


BẮT ĐẦU VỚI MỤC TIÊU
  “Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn 

có động lực, đặt mục tiêu và theo 
đuổi chúng không gì ngăn cản 
được. Nếu bạn đặt mục tiêu và 
theo đuổi chúng với tất cả lòng 

quyết tâm, tài năng sẽ đưa bạn tới 
những nơi khiến bạn phải ngạc 

nhiên” (Les Brown). 

Câu nói ấy khẳng định mỗi con 
người trong từng khoảng thời gian 
sống khác nhau của cuộc đời mình, 
đều cần có mục tiêu.  Bắt đầu với 
những mục tiêu được xác định, mỗi 
người sẽ khám phá chính bản thân 
mình, đi tới thành công.

1. Les Brown là một nhà diễn thuyết 
nổi tiếng trên toàn nước Mỹ vì những 
thông điệp đầy sức sống kêu gọi con 
người vượt qua nghèo khó và sống 
có mục tiêu, sống hết với tài năng 
của mình. Đó là thông điệp mà Les 
Brown học được từ chính cuộc đời 
mình và giúp đỡ mọi người bằng 
cách chia sẻ nó.
 
 Les Brown sinh ngày 17/2/1945 tại 
một tòa nhà bỏ hoang tại thành phố 
Liberty (một khu vực thu nhập thấp 
của Miami, Florida) và được bà Ma-
mie Brown nhận nuôi khi được sáu 
tuần tuổi. Lúc đó bà là một phụ nữ 
độc thân 38 tuổi, một người nội trợ 
và đầu bếp tại một quán ăn tự phục 
vụ, có học vấn thấp và không giàu 
có, nhưng đã dành cho Les Brown 
tình yêu và sự chăm sóc chu đáo.

Vào lớp 5, Les Brown bị coi là có trí 
tuệ chậm phát triển và phải quay lại 
học lớp 4. Khi cố gắng học hết lớp 7,  
Les Brown  lại không qua được lớp 8 
vì thiếu sự tập trung trong học tập và 
do giáo viên không nhận ra được tài 
năng thực sự của ông.

 Nhưng nhờ vào sự tin tưởng và ủng 
hộ của mẹ mình mà ông vượt qua 
được điều này. Khao khát học hỏi và 
mong muốn phát triển bản thân đã 
giúp ông vươn lên -  dù ông chỉ có 
điều kiện học đến hết Trung học. 
Tự đặt ra những mục tiêu cho con 

đường đi của riêng mình với triết lý 
“làm bất cứ điều gì để thành công”, 
cùng với sự quyết tâm và kiên trì để 
vượt qua nghèo khó đã khiến Les 
Brown trở thành một tác gia nổi tiếng 
về phát triển năng lực của con người 
và tìm kiếm thành công.

2. Không chỉ riêng Les Brown hay 
các nhà tư tưởng khác, mà có một 
điều đặc biệt là: Tất cả cán bộ, giáo 
viên của Hệ thống giáo dục Ban Mai 
– đều nhận ra một điều: mỗi học sinh 
Ban Mai là một tài năng, và trong tài 
năng đó tiềm tàng nhiều giá trị riêng, 
đang chờ được khơi nguồn cảm 
hứng, để các con học sinh bắt đầu 
với những mục tiêu cho hành trình 
hoàn thiện toàn diện về tâm hồn – tri 
thức – nhân cách của mình ngay từ 
những năm tháng đầu đời còn ngồi 
trên ghế nhà trường.

Nếu như năm học 2014-2015, mục 
tiêu của Ban Mai: “Mỗi học sinh là 
một món quà” – thì năm học này, 
mục tiêu hướng đến là: “Sống chủ 
động”  - giúp mỗi BMSers sẽ trở 
thành một người chủ động phát huy 
những sáng tạo bản thân, có trách 
nhiệm,  biết chịu trách nhiệm, tự tin 
và giữ vững những cam kết mà bản 
thân đã đặt ra.
 
Tháng 10 mang các BMSers đến với 
một chuỗi các sự kiện, hoạt động sôi 
nổi, và ở bất kỳ sự kiện, hoạt động 
nào, các BMSers cũng đều xác định 
kết quả trước khi hành động, từ đó 
thể hiện những vai trò thích hợp, sự 
sáng tạo để phát huy tối đa giá trị 
bản thân cũng như kết quả đạt được.  
Trong đó nổi bật là sự kiện “Trung 
thu yêu thương”.

Nét mặt rạng ngời. Nụ cười háo hức, 
tươi vui. Trung thu ngập tràn trên 
mỗi khuôn mặt trẻ thơ, và trong cả 
thông điệp của học sinh thuộc Hệ 
thống giáo dục Ban Mai: Trao gửi 
yêu thương, chia sẻ lòng nhân ái với 
cộng đồng. 

Nguyễn Vũ Thục Anh (lớp 4A3) chia 
sẻ: “Năm nào trường con cũng tổ 

chức làm bánh dẻo, nhưng mỗi lần 
mang lại cho con một cảm xúc khác 
nhau. Đến năm nay là lần thứ 4 tham 
gia hoạt động này của con, con nhận 
ra một điều: hãy chủ động trong cuộc 
sống để tìm hiểu và làm những hoạt 
động có ý nghĩa, không chỉ với bản 
thân, gia đình mà còn với cả những 
người xung quanh”.

Mỗi chiếc bánh dẻo - một thông điệp 
yêu thương: gửi tới bố mẹ, ông bà, 
thầy cô, và gửi tới các bạn nhỏ ở 
những vùng sâu, vùng xa còn nhiều 
khó khăn qua dự án xây dựng Thư 
viện The morning IV (tặng cho học 
sinh trường Tiểu học B Hưng Phú - 
Bạc Liêu). 

Và kết quả mục tiêu sau sự kiện này 
của các BMSers đã hoàn thành một 
cách xuất sắc, khi đóng góp được 
54.000.000 cho quỹ thư viện The 
morning.

Đó là những thông điệp về mục tiêu 
gửi gắm trong mỗi suy nghĩ, hoạt 
động, sự kiện tại Ban Mai. Và bạn, 
bạn đừng ngần ngại bắt đầu với mục 
tiêu của riêng mình.

BMSer Connection
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Với mục tiêu trang bị tầm nhìn quốc tế, trong thời gian vừa qua, cán bộ giáo viên và học sinh Ban Mai đã có 
chuyến học tập trải nghiệm tại Nhật Bản, chiều 7/10 đoàn thầy cô, học sinh trường Tiểu học – THCS Ban Mai 
đã có buổi giao lưu với thầy và trò trường Hagoromo Gakuen (Osaka).  Không chỉ là người đạo diễn và điểm 
nhấn trong tiết mục nhảy “Việt Nam ơi” tại buổi gặp gỡ này, bạn Phạm Mai Chi (8A1) đã đại diện cho các BM-
Sers gửi lời chào và chia sẻ những điều thú vị về Ban Mai, để lại nhiều ấn tượng trong lòng thầy trò trường 
Hagoromo Gakuen. 
BMser Connection số này xin trân trọng giới thiệu tới độc giả bài phát biểu này của Mai Chi. 

NGƯỜI BAN MAIBAN MAI TRÊN ĐẤT NƯỚC MẶT TRỜI MỌC

Hello all the teachers from Ban 
Mai school and Hagoromo Gakuen 
school, especially all the students 
from Hagoromo Gakuen school and 
Ban Mai school!

I bet everyone here is very proud of 
their school and so do I. I am very 
proud of my school. Today, I came 
here to bring Ban Mai School to 
this wonderful land called Japan. 
Students in Ban Mai are confident, 
active, always try their best to 
succeed in their highest ability. Ban 
Mai’s mission is to educate students 
become global citizens, learn forever, 
know how to contribute and affirm 
theirselves in a multicultural, al-
ways-change and challenging world. 

The values that the school gives 
for children are “Master knowledge- 
master skills- Live and devote to 
be successful”; “Every day is a new 
adventure and a non-stop creation”; 
“Think positive - work effectively”; 
“Mount love with community activ-
ities and social activities”. Ban Mai 
School also effectuates the education 
program called “5S”, promote the 
ability of studying effectively of the 
students: STEADINESS is the Viet-
namese education program-a basis 
for a strong beginning; SPIRIT is the 
foreign program, train the stuff for 
the 21st century’s students; SUPE-
RIOR is the program that cultivates 
Gifted Students, help students shine; 
SMART is the aptitude program that 
train the aptitude of each student; 
SOCIABILITY is the real life program 
that help students connect to the 
social.

Every year, Ban Mai School has 

many events such as: Making banh 
deo to celebrate Trung Thu festival, 
Halloween, Noel, Ban Mai Idol and 
Ban Mai Dance Crew, raise the piggy 
bank to charity the library The Morn-
ing for the poor provinces, schools. 
In Tet holiday, Ban Mai School also 
celebrates for the children. Students 
in Ban Mai can travel with school to 
many places, many countries such 
as: Japan, Singapore, Australia, 
Hong Kong and many more. The 
travelling helps students to connect 
to the world. Students can use the 
knowledge that they’ve learnt into 
the real world and increase the social 
relationship.

At here, we not only have events, but 
we also have all the best education 
methods such as: Experience meth-
od, project method, VNEN method,… 
These diversity, modern, active 
methods help students become an 
effective students. Besides, each 
student in Ban Mai School are being 
studied and trained in a very good 
study environment. Our school brings 
a convenient study environment to 
students. Ban Mai has a library called 
Fujiko F Fujio, or a playground, gym 
room, convenient classes,… brings 
the comfort in studying.

Especially, in this school year, Ban 
Mai trains students to grow up, be-
come a future leader with the Amer-
ican program called the 7 habits. 
The first habit is be proactive. This 
habit teaches the students to take 
the responsibility for their actions, 
missions. The second habit is begin 
with the end in mind. Thishabit helps 
the student put on their goals, know 
how to make a plan for them. 

The third habit is put first thing first. 
This habit shows student how to 
organize time reasonably. The fourth 
habit is think win-win. This habit 
teaches the students know how to 
build good relationships, respect 
each other. The third habit seek first 
to understand then to be understood 
teaches listening skill, honesty and 
sympathy. The sixth habit synergize 
teaches students solving problems 
skill, team work skill, creative and re-
spect the different. Last but not least, 
sharpen the saw helps the students 
achieve the proportion in life, suc-
ceed in every edges of life.

That’s all about our school. I hope 
Ban Mai school and Hagoromo Ga-
kuen school will have a good rela-
tionship. Thank you for listening.

MAI CHI (8A1)
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BAN MAI CHIA SẺPhát triển thể chất cho học sinh - Mục tiêu quan 

trọng của trường Mầm non Ban Mai 

Phát triển thể chất cho trẻ mầm non là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm của các nhà trường. Giáo 
dục thể chất cho trẻ không chỉ tạo cho trẻ nền tảng 
sức khỏe tốt, sự phát triển các vận động, các nhóm 
cơ và kỹ năng của bản thân mà còn là tiền đề, là điều 
kiện để trẻ phát triển tốt các mặt giáo dục khác của 
quá trình hình thành nhân cách: giáo dục trí tuệ, giáo 
dục đạo đức, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục tình cảm và 
các kỹ năng xã hội….

 Trẻ lứa tuổi mầm non, vai trò của nhà trường trong việc 
rèn luyện phát triển thể chất là đặc biệt quan trọng. Chế 
độ sinh hoạt và vận động cũng như cường độ, phương 
pháp tập luyện của trẻ có ảnh hưởng trực tiếp đến sự 
phát triển các nhóm cơ cũng như kỹ năng vận động của 
trẻ. Hầu hết thời gian vận động và vui chơi trong ngày 
của trẻ là ở trường Mầm Non, về nhà các con chỉ quây 
quần bên gia đình và….ngủ. Vì vậy việc lựa chọn các nội 
dung cho trẻ luyện tập để phát triển đồng đều về thể chất 
mà vẫn đảm bảo duy trì được ở trẻ tính tích cực, hứng 
thú khi tham gia luyện tập là bài toán khó được đưa ra.

 

Xuất phát từ cơ sở đó, trường Mầm non Ban Mai đưa 
chương trình phát triển thể chất hiện đại nhất hiện nay 
Ready Steady Go Kids có bản quyền từ chương trình 
của Australia (gọi tắt là GO KIDS) trở thành chương trình 

giáo dục thể chất chính thức trong năm học 2015 – 2016. 
Ở các giờ học Go Kids, các Huấn luyện viên luôn tạo ra 
không khí vui vẻ, cuốn hút trẻ. Trẻ tập mà như đang chơi, 
chơi mà vẫn thực hiện được đầy đủ các động tác, các bài 
tập phát triển thể chất. Khi thì là những chú thỏ nhảy nhót 
vui đùa, khi lại là chiếc ô tô vừa chạy vừa bấm còi bim 
bim…

Dường như trẻ được chơi, được vui đùa đúng như mong 
muốn và sự phát triển tâm lý lứa tuổi của mình. Bạn nào 
cũng hào hứng, khuôn mặt sáng ngời dù trán ướt mồ hôi 
trong mỗi buổi tập.
 
Sau những thành công được ghi dấu ấn đậm nét từ 
chương trình học của mùa hè sôi động, Go kids trở lại và 
tiếp tục đồng hành cùng các bạn nhỏ.  

 VĂN BẮC
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Tháng Mười thơm 
ngát hương hoa

Sân trường  vàng nắng tháng 
10,  xen trong kẽ lá tươi xanh của 
cỏ cây, hoa lá.  Đi khắp các hành 
lang dài, nơi đâu tôi cũng thấy các 
cô giáo cùng các em đang chăm 
chú , miệt mài say với từng bài 
giảng, khiến tôi thấy ấm lòng bởi 
chính nơi đây là mái trường  mang 
đến cho các em niềm đam mê 
học tập và trải nghiệm với những 
phương pháp giáo dục mới với sự 
lãnh đạo tài tình của rất nhiều bông 
hoa đẹp, như các cô giáo:  Mai Thị 
Lan Anh, Mai Thị Hoa, Mai Thu 
Hương - bộ ba toàn tâm toàn ý cho 
sự phát triển của Ban Mai ngày 
hôm nay.

 Bên cạnh đó có thể kể đến các cô 
hiệu phó Phạm Thị Thu Phương, 
Nguyễn Thị Thu Trang , Nguyễn 
Thị Minh Hằng , Vũ Thúy Hồng, cô 
Chủ tịch hội đồng cố vấn chuyên 
môn Nguyễn Thị Dung - như con 
ong mật cần mẫn chăm chỉ. Điều 
dễ nhận thấy từ các cô là khả năng 
giải quyết công việc nhanh chóng, 
hiệu quả, không ngừng nghỉ.

Tiếp đến là các khối trưởng năng 
động với những chương trình học 
tập rất mới và hấp dẫn  tạo những 
bước nhảy vọt trong giáo dục Ban 
Mai , thu hút nhiều học sinh tham 
gia bổ ích và lý thú thiết thực trong 
việc giáo dục các con phát huy hết  
năng lực cá nhân của mình. Các 
chị luôn là nhân tố đi tiên phong 
trong công việc để có một Ban Mai 
phát triển và vững vàng như hôm 
nay. 

 Các chị, các cô giáo đã và đang cố 
gắng đem hết nhiệt  tâm của những 
người kỹ sư tâm hồn mang đến 
cho các con học sinh với một ước 
mong:  các con trở thành người 
năng động trong thế kỷ mới, phát 
triển toàn diện về tri thức – nhân 
cách – tâm hồn.
 
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam – tôi 
xin gửi tới các chị lời chúc và tình 
cảm thân thương nhất đến các chị,  
và mong các chị luôn vững vàng 
trên con đường đã chọn để luôn 
là bến đỗ cho một “Khởi đầu vững 
chắc – Tương lai vững bền”.

VŨ THÀNH VINH
(GV Khối Mầm non)

Các con học sinh lớp 5A4 thân yêu!

Hôm nay, được cùng các con thăm quan dã ngoại, được 
trực tiếp tham gia các trò chơi như: kéo co, đá bóng, 
trình diễn thời trang, bịt mắt ăn chuối, nhảy dây tại khu 
du lịch Cánh Buồm Xanh nhân dịp Rằm Trung Thu, 
những bậc phụ huynh chúng tôi như được trở về chính 
tuổi thơ của mình.

Nhìn các con say sưa tham gia các hoạt động rèn luyện 
thân thể, chỉnh chu, cẩn thận, tỷ mỷ và sự kết hợp nhuần 
nhuyễn giữa các đội với giáo viên chủ nhiệm đã tạo ra  
các tác phẩm thiết kế thời trang độc đáo do chính các 
đội của mình thiết kế và trình diễn làm cho không khí 
càng trở nên náo nhiệt. Sau buổi sinh hoạt này, tôi nhận 
thấy tình gắn kết giữa phụ huynh học sinh, giáo viên chủ 
nhiệm và các con thật ấm áp, chân tình, cởi mở.

Rồi cả không khí làm bánh trung thu tại trường của các 
con nữa...  Tôi đã đọc được trong ánh mắt trẻ thơ của 
các con những háo mức, mong chờ. Ngày Trung Thu 
đến, các con được tự tay làm những chiếc đèn lồng xinh 

xắn, tự tay làm những chiếc bánh dẻo xinh xinh. 

Ngày hôm ấy thật là vui, các bạn nhỏ cùng cô giáo và 
Ban phụ huynh mỗi người một việc, đặc biệt là các bạn 
nhỏ, tự phân công và nhắc nhở nhau để làm sao có 
được một sản phẩm do mình làm ra ưng ý nhất. Là phụ 
huynh, tôi cảm thấy rất vui khi nhìn các con tham gia làm 
bánh, với đôi bàn tay nhỏ bé vụng về, cẩn thận, nâng niu 
từng sản phẩm do chính mình làm ra, tôi như trở về với 
ký ức thủa nào khi còn bé cùng hòa nhịp với các con  và 
cảm nhận ngày Tết Trung Thu thật tình cảm gắn bó, yêu 
thương của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh đối với 
các con học sinh.

Các con học sinh Bai Mai không chỉ giỏi trong học tập, 
đoàn kết xây dựng mái nhà chung mà còn xuất sắc trong 
hoạt động ngoại khóa do lớp tổ chức. 

Chúc cho mái nhà chung 5A4 luôn tỏa sáng trong các 
hoạt động phong trào của trường/lớp.

PHẠM THỊ HẢI (Phụ huynh lớp 5A4)

Hoạt động phong trào của 5A4 trong mắt các bậc Phụ huynh

Tâm sự của cô Hoàng Thị Lộc - 
Giải Nhất cuộc thi Giáo viên chủ 
nhiệm giỏi cấp Quận (năm học 

2015 - 2016)
“ Ngay từ nhỏ, tôi đã ấp ủ ước mơ trở 
thành cô giáo. Và khi đã được đứng trên 
bục giảng, ước mơ ấy đã cho tôi niềm 
khao khát, đam mê và tình yêu đối với 
các con học sinh.
 Mặc dù với cấp học THCS có những 
khó khăn riêng vì các con đang trong 
giai đoạn phát triển tâm sinh lý nhưng 
mỗi khi đứng trước những ánh mắt trong 
sáng, thơ ngây của các con tôi lại quên 
hết những khó khăn và thấy mình tràn 
đầy nghị lực. Tôi biết rằng nếu không có 
lòng yêu nghề, mến trẻ thì dù người giáo 
viên có kiến thức rộng và sâu bao nhiêu 
đi chăng nữa cũng khó có thể trở thành 
người giáo viên dạy giỏi được. Và điều 
cần thiết đầu tiên đối với mỗi người thầy 
là phải có phẩm chất đạo đức tốt và là 
tấm gương sáng cho học sinh noi theo.”

Chúc cô Lộc sẽ  tiếp tục mang vinh 
quang, tự hào về cho đội ngũ giáo viên 
trường THCS Ban Mai tại cuộc thi tiếp 
theo ở cấp Thành phố.
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SẮC MÀU BAN MAIBáo chí viết về Ban Mai

Tháng Mười, hình ảnh, sắc áo Ban Mai tràn ngập cùng các sự kiện Trung thu yêu thương, Sinh nhật 
thư viện Fujio.F.Fujko trên các trang báo điện tử như Vnexpress, VTC news...
BMSer Connection số này xin giới thiệu đến bạn đọc 2 bài báo về Ban Mai trên Vnexpress. 2 phóng sự 
ảnh này sử dụng rất nhiều hình đẹp. Do trang của BMSer Connection có hạn, nên chọn đăng lại một vài 
ảnh tiêu biểu).

Học sinh hào hứng làm bánh trung thu
Tự tay nhào nặn làm ra chiếc bánh dẻo truyền thống, các học 
sinh trường Ban Mai (Hà Nội) còn thuyết phục gia đình, hàng xóm 
mua bánh để lấy tiền quyên góp từ thiện xây thư viện cho các bạn 
nghèo.

Chiều 25/9 hơn 1.000 học sinh khối tiểu học trường Ban Mai (Hà Nội) 
đã được học cách làm bánh dẻo, tìm hiểu ý nghĩa và sắp xếp mâm 
cỗ trung thu ngay tại lớp học. Đây là hoạt động thường niên của nhà 
trường, giúp học sinh được hòa mình vào không khí Trung thu, có thêm 
kiến thức về những giá trị truyền thống.

“Hoạt động làm bánh dẻo rèn cho học sinh kĩ năng thủ công, đồng thời 
gây quỹ từ thiện xây thư viện cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Qua 
đó học sinh hiểu thêm công việc thiện nguyện và hình thành tinh thần 
tương thân tương ái”, Trưởng ban tổ chức các hoạt động trung thu 
trường tiểu học Ban Mai Trà Đức Hiếu nói.

Tự tay nhào nặn bột rồi làm thành chiếc bánh trung thu với nhiều hoa 
văn khiến các học sinh tiểu học thích thú. Bùi Lê Minh (lớp 4A5) đã 
3 lần được làm bánh dẻo ở trường nhưng năm nay vẫn vô cùng hào 
hứng. Minh cho biết, sẽ mang những sản phẩm mình tự tay làm được 
này về nhờ bố mẹ mua rồi lấy tiền ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó 
khăn khác.

Rất đông cha mẹ học sinh hôm nay cũng tới trường cùng tham gia hoạt 
động làm bánh với các con. “Tôi rất thích con tham gia hoạt động này 
để cháu có thêm kiến thức và luôn nhớ về ngày Tết thiếu nhi truyền 
thống của dân tộc. Khi tự mình làm ra một chiếc bánh, con sẽ hiểu hơn 
ý nghĩa của sự lao động và trân trọng những gì mình nhận được. Việc 
bán bánh dẻo tự làm cho phụ huynh giúp con học được cách chia ngọt 
sẻ bùi, tương thân trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn khác”, chị Nguyễn 
Thị Minh, phụ huynh của Nguyễn Minh Đường (lớp 4A5) chia sẻ. 
 
 

Sau hoạt động làm bánh, các học sinh được hoà vào không khí sôi 
động của lễ rước đèn, múa lân quanh sân trường. Tiếng trống rộn vang 
cùng sự hoạt náo của chị Hằng, chú Cuội, đội lân tưng bừng nhảy múa 
khiến các bạn nhỏ trường Ban Mai phấn khích hò reo.

Link bài viết:
http://vnexpress.net/photo/giao-duc/hoc-sinh-hao-hung-lam-banh-
trung-thu-3285552.html 

Thư viện ‘thiên đường’ của học sinh Ban Mai
Phong phú về thể loại sách, thư viện trường Ban Mai còn có không 
gian thân thiện tràn ngập hình ảnh Doraemon.

Thư viện trường Ban Mai (Hà Nội) được thành lập từ năm 2010 dưới sự 
tài trợ của nhà xuất bản Kim Đồng và quỹ khuyến học của nhà xuất bản 
Fujiko.F.Fujio - tác giả cuốn truyện tranh nổi tiếng thế giới Doraemon. Mở 
cánh cửa bước vào bên trong, ập vào mắt người xem là “thế giới” sinh 
động ngập tràn hình ảnh của chú mèo máy thông minh, tốt bụng Dorae-
mon. Tại đây, các học sinh có thể thoả thích đọc rất nhiều truyện tranh, 
báo, tạp chí... về Doraemon.  

 
Thư viện Fujiko.F.Fujio có hơn 26.500 tài liệu đọc gồm sách nghiệp vụ và 
3/4 số đó là sách tham khảo dành cho học sinh. “Thế giới” sách tham khảo 
dành cho các bé ở đây có rất nhiều lĩnh vực kiến thức, từ khoa học thiếu 
nhi, sách lịch sử, danh nhân thế giới, văn học, hướng nghiệp... 

“Con thích đọc sách về khoa học thiếu nhi, văn học trong và ngoài nước. 
Con đã đọc Dế mèn phiêu lưu ký của tác giả Tô Hoài, truyện Nhật Bản 
Toto-chan cô bé bên cửa sổ và rất ấn tượng với ngôi trường làm từ những 
toa tàu cũ, thầy hiệu trưởng gần gũi luôn để học sinh phát huy hết khả 
năng bẩm sinh...”, Lê Hoàng Kiều Anh (3A3) cho biết. 
  

Phía ngoài khu vực kệ sách lớn là không gian dành cho các tiết học thư 
viện (bắt buộc) của khối lớp 1,2,3 với thời lượng 35 phút/tuần/lớp. Đây là 
những giờ học theo các chủ đề nhất định được thiết kế để học sinh vừa 
tiếp nhận kiến thức giảng dạy từ cô giáo, vừa có thể chủ động tìm được 
tư liệu bổ trợ là các sách, báo... về cùng chủ đề. “Con rất thích các tiết học 
thư viện vì được học trong không gian thoải mái, nhiều màu sắc, hình ảnh 
sinh động. Ở các lớp này, chúng con được học về nhiều điều bổ ích như 
tình yêu mẹ, rèn luyện tư duy cùng thắng, kĩ năng hiệp lực làm việc nhóm, 
sống chủ động khi tự mình sáng tạo ra những tấm thiệp tặng mẹ nhân 
ngày 20/10 tới”, Thiện Nhân nói.

Thời gian đọc tự chọn tại thư viện dành cho các khối lớp được bắt đầu từ 
khi giờ học chính thức kết thúc (từ 16h15’ đến 17h30’). Với không ít học 
sinh, đây là lúc các em rất yêu thích vì thoải mái được tìm hiểu những điều 
mình thích.  

Với hầu hết các học sinh trường Ban Mai, thư viện Fujiko.F.Fujio đã trở 
thành người bạn thân thiết, như chú mèo máy luôn ở bên giúp đỡ, chia sẻ 
buồn vui với nhân vật Nobita.   

Link nguồn:
http://vnexpress.net/photo/giao-duc/thu-vien-thien-duong-cua-hoc-
sinh-truong-ban-mai-3290942.html



ĐIỂM TIN THÁNG 10
7

THCS
 *Chiều 25/9, diễn ra chương trình “Trung 
thu yêu thương” 2015, mang đến cho học 
sinh trải nghiệm về sự hợp lực, chia sẻ 
yêu thương với gia đình và cộng đồng.  

*Ngày3/10, Đại hội chi đội của các lớp 
diễn ra thành công.  Ngày 12/10, Đại hội 
Liên đội toàn trường đã bầu ra được Ban 
chỉ huy liên đội 2015-2016. Đây là những 

bạn đội viên ưu tú, có đủ năng lực học, 
hạnh kiểm tốt, yêu thích công tác Đội.

*Từ 7-13/10, đoàn thầy cô và học sinh 
trường Tiểu học – THCS Ban Mai đã có 
hành trình du lịch, học tập trải nghiệm tại 
Nhật Bản. Chuyến đi đã mang đến nhiều 
khám phá, góc nhìn mới mẻ về cuộc 
sống dành cho các BMSers.
 
*Ngày 14/10, Phòng Giáo dục quận Hà 
Đông tổ chức cuộc thi “Viết về nếp sống 
thanh lịch,văn minh cấp THCS năm 

2015”. Qua hai phần thi: thi viết và thi 
thuyết trình, bạn Phạm Minh Phương (lớp 
8A1) đã giành được giải Ba, mang lại 
niềm tự hào cho Ban Mai.

*Chiều 15/10, hội thi giáo viên dạy giỏi 
cấp trường năm học 2015-2016 khởi 
động với nội dung thi kiến thức chuyên 
môn, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện 
năng lực học tập, trao đổi về kinh nghiệm 
giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác, sử 
dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện đồ 
dùng dạy học.

           TIỂU HỌC
 *Sáng 16/9, gần 150 học sinh khối 4 
trường Tiểu học Ban Mai đã có hành 
trình dã ngoại tìm về với làng cổ Đường 
Lâm, nhằm khám phá những di sản của 
dân tộc, giáo dục lòng tự hào trong mỗi 
học sinh.

*Từ 22/9, vào khung thời gian 7h-7h30 
các sáng thứ 2, các con học sinh sẽ thấy 
cô giáo Chủ nhiệm của mình mỉm cười 
đứng chào đón ở cửa lớp, bắt tay từng 
bạn với những lời chúc tốt lành. Hoạt 
động này sẽ tạo cho các con thói quen 
Chủ động khi giao tiếp trong cuộc sống, 
làm chủ bản thân với tâm lý tự tin khi gặp 
gỡ và kết nối những sự gần gũi, tương 
tác.

*Ngày 25/9, học sinh toàn trường tham 
gia làm bánh dẻo dịp Tết Trung thu với 
thông điệp: Trao gửi yêu thương, chia sẻ 
lòng nhân ái với cộng đồng. Kết quả, các 
BMSers đã góp được 54 triệu đồng cho 
quỹ Thư viện The morning.

Cùng ngày, tổ Tiếng Anh đã thực hiện 
buổi dạy chuyên đề đầu tiên của năm 
học về ứng dụng phương pháp VESTED 
trong giảng dạy tiếng Anh và các bộ môn 

bằng tiếng Anh. Đây là một trong những 
phương pháp học tập hiệu quả thông qua 
trải nghiệm đang được áp dụng với nhiều 
môn, đặc biệt là môn khoa học.
 
*Chiều 25/10, hai đội chơi của Ban Mai 
là Talent Star và 3 ngôi sao nhí tiếp tục 
tham gia ghi hình, thi đấu trận Chung 
kết chương trình Ngôi sao Bibi tại trường 
quay S10 - Đài THVN. Kết quả:  Nhóm 3 
ngôi sao nhí lớp 4A3 giành giải Nhì với 
93/100 điểm;  Nhóm Talent Star giành 
giải Ba với 90/100 điểm. 

*Từ 31/9 – 3/10, học sinh khối 2 tham 
quan bảo tàng Thiên Nhiên Việt Nam, tìm 
hiểu về quá trình phát triển của hệ sinh 
thái trên trái đất, lịch sử loài người.  

*Từ 5-20/10, hội thi Chuyên môn giỏi 
năm học 2015-2016 với chủ đề “Trải 
nghiệm là đỉnh cao của học tập” được 
phát động trong toàn trường. Hội thi 
nhằm thúc đẩy công tác chuyên môn 
của trường, thúc đẩy phong trào thi đua 
dạy tốt, học tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao, thực hiện tốt chủ đề năm học, 
qua đó tạo cơ hội cho Giáo viên áp dụng 
các phương pháp dạy học mới đã được 
tập huấn trong năm học 2015 – 2016. 

*Chiều 7/10, các BMSers đã có buổi 
giao lưu với thầy trò trường Hagoromo 

Gakuen School  tại Osaka, Nhật Bản) 
nhằm tìm hiểu về môi trường dạy và học 
của trường bạn, đồng thời đưa hình ảnh 
Ban Mai đến với bạn bè quốc tế.   

*Ngày 9/10, Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 
2015-2016 của Liên đội Tiểu học Ban Mai 
đã tổ chức thành công. Tại đại hội đoàn 
chủ tịch đã báo cáo tổng kết công tác đội 
của Liên đội trong năm học 2014 - 2015 
đồng thời đề ra phương hướng hoạt động 
trong nhiệm kỳ 2015-2016.

*Chiều 14/10, cô giáo Nguyễn Thị Trang 
(tổ 4) đại diện nhà trường tham gia dạy 
Hội thi Giáo viên giỏi, chuyên đề Thanh 
lịch, văn minh cấp Quận. Kết quả: đạt 
giải Nhì cấp quận.
 
*Từ 10-17/10 cuộc thi Cờ vua “Tìm kiếm 
kỳ thủ tài ba - Kiện tướng BMS” lần thứ 
III diễn ra, với mong muốn tạo cơ hội 
cho các bạn học sinh yêu thích bộ môn 
Cờ vua có cơ hội được trải nghiệm để 
tỏa sáng, qua đó phát hiện và bồi dưỡng 
những học sinh có tố chất làm nòng cốt 
tham gia các Giải thi đấu cấp cao hơn. 
Kết quả, giải Nhất thuộc về các bạn: 
Phùng Trí Bách (1A8); Nguyễn Hoàng 
Tùng (2A3); Đỗ Việt Bách (3A4); Trịnh 
Hải Đường (3A2); Tô Nguyễn Quốc Hiển 
(4A3); Cao Hà Minh (5A2). Ngoài ra, BTC 
trao rất nhiều giải Nhì, Ba.

 *Ngày 19/9,  ”Hội thảo giáo dục sớm – 
Demo chương trình Montessori” đã diễn 
ra tại TTTCSK nhà trường, mang đến 
cho các bậc cha mẹ những góc nhìn cụ 
thể về một môi trường giáo dục an toàn, 
cung cấp tối đa kiến thức, kỹ năng giúp 
trẻ phát triển tư duy, nhân cách, cá tính 
bản thân để trưởng thành một cách tự 
nhiên và hoàn thiện nhất.

*Chiều 20/9, Bộ GD&ĐT đã tổ chức lễ 
tổng kết và trao giải cuộc thi quốc gia 
thiết kế bài giảng e-learning năm 2015 
với chủ đề Dư địa chí Việt Nam. Theo 
đó, cô Dương Thị Thảo (GV lớp Misa 1 – 
Mầm non Ban Mai) gửi 2 bài dự thi, và cả 
2 bài đều đoạt giải: giải Nhất và giải Ba 
toàn quốc.  

*Từ 23/9 – 03/10/2015, các thầy cô trong 
Ban lãnh đạo khối Mầm non và THCS đã 
có chuyến công tác và học tập tại trường 
Norfolk Christian (Mỹ), nhằm thiết lập mối 
quan hệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, cũng 
như giao lưu, học hỏi về công tác quản 
lý, chuyên môn với các trường học tại Mỹ.  

*Sáng 24/9, không khí Trung thu tràn 
ngập trong mỗi lớp học tại Ban Mai, khi 
các con học sinh được trải nghiệm, tự tay 
làm bánh dẻo  gây quỹ từ thiện dành tặng 
các bạn học sinh nghèo miền xa 

*Ngày 29/9, học sinh toàn trường tham 
gia khám sức khỏe đầu năm học 2015-
2016.
 
*Ngày 7/10 trường Mầm Non Ban Mai 

tổ chức “Chuyên đề giáo dục âm nhạc 
và tạo hình” dành cho độ tuổi Mẫu giáo 
Nhỡ và Mẫu giáo bé và tập thể giáo viên 
trong trường. Các con học sinh đã có 
những hoạt động hòa mình vào nghệ 
thuật, được cảm thụ âm nhạc, được biểu 
diễn, được sáng tạo những sản phẩm tạo 
hình....từ đó phát triển tư duy sáng tạo và 
cảm xúc thẩm mỹ tốt đẹp.  

*Từ 13-16/10, toàn bộ học sinh các khối 
Kitty, Mickey, Misa đã có những chuyến 
tham quan dã ngoại tại các địa điểm: Hồ 
Gươm, Hoàng thành Thăng Long, làng 
lụa Vạn Phúc... Mỗi chuyến đi lại mang 
đến cho các con những trải nghiệm, góc 
nhìn thú vị, rộng mở về cuộc sống xung 
quanh.

        MẦM NON
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NGHỆ SĨ NHÍ

TRUNG THU TRONG MẮT BMSERS

BẢO HUY (5A2): Tết Trung thu là một trong những ngày 
tết vui nhất của trẻ em. Đối với học sinh Ban Mai chúng 
tôi, Tết Trung thu còn là ngày tết để chia sẻ với các bạn 
có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm từ thiện.

Càng gần đến Trung thu, không khí của trường càng thêm 
náo nhiệt. Khắp nơi được trang hoàng rực rỡ với các loại 
đèn lồng, đèn ông sao đủ màu sắc. Chúng tôi cùng cô 
giáo và bố mẹ hào hứng bước vào buổi làm bánh. Cô 
giáo chia chúng tôi thành bốn nhóm. Nhóm làm bánh tích 
cực nhào bột, đóng khuôn để cho ra những chiếc bánh 
xảo.

Nhóm tìm hiểu phải suy  nghĩ rất nhiều để làm một sơ đồ 
tư duy, gồm những kiến thức về Trung thu. Nhóm đóng 
gói thì khẩn trương cho bánh vào túi để dập ghim lại và 
chuyển cho nhóm xếp bánh. Nhóm nào cũng rất khẩn 
trương để làm ra được nhiều bánh đẹp nhất. Kết thúc buổi 
làm bánh, cả lớp làm được 140 chiếc bánh, góp phần 
cùng các bạn toàn trường xây dựng quỹ cho thư viện The 
morning ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài cửa rộn vang tiếng trống của đoàn múa lân. Chúng 
tôi hòa mình vào cùng các bạn trong trường đi rước đèn. 
Không khí rộn ràng khắp nơi nơi.
Trung thu sẽ sống mãi trong ký ức của chúng tôi như 
những kỷ niệm đẹp của thời học sinh.

MINH HOÀNG (5A2): Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 
15/8 âm lịch, trường em lại tổ chức chương trình “Trung 
thu yêu thương” cho tất cả học sinh toàn trường. Một 
không khí vui tươi, hứng khởi tràn ngập không gian.

Trung thu là một ngày tết ý nghĩa dành cho thiếu nhi. Để 
giúp cho học sinh chúng em hiểu được ý nghĩa của ngày 
tết này, các thầy cô đã tổ chức rất nhiều hoạt động vui 
chơi khác nhau. Nào là múa lân, làm bánh dẻo, làm đèn 
lồng…. Em thích nhất là hoạt động làm bánh dẻo.

Từ buổi trưa, các bố mẹ đã giúp chúng em chuẩn bị bột 
nhào bánh. Bạn thì chạy đi lấy mâm, bạn lấy khuôn… Bạn 
nào bạn nấy trong lớp đều cảm thấy hứng khởi chào đón. 
Mặt mũi tay chân ai nấy đều lấm lem bởi bột trắng. Vừa 
làm, các bố mẹ vừa hào hứng kể về nguồn gốc, ý nghĩa 
của Tết trung thu cổ truyền. Những bài đồng dao vang 
lên. Những câu hát cất dậy…

Tiếng cười đùa rộn ràng vang khắp căn phòng. Thật là vui 
biết mấy.
Chẳng mấy chốc hơn 100 chiếc bánh dẻo đã được bày 
biện ra mâm cỗ, trông thật đẹp mắt. Từ hoạt động làm 
bánh này, các bố mẹ đã cho em hiểu được sự no đủ, 
đoàn viên của một ngày Tết Trung thu. Đó là sự no đủ, 
ấm áp mà bố mẹ đã đem lại cho chúng em.

Kết thúc một ngày Trung thu ở lớp, ở trường, trong lòng 
em cảm thấy vui và hạnh phúc. Đây không chỉ là một hoạt 
động vui chơi ngoại khóa mà là một tiết học trải nghiệm 
đầy lý thú. Em rất thích ngày Tết Trung thu ở trường em.

Trung thu đã đến
Như những năm nào

Ngày Rằm tháng 8
Rước đèn ông sao

Trung thu đã đến
Múa lân tưng bừng

Bánh nướng bánh dẻo
Tự tay em làm

Trung thu đã đến
Cùng ngồi ngắm trăng
Yêu thương tỏa sáng
Dưới sân nhà mình…

ĐÀO MINH ANH (5A2)

Tranh: Thảo Anh (2A8)

Tranh: Chi Mai (2A8)

TRUNG THU ĐÃ ĐẾN
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Mẹ là người thương yêu tôi nhất. Mẹ luôn lo lắng cho 
tôi, chăm sóc tôi từng li từng tí một. Công ơn mẹ tôi sẽ 
không bao giờ quên. Từ khi tôi sinh ra, bao lần tôi ốm là 
bấy nhiêu lần có mẹ chăm sóc. Có những khi mẹ phải 
thức trắng cả đêm. Có món gì ngon, mẹ đều dành cho 
tôi. Có chuyện gì hay, mẹ lại kể cho tôi. 

Một lần, hồi tôi học lớp 2, có một trận mưa rất to. Lúc 
đó khoảng bốn giờ, bầu trời bắt đầu âm u. Mây đen kéo 
đến đầy trời, sấm nổi lên và những hạt mưa to như hạt 
đậu rơi xối xả. Ngồi trong lớp, ai cũng lo lắng, sợ tí nữa 
không về được nhà.

Mưa càng ngày càng to. Tan học, chúng tôi ra về, sân 
trường bắt đầu ngập nước. Các bạn ra về cùng người 
thân, nhưng tôi vẫn chưa được đón về nhà. Ngồi trong 
lớp, tôi vừa sợ vừa lo lắng. Nhà tôi hôm nay có việc bận, 
bố mẹ tôi còn chưa được về,vẫn phải làm việc ở công ty. 
Có khi phải đến bảy giờ tối tôi mới được đón về.

Chợt tôi thấy mẹ ngoài cửa lớp.Tôi cầm cặp lên chạy tới.
 - Mẹ ơi, con tưởng bảy giờ mẹ mới được về mà mẹ?
 - Hôm nay thấy mưa to nên mẹ xin phép về sớm đón 
con. Chứ để con ở lớp đến bảy gờ, mẹ cũng không yên 
tâm.
Nghe mẹ trả lời, tôi thấy thương mẹ biết chừng nào.

Một lần khác, vào hôm đi dã ngoại cùng lớp, mẹ tôi dậy 
rất sớm chuẩn bị đồ cho tôi. Vừa chuẩn bị, mẹ vừa dặn 
đi dặn lại:
-  Mẹ cho cái áo dày vào trong cặp, nếu lạnh con nhớ 
mặc vào nhé!

 - Vâng ạ!
 - Mẹ có mang theo ô cho con đấy, khi đi chơi con nhớ 
mang theo phòng mưa nhé!
 - Vâng ạ!
- À, buổi tối con nhớ cầm đèn pin soi đường. Gặp khó 
khăn gì con nhớ nói với cô nhé. Nhớ đi theo cả lớp, đừng 
chạy lung tung.
 - Vâng, con nhớ hết rồi ạ!
Ăn sáng xong, mẹ và tôi lên xe. Trên đường, mẹ lại dặn 
tôi vô số chuyện. Đến trường, mẹ đưa tôi cặp. Tôi lấy 
cặp từ tay mẹ rồi chạy ra với bạn. Vô tình quay đầu lại, 
tôi thấy gương mặt mẹ buồn hẳn.Tôi bước đến, mỉm 
cười:
 - Mẹ không cần lo cho con đâu, con sẽ tự lo được mà. 
Thôi, con lên xe đây. Tạm biệt mẹ nhé!
- Ừ, chào con. Con cứ đi đi, mẹ đứng đây một lúc. - Tôi 
quay lưng lên xe, nhưng mẹ vẫn đứng đó nhìn cho đến 
khi xe đi hẳn…

Quả thật, mẹ rất lo lắng và yêu thương tôi. Một hôm, tôi 
chải đầu cho mẹ. Sờ từng sợi tóc, tôi thấy tóc mẹ khô 
khô, xơ xơ. Mẹ vất vả biết bao. Mẹ phải đưa tôi đi học 
trong những buổi trời nắng và đón tôi vào những buổi 
chiều trong cơn mưa tầm tã. Tối đến khi tôi đã ngủ thì 
mẹ còn phải thức làm việc. Vì tôi mà mẹ phải hi sinh đủ 
điều. Tôi thương mẹ nhiều! Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ mẹ 
để mẹ khỏi vất vả, đấm lưng cho mẹ để mẹ thấy dễ chịu 
hơn.
Tôi sẽ làm những việc đó để thay cho ba chữ tôi muốn 
nói với mẹ: “Con yêu mẹ!”

ĐỖ MINH YẾN  (5A3)

 

“Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi. Và mẹ em chỉ có 
một trên đời”.  Từng lời của câu hát thân quen đã thấm 
vào tim khi tôi nhận ra rằng: Tôi yêu mẹ nhất!

Mẹ - là ánh dương trong câu ca, là loài hoa đẹp nhất 
trong muôn loài hoa đẹp, là con sóng êm đềm tan chảy 
trong tim của mỗi người con, không ai có thể thay thế.
Trong mỗi người chúng ta, ai cũng cảm nhận được lòng 
bao dung và đức hy sinh cao cả của mẹ. Tôi phải cảm ơn 
mẹ rất nhiều, vì đã sinh ra tôi, cho tôi cuộc sống này và 
thừa hưởng những gì tinh tú, đẹp đẽ từ mẹ.

Những lúc tôi buồn, mẹ là người động viên, an ủi. Lúc tôi 
ốm đau, mẹ thức suốt đêm dài chăm lo từng chút mà đôi 
mắt mẹ như không bao giờ ngủ. Khi tôi gặp một bài toán 
khó, mẹ ân cần giảng giải giúp. Để rồi tôi chợt nhận ra: 

Mẹ là một người bạn lớn trong cuộc đời của mỗi người 
con.

Người ta thường nói “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng 
mẹ”, quả không sai. Từ việc nhỏ đến lớn, có bàn tay mẹ 
chăm lo. Và những khi vấp ngã, bàn tay mẹ dìu tôi đứng 
lên, cho tôi niềm tin để vững bước trên đường đời.

Mẹ là người đi ngủ cuối cùng và cũng là người thức dậy 
sớm nhất. Vậy mà do tính ương bướng của mình, tôi đã 
không ít lần không nghe lời mẹ. Tôi hiểu mình đã sai. Tôi 
ước thời gian quay lại để không làm mẹ buồn nữa.
Hãy yêu thương mẹ của mỗi chúng ta – vầng mặt trời 
luôn soi lối, chỉ đường cho chúng ta đi tới hạnh phúc. 
Con yêu mẹ hơn cả những gì con có thể nói!

HẢI ANH (5A5)

NGHỆ SĨ NHÍCON YÊU MẸ

VIẾT VỀ MẸ
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 Ban Mai kết nối 

cùng trường Norfolk Christian (Mỹ)

Từ 23/9 – 03/10/2015, các thầy cô trong Ban lãnh đạo 
khối Mầm non và THCS Ban Mai đã có chuyến công tác và 
học tập tại trường Norfolk Christian (Mỹ). Chuyến đi nhằm 
thiết lập mối quan hệ giữa hai trường, tìm kiếm cơ hội hợp 
tác, cũng như giao lưu, học hỏi về công tác quản lý, chuyên 
môn với các trường học tại Mỹ. Các hoạt động, hình ảnh 
học sinh của Ban Mai cũng được mang theo chuyến hành 
trình này của các thầy cô, để giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Trường Norfolk Christian được thành lập vào năm 1952 bởi 
Mục sư John Dunlap, nhằm thiết lập một trường học dành 
cho những người trẻ tại Christian với nhiệm vụ trang bị cho 
học sinh về tinh thần, trí tuệ và thể chất để yêu thương. 
Nhiệm vụ này được hỗ trợ thông qua các giá trị cốt lõi của 
mối quan hệ, lãnh đạo, sự thật, tôn thờ, quản lý, đại sứ và 
quan hệ đối tác.

Hơn 60 năm qua, trường Norfolk Christian không ngừng 
mở rộng với nhiều cơ sở đào tạo mới, vẫn luôn khẳng định 
được sự ra đời mang tính bước ngoặt của mình trong cộng 
đồng giáo dục và tạo tiếng vang mang tầm quốc tế trong 
việc cung cấp một nền giáo dục hàng đầu với thế giới quan 
của Kinh Thánh.

Triết lý giáo dục của Norfolk Christian được dựa trên góc 
nhìn của Thiên Chúa : lấy con người làm trung tâm. Từ triết 
lý này giúp cho nhà trường xác định cụ thể về mục đích và 
mục tiêu, trong đó đáng chú ý ở mục tiêu đối với phát triển 
học tập và phát triển cá nhân, xã hội của học sinh.

Chính bởi rất nhiều điểm tương đồng trong quan điểm giáo 
dục và tuyên ngôn sứ mệnh giữa Ban Mai và Norfolk Chris-
tian, như việc lấy học sinh làm trung tâm, khơi dậy khả năng 
tiềm ẩn trong mỗi học sinh, phát triển tư duy sáng tạo, kết 
hợp giữa việc hoàn thiện tri thức và nhân cách, nên chuyến 
công tác tại Norfolk Christian của các thầy cô trong Ban lãnh 
đạo khối Mầm non – THCS  như một sự trải nghiệm, góp 
phần mang lại nhiều kiến thức, kỹ năng từ trường bạn để 
ứng dụng phù hợp nhất với môi trường tại Ban Mai.

“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.

Niềm tự hào là học sinh Ban Mai,học sinh Thủ đô 
càng tăng hơn gấp bội với các bạn học sinh khối 8 khi 
các bạn được tham dự kì thi “Viết về nếp sống thanh 
lịch,văn minh cấp THCS - năm 2015” do Phòng Giáo 
dục quận Hà Đông tổ chức. 

Dẫu chỉ được thông báo và chuẩn bị trong thời gian rất 
ngắn,nhưng với hai phần thi: thi viết và thi thuyết trình 
đầy thuyết phục,bạn Phạm Minh Phương (lớp 8A1) đã 
giành được giải Ba một cách xứng đáng.

 Tiêu biểu cho nếp sống thanh lịch,văn minh của người 
học trò Thủ đô, Phương sẽ cùng với các bạn trong 
toàn trường phát huy nét đẹp văn hoá đáng tự hào ấy!

BMSers 8A1 giành giải Ba cuộc thi 
“Viết về nếp sống thanh lịch, văn minh”



   Thầy giáo vào bếp ngày 20/10
Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, rất nhiều 
thầy giáo và chồng của giáo viên trường tiểu học 
Ban Mai (Hà Đông, Hà Nội) đã tham dự cuộc thi “Khi 
đàn ông vào bếp”. 

Với “đề bài” là món bò chiên kiểu Thái, bò bóp thấu, bò 
sốt tiêu đen và bánh bao chiên, trong 60 phút, người 
tham gia phải hoàn thành việc nấu nướng, trình bày món 
ăn đẹp mắt và thuyết trình trước ban giám khảo về ý ng-
hĩa, thông điệp muốn gửi gắm qua món ăn. Cuộc đọ tài 
diễn ra sôi động với sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

 

Nấu nướng không phải là sở trường, nhưng thầy giáo 
Trịnh Phi Lâm rất hào hứng với cuộc đua “vào bếp”. Thầy 
cho biết, hoạt động này rất ý nghĩa bởi giúp một bộ phận 
không ít cánh mày râu hiểu được vất vả trong công việc 
nội trợ

“Công việc chính của tôi là bác sĩ, rất bận rộn và ít khi 
vào bếp. Đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn trước sự chứng 

kiến của vợ và rất đông bạn bè giáo viên trong trường. 
Sự cổ vũ nhiệt tình của các cô giáo khiến tôi nhận ra 
rằng, người đàn ông năng động thực sự phải là người 
biết chia sẻ với phụ nữ những công việc tưởng chừng 
rất đơn giản mà hàng ngày các vợ, các mẹ đang dành 
cho chồng con của mình. Nó mang một ý nghĩa cao cả, 
thông điệp của tình yêu thương trong mỗi gia đình”, anh 
Nguyễn Thành Bắc, chồng cô giáo Nguyễn Thanh Nương 
nói.

Kết quả chung cuộc, món bò bóp thấu của thầy Cao Tiến 
Long, giáo viên tổ Năng khiếu, đã đoạt giải Nhất cuộc thi.

Bài đăng trên mục Giáo dục - báo điện tử vnexpress.net
Link nguôn: http://vnexpress.net/photo/giáo-dục/thầy-
giáo-vào-bếp-ngày-2010-3298837.html
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Ước mơ của các BMSers 
lớp 4A3 về tương lai

“Tháng 10 - giải phóng Thủ đô, các 
con học sinh khối 4 lại may mắn khi 
học đúng chủ điểm “Trên đôi cánh ước 
mơ”. 

Với bài mở đầu “Ước mơ của anh chiến 
sĩ” các các con cũng đã có những mơ 
ước cho riêng mình về một Việt Nam, 
một thế giới trong “mươi, mười lăm 
năm” nữa mà ở đó chính các con là 
chủ nhân. Tôi thật sự rất vui khi nhìn 
thấy những ước mơ của các con. Có 
những ước mơ thật lớn - hứa hẹn một 
đất nước phát triển vượt bậc trong 
tương lai; nhưng cũng có những ước 
mơ thật giản đơn và ý nghĩa (tặng đồ 
chơi hiện đại cho những bạn miền cao). 
Mơ ước của con trẻ thật trong sáng và 
luôn làm cho người lớn như mình phải 
“thèm khát”...”

Đó là chia sẻ của cô Nguyễn Thị Trang 
(GVCN 4A3) khi gửi đến BBT chùm 
ảnh cô chụp lại bài viết và tranh vẽ của 
các con học sinh. Xin trân trọng giới 
thiệu cùng bạn đọc những ước mơ này 


