


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

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

LỜI YÊU THƯƠNG
 BẠN MUỐN NÓI CÙNG TÔI...



Những mặt trời trong khu vườn BMSer

 Vũ Quỳnh Anh
Ninh Tiến Anh

Phùng Linh Đan
Trần Đức Tuấn Dũng

Lê Vũ Hoàng
Chu Quang Huy

Nguyễn Kim Gia Huy
Giang Đại Khang

Lê Minh Khôi
Nguyễn Đắc Bảo Lâm
Nicolae Alexandra Lan

Đinh Thùy Linh
Nguyễn Triệu Ngọc Linh

Nguyễn Vũ Linh
Vũ  Trần Bảo Ly

Vũ Đức Minh
Nguyễn Đức  Minh

Vũ Tấn Phát
Trần Hà Sơn

Nguyễn Trung Thừa Vũ
Trần Trọng Vũ





THÁNG NĂM KỶ NIỆM

Các con yêu quý! 

Mỗi năm, khi những cánh phượng hồng nghiêng ng-
hiêng sắc đỏ, những tiếng ve râm ran như khúc nhạc 
buồn báo hiệu một mùa hè đang đến, một năm học 
đã dần khép lại. 

Thấm thoát thế mà đã hết một năm học trôi qua, kể 
từ ngày tiếng trống khai trường vang lên, các con chào 
đón năm học với bao bỡ ngỡ, thơ ngây trong vòng tay 
của thầy cô, bạn bè.

Quãng thời gian 1 năm không hẳn là dài nhưng cũng 
đã đủ để biến tất cả nơi đây thành kỉ niệm, thành yêu 
thương…  

Những tháng ngày qua, cô trò mình đã gắn bó bên 
nhau trong học tập, cùng nhau vui vẻ quanh mâm cỗ 
Trung thu, vui đùa thoả thích khi đi dã ngoại, ấm áp 
bên mâm cỗ đoàn viên, những buổi sinh nhật, yêu 
thương đong đầy tình nghĩa trong ngày 8/3, 20/11. Và 
cảm xúc ngọt ngào, xao xuyến, nao lòng trong những 
ngày cuối năm. 

Rồi đây cô trò mình có phải xa nhau nhưng các con 
mãi mãi là những học trò ngây thơ hồn nhiên của cô, 
những người bạn vô tư của những bạn bè đang ngồi 
đây và sắp ra trường.

 Các con thương !

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải chia tay nhưng 
cô chắc chắn  sẽ không thể quên các khuôn mặt dễ 
thương: Đại Khang, Bảo Lâm , Bảo Ly, Linh Đan; những 
trợ thủ đắc lực: Ngọc Linh, Thuỳ Linh, Hà Sơn Quang 
Huy;  những con ong cần mẫn luôn quấn quýt bên cô: 
Nguyễn Minh,  Cây IT Vũ Hoàng và cũng khó có thể 
nào quên những “anh hùng” như Vũ Minh, Tấn Phát; 
những ánh mắt đầy lo lắng luôn sợ cô buồn: Thừa Vũ, 
Tuấn Dũng, Tiến Anh cùng với tất cả những gương mặt 
thân yêu 5A4 .

Thời gian rồi cũng sẽ qua mau, mọi chuyện rồi cũng sẽ 
trở thành kỉ niệm. Nhưng những yêu thương, những 
khoảnh khắc, những giọt nước mắt của các thành viên 
5A4 dành cho cô sẽ mãi ở trong lòng cô! 

Khoảnh khắc ấy thật là đẹp! Cô thật may mắn khi có 
những CMHS luôn quan tâm , hỗ trợ tích cực, đồng 
hành trong mọi việc. Có những học trò ngoan, trong 
sáng và thương yêu cô nhiều đến nhường nào!  

Chặng đường phía trước của các con còn thật dài, cánh 
cửa tri thức của các con luôn rộng mở. Các con hãy luôn 
cố gắng phấn đấu rèn luyện tốt  các con nhé! 
Cô yêu và nhớ các con thật nhiều!

Cô giáo của các con: 

VŨ T HỊ HƯỜNG 
 





















         1. Ninh Tiến Anh 
(23/9/2008)



 2. Vũ Quỳnh Anh 
(19/03/2008)



 3. Trần Đức Tuấn Dũng 
(10/12/2008)



 4. Phùng Linh Đan
(4/7/2008)

 



 5. Nguyễn Kim Gia Huy 
(11/3/2008)



 6. Chu Quang Huy
(5/10/2008) 



7. Lê VũHoàng
(28/12/2008)



8. Lê Minh Khôi
(12/8/2008)



9. Giang Đại Khang
(21/12/2008)



10. Nguyễn Triệu Ngọc Linh
(3/5/2008)



11. Đinh Thùy Linh
(13/10/2008)



12. Nguyễn Vũ Linh
(7/10/2008)



13. Vũ  Trần Bảo Ly
(26/8/2008)



14. Nguyễn Đắc Bảo Lâm
(14/3/2008)



15. Nguyễn Đức Minh
 (11/5/2008)



16. Vũ Đức Minh
(10/11/2008)



17. Trần Hà Sơn 
(4/3/2008)



18. Vũ Tấn Phát 
(19/4/2008)



19. Trần Trọng Vũ
 (2/2/2008)



20. Nguyễn Trung Thừa Vũ
 (5/6/2008)



21. Nicolae Alexandra Lan
 (29/12/2008)



LỜI YÊU THƯƠNG TỪ GIA ĐÌNH













THÁNG NĂM LÀ KỶ NIỆM





















CẢM ƠN THẦY CÔ ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG CON
Các cô Chủ nhiệm từ lớp 1-4

Các thầy cô bộ môn năm lớp 5:

Mĩ thuật:
 Nguyễn Thị Kim Oanh  

 

Tiếng Anh: 
Nguyễn Thị Lê

Âm nhạc: 
Lê Ngọc Tuyền   

Tin học: 
Đoàn Thị Đông Hà  

Thể dục:
 Quang Trọng Hiếu  

Cầu lông:
 Cao Tiến Long  

Lớp 4:
Nông Thùy Dương

Lớp 1: 
Nguyễn Thị Hà

Lớp 2: 
Nguyễn Hương 

Quỳnh

Lớp 3: 
Nguyễn Thùy Linh



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 5A4 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?

                                    LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Ảnh chụp, trình bày, thiết kế: ĐÌNH KHOA - HẢI NAM  
www.facebook.com/luongdinhkhoa - 

Khoadinhluong@gmail.com


