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LỜI YÊU THƯƠNG
 BẠN MUỐN NÓI CÙNG TÔI...

Những trang kỷ niệm này sẽ là "kho báu" 
cho mỗi hành trình tôi sẽ đi qua.

Tên tôi là: ............................................................................



Những mặt trời trong khu vườn BMSer

1	 Nguyễn	Minh	Sơn	 	 0904546859
2	 Đặng	Cẩm	Anh	 	 098122790
3	 Nguyễn	Lưu	Kì	Anh	 	 0902275797
4	 Đỗ	Mạnh	Quân	 	 0388221905
5	 Phạm	Đỗ	Diệu	Anh	 	 0948398668
6	 Nguyễn	Danh	Bằng	 	 0962926979
7	 Lê	Hiểu	Bình	 	 											0888999628
8	 Hà	Quỳnh	Chi		 											0989362222
9	 	Nguyễn	Quỳnh	Chi	 	 0904715787
10	 Trần	Lê	Tâm	Đan	 	 0989099838
11	 Đỗ	Thành	Đạt		 											0965428888
12	 	Vũ	Tiến	Đạt	 	 											0989401946
13	 Kiều	Vũ	Bảo	Duy	 	 0979071182
14	 Nguyễn	Thùy	Giang	 	 0936838939

15	 Đỗ	Bảo	Trang		 											0986589204
16	 Phan	Trung	Hiếu	 	 0913363358
17	 Đào	Xuân	Minh	Đức	 	 0911818818
18	 Vũ	Anh	Khôi	 	 											0904301978
19	 Nguyễn	Văn	Anh	Tuấn	 0932313814
20	 Đoàn	Bảo	Lâm	 									01632942909
21	 Vũ	Khánh	Linh		 											0913306016
22	 Vũ	Hà	Linh	 	 											0902036566
23	 Lê	Nhật	Minh	 	 											0902225591
24	 Phạm	Nhật	Minh	 	 0982887882
25	 Nguyễn	Thảo	Vân	 	 0982688988
26	 Nguyễn	Ngọc	Như	 	 0912680148
27	 Trịnh	Minh	Quân	 	 0983094725
28	 Hoàng	Thế	Sơn	 	 0942836666



GROW IN LOVE
Đò	đầy	đò	lại	sang	sông

Cô	còn	ở	lại	ngóng	trông	đò	về
Con	đi	viết	tiếp	đam	mê

Khi	nào	con	lớn	nhớ	về	bên	cô.

Các con yêu quý! 

Ngoài	 kia	 hoa	phượng	đã	 nở	 đỏ	 rực,	 báo	 hiệu	một	
năm	 học	 nữa	 lại	 kết	 thúc.	 Cô	 -	 người	 lái	 đò	 đã	 chở	
thêm	được	những“hành	khách”	mới	sang	sông.	Chuẩn	
bị	 chia	 tay	 rồi,	 lòng	cô	 rộn	 ràng	nhiều	cảm	xúc	 lắm.	
Cảm	xúc	 của	hai	năm	học	đã	qua,	 cảm	xúc	 của	một	
mùa	hè	đang	tới.	Cô	nhớ...

Cô	nhớ	Cẩm	Anh	-	một	cô	bé	duyên	dáng,	dịu	dàng,	
rất	đáng	yêu,	chẳng	làm	mất	lòng	ai	bao	giờ,	lúc	nào	
cũng	 làm	 việc	 chắc	 chắn	 và	 chỉn	 chu.	 Con	 luôn	được	
nhiều	bạn	bè	trong	lớp	yêu	quý.		Cô	nhớ	Kỳ	Anh,	chàng	
trai	 có	 thân	hình	nhỏ	nhắn,	nụ	cười	 tươi	 tắn,	 thường	
xuyên	hỏi	thăm	cô	về	các	bạn	mà	con	yêu	mến.	Kỳ	Anh	
lúc	nào	cũng	cố	gắng	hết	khả	năng	của	mình	trong	khả	
năng	của	con.	Danh	Bằng	đọng	lại	trong	cô	những	đặc	
điểm	rât	dễ	mến.	Con	hay	nghịch	nhiều	trò	tinh	quái,	
hay	đặt	ra	cho	cô	những	câu	hỏi	thú	vị,	viết	văn	rất	hay	
và	khả	năng	chơi	bóng	thì	thôi	rồi,	cứ	ra	sân	là	con	sẽ	
được	các	cầu	thủ	đội	bạn	“chăm	sóc”	nhiều	nhất.	Hà	
Quỳnh	Chi	làm	cô	ấn	tượng	bởi	nụ	cười	tươi	rói,	tinh	ý,	
giọng	hát	hay,	có	khả	năng	tổ	chức	hoạt	động,	kĩ	năng	
lắng	nghe	tốt	và	luôn	biết	ở	cạnh	cô	những	lúc	cô	bận	
để	sẵn	lòng	giúp	đỡ	và	sẻ	chia.	

Nguyễn	Quỳnh	Chi,	ngày	đầu	đến	lớp	khiến	cô	không	
thể	rời	mắt.	Con	chưa	quen	trường,	quen	lớp	nên	ngồi	
thu	mình	một	chỗ	để	khóc.	Các	bạn	đến	gần,	con	“cởi	
lòng”	và	bắt	nhịp	rất	nhanh.	Con	có	khả	năng	viết	văn	
và	giao	tiếp	rất	 tự	nhiên,	biết	 thì	nói,	không	biết	 thì	
hỏi.	Có	lẽ	vì	thế	mà	con	tiến	bộ	từng	ngày	rõ	rệt	nhất.	
Con	còn	có	khả	năng	vẽ	chân	dung	người	rất	riêng	nên	
mỗi	lần	trang	trí,	vai	trò	này	sẽ	là	nhiệm	vụ	của	con.	
Tâm	Đan	-	một	cô	bé	chỉn	chu,	cẩn	thận,	luôn	có	trách	
nhiệm	với	 các	 việc	được	giao.	 Chính	 vì	 thế,	 con	 luôn	
được	mọi	người	tin	tưởng	và	thích	được	làm	việc	cùng.	
Nhưng	nếu	 con	biết	đẩy	nhanh	 tốc	độ	 lên	một	 chút	
nữa	 thì	mọi	việc	 con	 làm	sẽ	hiệu	quả	hơn	 rất	nhiều.	
Diệu	Anh	là	cô	bé	hoạt	ngôn,	có	khả	năng	học	tập	và	
diễn	đạt	tốt,	chơi	thể	thao	rất	“cừ”	nhưng	mỗi	lần	cô	
cần	con	trang	trí,	con	lại	“lẩn	xa”	và	xin	được	thay	việc	
khác.	

Nhắc	đến	Hiểu	Bình,	cô	nhớ	đến	con	với	hình	ảnh	một	
cô	bé	có	thân	hình	nhỏ	nhắn,	tính	cách	hài	hòa		khá	vui	
tính	và	rất	biết	đùa.	Con	rất	chăm	chỉ	và	luôn	biết	quan	
tâm	đến	cô.	Các	bạn	hay	tị	là	cô	yêu	con	nhiều	nhưng	
làm	sao	cô	có	thể	không	yêu	con	được	cơ	chứ?
Trung	 Hiếu	 -	 chàng	 trai	 hay	 cười	 tủm	 tỉm,	 nước	 da	
ngăm	đen,	cô	và	cả	lớp	ấn	tượng	nhất	với	con	bởi	tài	
chơi	bóng.	Mỗi	khi	con	ra	sân,	con	là	“điểm	tựa”	của	
cả	đội	nhưng	là	“đối	thủ	nặng	kí”	đáng	quan	tâm	nhất	
của	 đội	 bạn.	 Con	 học	 tập	 tốt	 và	 luôn	 	 làm	 việc	 tập	
trung	khi	học	môn	Toán,	còn	các	hoạt	động	khác	 thì	
cũng	“lời	tời	phời”	lắm.



Cô	 nhớ	 Thành	 Đạt	 bởi	 tài	 ăn	 nói,	 con	 không	mạnh	
mảng	 Toán	 học	 nhưng	 con	 có	 khả	 năng	 ngôn	 ngữ.	
Mỗi	khi	con	lên	trình	bày	ý	kiến	hay	sắm	một	vai	khiến	
tất	 cả	mọi	 người	 đều	 chăm	 chú	 lắng	 nghe.	 Con	 nói	
chuyện	rất	có	duyên.		Tiến	Đạt	ư?	Cô	ấn	tượng	vì	con	
đáng	yêu	và	rất	trong	sáng.	Con	hay	hỗ	trợ	cô	những	
việc	liên	quan	đến	máy	tính.	Con	nhận	thức	tốt,	cư	xử	
lịch	sự	và	rất	biết	lắng	nghe	nhưng	khi	gặp	những	“kẻ	
mạnh”	hơn,	con	nên	“xù	lông	nhím”	lên	tí	nữa	thì	tốt	
hơn,	con	ạ!
 
Bảo	Duy	được	cô	yêu	mến	vì	con	có	nhiều	điểm	riêng.	
Con	rất	sáng	tạo,	có	những	ý	tưởng	rất	khác	lạ,	yêu	
khoa	học,	thích	tìm	hiểu	về	thế	giới	động	vật	và	nói	
tiếng	Anh	rất	tự	tin.	Con	hỗ	trợ	cô	rất	nhiều	khi	cô	mày	
mò	tự	học	Tiếng	Anh	nhưng	mà	năm	sau	đi	học	thì	nhớ	
mang	theo	cặp	và	một	số	hành	trang	khác	nữa,	con	
nhé!		

Thùy	Giang	-	cô	bé	có	mái	tóc	xoăn,		hoạt	bát,	khéo	
tay	và	vẽ	đẹp.	Những	nét	vẽ	của	con	chẳng	bao	giờ	
lẫn	được	với	ai.	Con	luôn	là	Leader	trang	trí	của	cả	lớp	
khi	có	bất	cứ	sự	kiện	gì.	Con	vui	tính	và	rất	hay	cười.	
Anh	Khôi	-	chàng	trai	đeo	kính	cận,	học	Tiếng	Anh	và	
Toán	tốt,	làm	việc	tập	trung	nhưng	ít	biết	đùa.	Lên	lớp	
5,	con	đã	chơi	được	với	nhiều	bạn	và	tương	tác	tốt	hơn	
nhiều.	Thêm	một	tuổi	rồi,	tập	kiềm	chế	giảm	kêu	ca	
và	phàn	nàn	đi,	con	nhé!		Minh	Đức,	trong	mắt	cô,	con	
là	người	đáng	yêu	nhất	lớp.	Con	hồn	nhiên,	vui	tính,	
biết	lắng	nghe	và	luôn	sẵn	sàng	sửa	sai	khi	mắc	lỗi.	
Con	thích	tham	gia	các	hoạt	động,	sống	rất	tình	cảm	
và	luôn	biết	quan	tâm	đến	mọi	người	nên	các	bạn	ai	
ai	cũng	yêu	mến	con.

Bảo	 Lâm,	một	 cô	 bé	 thông	minh,	 đa	 tài,	 tiếng	Anh	
như	gió,	viết	văn	hay	và	làm	toán	rất	nhanh.	Năng	lực	
quản	lý	lớp	thì	không	ai	bằng	và	khá	dí	dỏm	nhưng	
con	cẩn	thận	và	chỉn	chu	hơn	một	chút	nữa	thì	thật	là	
tuyệt.	Khánh	Linh	-	cô	gái	là	người	khéo	léo,	viết	văn	
hay	và	rất	cá	tính.	Chẳng	bao	giờ	thấy	con	chạy	theo	
ai,	lúc	nào	cũng	sống	theo	nguyên	tắc	riêng	của	mình.	
Khánh	Linh	 lúc	nào	cũng	“bình	chân	như	vại”	nhưng	
làm	gì	cũng	chắc	chắn	nên	luôn	có	được	niềm	tin	của	
mọi	người.	Con	thích	chơi	hơn	thích	làm	việc.	Mỗi	khi	có	
việc	nặng,	con	cứ	ra	cười	cười,	nói	nói	thế	là	các	bạn	
nam	thay	nhau	làm	hết	cả	phần	việc	của	mình.	
Hà	Linh	được	mệnh	danh	là	“bà	cụ	non”của	lớp.	Điều	
gì	của	cô,	của	các	bạn	con	cũng	biết	nhưng	con	có	thích	
nói	hay	không.	Con	có	khả	năng	làm	việc	tập	trung	và	
chắc	chắn	nhưng	đôi	khi	chưa	biết	cách	khẳng	định	kết	
quả	và	thành	công	mình	đạt	được	với	mọi	người.	Con	
luôn	được	các	bạn	đánh	giá	là	sống	công	bằng	và	luôn	
là	chính	mình	vì	chẳng	mấy	khi	thấy	con	bắt	chước	ai.	

Lê	 Nhật	Minh,	 cô	mệnh	 danh	 con	 là	 “một	 bài	 toán	
khó	giải	nhất	lớp”.	Con	rất	nam	tính,	sống	tình	cảm,	
nhận	thức	chẳng	kém	ai	nhưng	nhưng	chẳng	mấy	khi	
có	nhiều	động	lực	học	tập.	Lúc	nào	cũng	cần	cô	kích,	
bạn	“bơm”.	Sau	này	chắc	cứ	nhắc	đến	5A1,	có	lẽ	cô	
sẽ	nhớ	con	đầu	tiên	vì	con	hay	làm	cho	cô	đau	đầu	vì	
phải	nghĩ	ra	các	cách	để	ứng	phó	với	những	trò	tinh	
quái	 của	 con.	 Phạm	Nhật	Minh	 -	 chàng	 trai	 yêu	đá	
bóng,	hay	cười,	nụ	cười	lúc	nào	cũng	rạng	rỡ	và	vô	tư.	
Ngày	đầu	cô	thấy	con	vụng	về,	ngây	ngô,	làm	gì	cũng	
sợ	sai	và	mỗi	khi	mắc	lỗi	thì	hay	loanh	quanh	đổ	lỗi	
cho	người	khác.	Năm	nay,	con	đã	nỗ	lực	và	cố	gắng	
hơn	nhiều	nhưng	con	nhớ:	nên	là	chính	mình	và	đừng	
a	dua	theo	cái	xấu	của	người	khác,	Minh	nhé!	 



	Ngọc	Như	-	cô	gái	nhanh	nhẹn,	hoạt	bát,	chơi	bóng	rổ	
quá	siêu,	kèm	đối	thủ	không	ai	có	thể	sánh	bằng.	Con	
tiến	bộ	vượt	bậc	ở	năm	cuối	cấp.	Tiếp	tục	giữ	nhịp	và	
phát	huy,	con	nhé!	

Minh	Quân	-	thủ	môn	của	đội	chẳng	ai	có	thể	thay	thế,	
chàng	trai	luôn	để	lại	trong	cô	sự	yên	tâm	vì	làm	việc	
cẩn	thận,	chỉn	chu,	cư	xử	với	các	bạn	 luôn	giữ	chuẩn	
mực	nhất	định	nên	chẳng	mất	lòng	bạn	bao	giờ.	Con	
sống	trung	thực	và	luôn	biết	giữ	cho	mình	một	vị	thế	
riêng.	Minh	Sơn,	một	cậu	học	trò	có	nụ	cười	rất	duyên,	
đam	mê	đá	bóng,	khả	năng	tương	tác	với	bạn	thì	tốt,	
con		thích	học	qua	các	trò	chơi	vận	động	nhưng	chẳng	
mấy	khi	làm	việc	đến	nơi	đến	chốn	nên	hay	bị	cô	nhắc	
nhở.	

Thế	Sơn	được	cô	ấn	tượng	bởi	con	có	thân	hình	khá	“bệ	
vệ”,	hay	gấp	hình	 trong	 lớp,	khả	năng	khéo	 tay	 thì	
không	ai	bằng	nhưng	độ	lề	mề	thì	các	bạn	cũng	“thua	
xa”.	Bảo	Trang,	cô	học	trò	đặc	biệt	và	luôn	bị	mẹ	đối	
xử	tệ	nhất.	Bất	kể	có	chuyện	gì	khi	xảy	ra	giữa	con	và	
bạn	thì	con	cũng	là	người	hứng	tội	đầu	tiên	nên	chắc	
chẳng	bao	giờ	con	thích	mẹ	là	cô	giáo	trên	lớp	của	con	
đâu.	

Anh	Tuấn	-	chàng	trai	chơi	cờ	vua	giỏi,	thích	gấp	giấy,	
trang	trí	bày	biện	khéo	tay,	lại	hay	hỏi	bài	nhưng	con	
cũng	 cần	 trình	 bày	 cẩn	 thận	 và	 làm	 việc	 tập	 trung	
hơn	nữa,	 con	nhé!	Mạnh	Quân	 -	 chàng	 trai	 có	nước	
da	trắng,	dáng	người	đẹp.	Con	là	người	vào	lớp	sau	
cùng.	 Con	 có	 nhiều	 hành	 vi	 đẹp	 khi	 chuyển	 từ	 nước	
ngoài	về.	Con	tiến	bộ	trong	học	tập	và	hòa	nhập	rất	

nhanh	nhưng	sự	quảng	giao	của	con	khiến	cô	phải	ngỡ	
ngàng.	Con	thích	bóng	đá	và	yêu	môn	Toán	nhưng	cứ	
đến	giờ	viết	văn,	“cô	chẳng	hiểu	sao”,	con	lại	cứ	đưa	
tay	lên	“gãi	đầu”.	Thảo	Vân	-	cô	gái	chân	dài	nhất	lớp,	
sống	tình	cảm,	viết	văn	hay,	rất	thích	tham	gia	hoạt	
động	nhưng	chẳng	hiểu	ma	ở	đâu	mà	con	cứ	hay	sợ	
đến	thế.

***

Lớp	5A1	có	bao	nhiêu	cái	tên	thì	có	bấy	nhiêu	gương	
mặt	 và	 tính	 cách	khác	nhau.	5A1	 lúc	nào	 cũng	 thích	
được	làm	mới	vấn	đề.		5A1	cũng	nhiều	trò	nghịch	ngợm	
tinh	quái	khiên	cô	nhiều	lúc	vừa	tức	vừa	buồn	cười.	

Bên	các	con,	cô	còn	nhiều	kỉ	niệm	lắm.	Cô	nhớ	những	
lúc	mình	chơi,	mình	đùa,	mình	học	tập	và	làm	việc	cũng	
nhau.	Cô	còn	nhớ	cả	những	lúc	chúng	ta	chưa	hiểu	ý	
nhau	nên	đã	có	những	hành	động	và	việc	làm	khiến	cả	
hai	bên	đều	không	vui.	Ở	5A1,	cô	là	người	được	“sắm	
rất	nhiều	vai”	nên	cô	có	nhiều	kỉ	niệm	riêng	lắm.	

Sắp	chia	tay	các	con	rồi,	cô	chúc	có	một	kì	nghỉ	hè	vui	
vẻ	và	ý	nghĩa.	Sang	năm	các	con	bước	vào	môi	trường	
mới,	 cô	 mong	 các	 con	 sẽ	 nhanh	 hòa	 nhập,	 trưởng	
thành	đúng	“quỹ	đạo”	mà	bố	mẹ	và	thầy	cô	mong	đợi	
và	kì	vọng.	
Cô	mong	các	con	luôn	khỏe	mạnh,	 lớn	khôn	và	hạnh	
phúc.	Cô	sẽ	luôn	dõi	theo	từng	bước	các	con	đi.

Cô	giáo	PHẠM	THỊ	HẰNG	
(	0986589204	)



















1.	Đặng	Cẩm	Anh
(6-5-2008)

Người cư xử 
nhẹ nhàng 

với các bạn nhất



	2.	Phạm	Đỗ	Diệu	Anh
(20-12-2008)

Cô gái 
chơi bóng rổ 

siêu nhất



	3.	Nguyễn	Lưu	Kỳ	Anh
(25-7-2008)

Chàng trai
 luôn cố gắng 
& có nụ cười 

tươi nhất



	4.	Nguyễn	Danh	Bằng
(30-12-2008)

Bạn	thân	nhất	của	em	là	Danh	Bằng.	Bạn	là	
người	dễ	mến,	vui	tính	và	rất	yêu	thể	thao.

		Danh	Bằng	không	cao,	dáng	người	hơi	gầy	
nhưng	chạy	rất	nhanh.	Da	ngăm	đen	nhưng	
môi	bạn	 lúc	 nào	 cũng	đỏ	 chót.	Khuôn	mặt	
bạn	 nhìn	 hiền	 từ,	 đôi	 mắt	 đen	 tuyền,	 rất	
đẹp,	hiện	rõ	sự	thông	minh,	lanh	lợi.	Bạn	có	
rất	nhiều	 tài	 năng:	học	giỏi	 Toán,	 viết	 văn	
hay,	đá	bóng	tài	và	chạy	rất	nhanh.	Danh	
Bằng	rất	tốt	nên	được	nhiều	người	kết	thân	
và	ai	cũng	quý	bạn.	Mặc	dù	có	nhiều	lúc	hơi	
kì	 cục	 nhưng	 bạn	 vẫn	 luôn	 biết	 quan	 tâm	
đến	mọi	người.

Em	ước	gì	tất	cả	đều	mọi	người	đều	có	
nhiều	tài	năng	như	bạn	để	được	nhiều	
người	kết	thân.

(Hoàng Thế Sơn)

Chàng trai  
quan sát tốt 
& láu cá nhất



	5.	Lê	Hiểu	Bình
(22-10-2008)

Cô gái
 thích bày biện 
& trang trí nhất



	6.	Nguyễn	Quỳnh	Chi
(9-11-2008)

Cô gái duyên dáng 
& diễn đạt tự nhiên nhất



7.	Hà	Quỳnh	Chi
(14-5-2008)

Cô gái hát hay nhất 
& tích cực tham gia 
các hoạt động nhất



8.	Vũ	Hà	Linh
(28-7-2008)

Cô gái sống có nguyên tắc
 & công bằng nhất



9.	Kiều	Vũ	Bảo	Duy
(4-11-2008)

Chàng trai có nhiều ý tưởng 
sáng và khác biệt nhất



10.	Trần	Lê	Tâm	Đan
(20-2-2008)	

Cô gái chỉn chu
 và chắc chắn nhất



11.	Đỗ	Thành	Đạt
(06-7-2008)

Chàng trai có tài 
diễn đạt nhất



12.	Đào	Xuân	Minh	Đức
(09-1-2008)

Chàng trai sống
 tình cảm & vô tư nhất



13.	Vũ	Tiến	Đạt
(20-12-2008)	

Chàng trai 
trách nhiệm nhất



14.	Nguyễn	Thùy	Giang
(13-4-2008)

Cô gái có nụ cười duyên và khéo tay nhất



15.	Phan	Trung	Hiếu
(09-4-2008)

Chàng	trai	yêu	thể	thao	
&	hay	cười	tủm	tỉm	nhất



16.	Vũ	Anh	Khôi
(09-12-2008)

Trường	mà	em	đang	theo	học	có	tên	Ban	Mai.	Trước	
buổi	học,	trường	rất	đẹp,	không	một	tiếng	ồn	và	đó	
là	khoảng	thời	gian	em	thích	nhất.

Từ	xa	nhìn	 lại,	ngôi	 trường	như	một	vị	 thần	mặc	áo	
trắng	viền	xanh	đứng	đững	sừng	để	chào	đón	các	bạn	
học	sinh.	Trường	em	được	 thiết	kế	 theo	hình	chữ	U,	
cao	bảy	tầng	nên	có	sức	chứa	hơn	một	nghìn	học	sinh	
cùng	các	thầy	cô	giáo.	Buổi	sáng,	cổng	trường	được	
các	bác	bảo	vệ	mở	toang	để		chào	đón	các	bạn	học	
sinh	hân	hoan	tới	trường.	

Bước	vào	bên	 trong,	sân	 trường	khá	 rộng	được	các	
thầy	cô	kẻ	ô	rất	chi	tiết	để	giúp	học	sinh	có	thể	linh	
hoạt	 tham	 gia	 các	 hoạt	 động.	 Quanh	 sân	 trường,	
những	hàng	cây	đứng	sừng	sững	như	các	chàng	lực	
sĩ	đua	nhau	tập	tạ.	Giữa	sân	trường,	cột	cờ	cao	chót	
đang	đưa	lá	cờ	tung	bay	phần	phật	trước	gió.	Phía	
xa,	đồi	cỏ	xanh	mướt	đang	buồn	thiu	đợi	cho	đến	buổi	
chiều	để	được	đón	khách	vào	chơi.	Ghế	đá	ngôi	trơ	vì	
chẳng	ai	đến	hỏi	thăm.

	Mỗi	sáng,	các	cô	lao	công	cần	mẫn	quét	dọn	để	làm	
sạch	 trường.	 Đầu	 giờ	 sáng,	 các	 bạn	 học	 sinh	 đến	
trường	 thưa	thớt.	Một	 lát	sau,	học	sinh	 trong	 trang	
phục	áo	 trắng,	 khăn	quàng	đỏ	nô	nức	đến	 trường.	
Khuôn	mặt	ai	cùng	vui	vẻ,	rạng	rỡ.	8h	kém15,	các	bạn	
xuống	sân	tập	thể	dục.	Sau	đó,	các	bạn	lên	lớp	học	
bài,	trả	lại	không	gian	yên	tĩnh	cho	trường.

Em	rất	thích	trường	Ban	Mai	vào	mỗi	buổi	sáng	vì	lúc	
đó	trường	không	có	tiếng	ồn,	yên	tĩnh	và	không	khí	
rất	trong	lành.

(VŨ ANH KHÔI)

Chàng trai mang lại cho lớp 
nhiều tiếng cười nhất



17.	Đoàn	Bảo	Lâm
(28-7-2008)

Cô gái dí dỏm 
& thẳng thắn nhất



18.	Vũ	Khánh	Linh
(29-10-2008)

Cô gái đáng yêu, hay cười
 & hay trêu các bạn nhất



19.	Nguyễn	Ngọc	Như
(21-1-2008)

Cô gái chơi bóng rổ “cừ”, 
& tiến bộ nhất trong năm học lớp 5



20.	Lê	Nhật	Minh
(23-3-2008)

Chàng trai nhiều chiêu 
& ga lăng nhất



21.	Phạm	Nhật	Minh
(14-10-2008)

Chàng trai yêu động vật, thích thể thao 
& có nụ cười hồn nhiên nhất



22.	Đỗ	Bảo	Trang
(14-12-2008)

Cô gái viết văn tốt 
& hay trêu các bạn nhất



23.	Nguyễn	Văn	Anh	Tuấn
(25-8-2008)

Chàng trai chơi cờ vua siêu
 & có kỹ năng lắng nghe 

tốt nhất



24.	Nguyễn	Minh	Sơn
(30-3-2008)

Chàng trai 
thích học qua vận động

 & có nụ cười duyên nhất



25.	Hoàng	Thế	Sơn
(05-8-2008)

Từ	 bé,	 em	 cũng	 được	 biết	 đến	 nhiều	 bạn	
nhưng	người	 bạn	 trong	 lớp	em	mà	em	yêu	
quý	 nhất	 vẫn	 là	 bạn	 Thế	 Sơn.	 Bạn	 học	 lớp	
5A1.

	Bạn	có	một	dáng	người	cao,	nhưng	hơi	mập.	
Nước	 da	 trắng,	 khuôn	mặt	 vuông	 chữ	điền.	
Đôi	mắt	của	bạn	đen	láy.	Cách	cư	xử	rất	lịch	
sự,	không	quát	quát	mắng	ai	bao	giờ.	Điều	
đó	cũng	đủ	cho	thấy	bạn	chính	là	người		tuyệt	
vời	để	chơi	cùng.	Bạn	rất	khéo	tay.	Bạn	có	thể	
gấp	được	nhiều	thứ	và	bạn	vẽ	rất	đẹp.	Bạn	
thích	 chơi	đá	bóng,	 thích	gấp	giấy,….Người	
mà	bạn	chơi	thân	nhất	là	Lê	Minh.

	Bạn	 chính	 là	một	người	bạn	 thân	nhất	 của	
em.	Em	sẽ	không	bao	giờ	quên	người	bạn	tốt	
như	thế	này.

(VŨ TIẾN ĐẠT)

Chàng trai phong độ 
& khéo tay nhất



26.	Đỗ	Mạnh	Quân
(22-10-2007)

Em	có	rất	nhiều	bạn	nhưng	người	mà	em	quý	
nhất	là	bạn	Đỗ	Mạnh	Quân.

Bạn	Mạnh	Quân	mới	từ	nước	ngoài	chuyển	về.	
Bạn	là	người	vào	lớp	em	sau	cùng.	Bạn	có	dáng	
người	cao,	nước	da	trắng,	đôi	mắt	đen	nên	hay	
được	mọi	người	khen	đẹp	trai.	Mạnh	Quân	hiền	
lành,	ham	học	hỏi	và	hay	giúp	đỡ	mọi	người.	Bạn	
đã	từng	buộc	dây	giầy	và	cầm	cặp	giúp	em.

Em	rất	quý	Mạnh	Quân.	Em	sẽ	tiếp	tục	quý	bạn	
vì	bạn	vẫn	hiền	lành	và	tốt	bụng	với	em.

(Phạm Nhật Minh)

Chàng trai thân thiện
 & quảng giao nhất



27.	Trịnh	Minh	Quân
(18-3-2008)

Chàng trai có nhiều việc làm tử tế nhất



28.	Nguyễn	Thảo	Vân
(12-2-2008)

Cô gái yêu môn văn
 & hay sợ ma nhất



LỚP	1:	TRONG	VEO





LỚP	2:	MẮT	BIẾC





LỚP	3:	THIÊN	THẦN





LỚP	4:	YÊU	THƯƠNG





LỚP	5:	DẤU	ẤN





Nếu	ai	đó	có	hỏi	tôi	rằng:	điều	gì	có	thể	làm	cho	
cuộc	sống	của	 tôi	 trở	nên	ý	nghĩa	nhất?	Tôi	 sẽ	
không	ngần	ngại	để	trả	lời	rằng:	Làm	Mẹ!

Nếu	ai	đó	có	hỏi	tôi	rằng:	điều	gì	có	thể	làm	cho	
tôi	sống	một	cuộc	đời	hạnh	phúc	nhất?	Tôi	chắc	
chắn	sẽ	trả	lời	bằng	một	tâm	thái	thực	sự	an	vui:	
đó	là	sự	khôn	lớn,	trưởng	thành	của	những	đứa	
con!

Có	lẽ,	cuộc	sống	đã	ban	tặng	cho	một	người	Mẹ	
như	tôi	quá	nhiều	niềm	vui	và	may	mắn.	Bởi	tôi	
hiểu	rằng,	tôi	chỉ	thực	sự	hạnh	phúc	khi	mỗi	ngày	
được	ở	cạnh	hai	con,	được	nhìn	thấy	các	con	khỏe	
mạnh,	 ngoan	 ngoãn,	 lớn	 lên	 từng	 ngày,	 biết	
sống	yêu	 thương,	 tự	 tin,	 trách	nhiệm,	biết	 trân	
quý	những	giá	trị	gia	đình,	kính	hiếu,	biết	ơn	Ông	
Bà,	Cha	Mẹ,	Thầy	Cô.

Và	đối	với	tôi,	ngày	hôm	nay	thực	sự	là	một	ngày	
đặc	biệt,	thật	nhiều	cảm	xúc	nghẹn	ngào,	và	hơn	
cả	đó	là	một	niềm	tự	hào	về	những	đứa	con	đang	
từng	ngày,	 từng	ngày	 lớn	 lên	 trong	niềm	hạnh	
phúc	 của	 tôi.	 Người	 con	 gái	 lớn	 của	 tôi:	 Thanh	
Thảo	 	–	 cựu	học	sinh	Ban	Mai	 (	hiện	đang	học	
tập	tại	Trường	Chuyên	Ngoại	ngữ	-	HN	)	đã	chính	
thức	hoàn	thiện	hồ	sơ,	phỏng	vấn	Visa	Mỹ	thành	
công,	và	tiếp	tục	viết	nên	ước	mơ	của	một	BM-
sers	mang	trí	tuệ	Việt	ra	thế	giới.	Con	gái	thứ	hai:	
Thảo	Vân	–	học	sinh	lớp	5A1	Trường	Tiểu	học	Ban	
Mai	cũng	sắp	bước	vào	một	bước	ngoặt	lớn	trong	
cuộc	đời	–	chuyển	tiếp	lên	cấp	THCS	và	chuẩn	bị	
hành	trang	tham	gia	trại	hè	tại	Singapore.	

Lời	bài	hát	“Nhật	ký	của	Mẹ”	cứ	vang	vọng	mãi	
trong	tâm	trí	của	tôi:	
“...Này	con	yêu	ơi,	con	biết	không?	Mẹ	yêu	con,	
yêu	con	rất	nhiều!	Những	khuya	ôn	bài,	con	thức,	
xót	xa	tim	Mẹ	biết	bao!	Từng	kỳ	thi	nối	tiếp	nhau,	
tuổi	thơ	con	trôi	qua	rất	mau,	Ước	chi	con	Mẹ	mai	
sau	sẽ	thành	công...	Một	ngày	con	lớn,	một	ngày	
con	khôn,	một	ngày	con	phải	đi	xa	Mẹ.	Bước	chân	
vững	vàng,	khó	khăn	chẳng	màng,	biển	rộng	trời	
cao	con	vẫy	vùng…”.	

Cảm	xúc	của	một	người	Mẹ	trong	tôi	như	thước	

phim	quay	chậm,	thật	chậm,	để	tôi	có	thể	gom	
lại	 trọn	 vẹn	 tuổi	 thơ	 của	 các	 con	 –	 những	 năm	
tháng	 học	 tập	 tại	 mái	 trường	 Ban	Mai	 –	 được	
yêu	thương	–	được	trưởng	thành	và	lớn	lên	trong	
vòng	tay	Thầy	Cô,	bè	bạn.	11	năm	đã	đi	qua,	là	
11	năm	đồng	hành	và	trao	gửi!	Tôi	cảm	tạ	và	biết	
ơn	những	người	Thầy,	người	Cô	nơi	đây	đã	thực	
sự	truyền	cảm	hứng,	trao	yêu	thương,	tôn	trọng	
sự	khác	biệt,	tạo	ra	những	bệ	phóng	để	các	con	
được	tự	tin	viết	tên	mình	trong	cuộc	đời.

Và	hành	trình	trinh	phục	tri	thức	của	các	con	vẫn	
còn	đang	rộng	mở	ở	phía	trước....!	Với	vai	trò	làm	
Mẹ,	làm	người	Phụ	huynh	mẫu	mực,	tôi	luôn	quan	
tâm	và	đồng	hành	cùng	các	con	và	Nhà	trường	
trên	mọi	bước	đường	phát	triển.	Từ	sâu	tận	đáy	
lòng,	 tôi	 vô	 cùng	 biết	 ơn	 những	 khoảnh	 khắc,	
niềm	vui	 và	những	món	quà	 là	 những	đứa	 con	
ngoan	mà	mỗi	Thầy	Cô	và	Cha	Mẹ	chúng	ta	đã	
và	đang	cùng	vun	đắp!

ĐÀO	THỊ	THU	HƯƠNG
(Mẹ	của	Thanh	Thảo	–	Thảo	Vân)

MÓN	QUÀ	CỦA	NGƯỜI	MẸ	HẠNH	PHÚC
“Giây	phút	này	quý	báu	–	lòng	biết	ơn	tràn	dâng”



YÊU	THƯƠNG	LUÔN	BÊN	CON...



Phượng	đã	nở,	ve	đã	kêu,	mùa	hè	tới…	
Kì	nghỉ	hè	đang	đợi	những	ngày	thi
Tháng	Năm	về	nhuốm	màu	buổi	chia	ly
Cùng	kỉ	niệm	ghi	bao	điều	lưu	luyến.

Tất	cả	chúng	mình	trong	lòng	đều	xao	xuyến
Nhớ	lại	những	buổi	trò	chuyện	rất	ngây	thơ
Lũ	học	trò	trêu	nhau,	giận	dỗi…	rồi	làm	ngơ
Một	thời	thơ	dại	của	những	ngày	xưa	ấy.

Chia	tay	rồi	chúng	ta	liệu	có	thấy
Nhớ	bạn	bè,	giờ	sắp	ở	muôn	phương
Nhớ	sân	trường,	ghế	đá	từng	vấn	vương
Bao	câu	chuyện	nói	vội	trước	các	giờ	vào	học.
	Kỉ	niệm	ơi!	Ta	giờ	đây	nhớ	quá
Thời	gian	à,	sao	trôi	nhanh	hối	hả?
Giờ	tất	cả	là	chuyện	cũ	-	ngày	xưa.

Ngày	hôm	nay	xin	đưa	lời	nhắn	nhủ
Muôn	nẻo	đường-	nơi	mỗi	đứa	đang	ở
Học	khác	trường,	nhưng	chúng	ta	hãy	nhớ
Ban	Mai	này	mình	gắn	bó	bên	nhau.

Cô	giáo:	PHẠM THỊ HẰNG

LƯU	BÚT	HÈ	VỀ



Cảm ơn các thầy cô giáo bộ môn 
đã đồng hành cùng chúng con 

trong năm học cuối cấp

GV	Tiếng	Anh:	Cô	LÊ	NGUYÊN	 GV	Cầu	lông:	Thầy	TIẾN	LONG		

GV	Thể	dục:	Thầy	TRỌNG	HIẾU	

GV	Tin	học:	Cô	ĐÔNG	HÀ	GV	Âm	nhạc:	Thầy	NGỌC	TUYỀN

GV	Mĩ	thuật:		Cô	KIM	OANH



Ngày	hôm	nay	em	tự	hào	về	nhà	trường
Và	ngày	mai	nhà trường tự hào chúng	em...



ĐIỆP KHÚC NĂM CUỐI CẤP
(Dành tặng các con học sinh 5A1 yêu quý!)

Có bao giờ trở lại nữa không?
Những yêu thương vui buồn thuở đến lớp
Tiếng trống trường, con đường chiều tan học
Lá me bay… Ngơ ngác mắt ai nhìn?

Có bao giờ trở lại những bình yên?
Ô cửa sổ - khoảng trời riêng mơ ước…
Chiều mây bay ý thơ vùi trong cặp
Chiếc lá thuộc bài, ai nhắc cho ai?

Giữ sao được góc sân trường sớm mai?
Hoa phượng đỏ nối dài mùa nhung nhớ…
Gió bâng quơ từng lời thương thủ thỉ…
Gốc cây chiều lặng lẽ tiễn nhau đi!

Khúc giao mùa ai viết tặng mùa thi
Ngày trở lại tìm gì trong lá biếc?
Gió vẫn hát tưng lời như điệp khúc…
Có bao giờ trở lại những ngày xa?
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