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Năm học 2021 - 2022, năm học với nhiều cung bậc sắc thái, một năm học của mái trường tuổi
30 đã vượt qua đại dịch để hôm nay chúng ta được hội tụ tại hai điểm cầu của Trường Nguyễn
Siêu trong Lễ Bế giảng năm học. Ngay lúc này, tôi muốn mời quý vị nhìn lại những gì chúng ta
đã cùng nhau viết nên trong lịch sử năm học vừa qua. Với chủ đề “Xanh hạnh phúc - Sáng tư
duy”, thày và trò nhà trường đã đưa chuyến tàu mang số hiệu VN236 cập bến thành công
bằng nỗ lực, đam mê và kiên trì vượt khó cùng sự ủng hộ của các bậc cha mẹ học sinh. 

Về đồng bộ quản trị và pháp chế đi đôi với chuyển đổi số trong việc cải cách một số khâu hệ
thống hoá việc lưu trữ các tài liệu, quản lý hồ sơ học sinh, giáo viên, đặc biệt là thành công
trong việc sử dụng các ứng dụng dạy học trực tuyến đã tạo một tiền đề tốt cho sự phát triển
của năm học tới. Mặt khác, sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông cũng giúp
cải thiện quá trình liên lạc giữa gia đình và nhà trường. Các bản tin hàng tuần được gửi từ
Hiệu trưởng, Giáo viên chủ nhiệm và bản báo cáo của chính các con trên ứng dụng Sway
không chỉ giúp cha mẹ cập nhật tình hình học tập và rèn luyện của con mà còn là sân chơi cho
các con rèn luyện kỹ năng viết, ứng dụng công nghệ và truyền thông. Các kênh thông tin
truyền thông của nhà trường như Website, Fanpage, YouTube, các sự kiện được phát đi từ
Phòng thu, Trường quay NS Media... đã thành một trải nghiệm thú vị và nơi đây dường như trở
thành sân trường online, nơi tất cả các hoạt động của học sinh thể hiện.

Về học tập và rèn luyện, mặc dù 2/3 năm học diễn ra trên nền tảng trực tuyến, song các con
học sinh vẫn nỗ lực vượt qua và đạt được những kết quả học tập, rèn luyện đáng tự hào. Điều
tự hào nhất là các con đã học được thói quen biết thích nghi, ứng phó linh hoạt trước nghịch
cảnh, biết biến nguy thành cơ, coi thử thách là cơ hội để khẳng định mình. 

Dưới “chiến hào 4.0”, các thày cô giáo vẫn không ngừng tìm tòi và đổi mới phương pháp dạy
học, giữ vững tâm niệm “không bỏ rơi bất cứ học sinh nào”. Với phương châm xây dựng một
trường học hạnh phúc, các thày cô luôn chú ý tới việc tạo hứng thú học tập cho học sinh, bộ
phận Tâm lí học đường luôn có các chương trình phòng ngừa tâm lí hiệu quả, hỗ trợ học sinh
giải tỏa áp lực và quản lí căng thẳng trong mùa dịch. 

Về các hoạt động phong trào, dù trực tuyến hay trực tiếp, học sinh vẫn rèn nếp Nguyễn Siêu,
lập kế hoạch tuần và có những sân chơi sáng tạo với các sự kiện đáng nhớ như: Thầy cô của
chúng con, Đón Giáng sinh, Chào năm mới, Ngày hội STEAM...
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Một năm học với nhiều dấu ấn đã đi qua, tôi muốn gửi lời cảm ơn
tới các thày cô giáo - những chiến sĩ thầm lặng - đã không quản
ngày đêm miệt mài sáng tạo và đổi mới, cảm ơn các bậc cha mẹ
học sinh đã tin tưởng và trở thành những người đồng nghiệp nhiệt
thành của chúng tôi trong các lớp học tại gia đình. Mong rằng
chúng ta sẽ luôn gắn kết và thấu hiểu để đem đến những giá trị tốt
đẹp nhất cho các con. Cảm ơn các con học sinh đã vượt lên chính
mình để tỏa sáng. Cô rất tự hào về các con. Chúc các con có một
mùa hè sôi động và trọn vẹn! Chúc các thày cô giáo được tiếp thêm
năng lượng tích cực sau một năm học đầy sóng gió! Chúc các bậc
cha mẹ học sinh mạnh khỏe, an vui!

Trân trọng cảm ơn! 

HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Thuý
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Có lẽ trong 30 năm xây dựng và phát triển, chưa bao giờ, trường Nguyễn Siêu có một Lễ Bế giảng
đặc biệt cảm động như hôm nay.

Với học sinh Tiểu học, 2021-2022 là một năm học thật đặc biệt, đặc biệt trong hình thức dạy và
học trực tuyến – trực tiếp, đặc biệt trong những khó khăn, thử thách mà thầy trò đã nắm tay nhau
nỗ lực, sáng tạo để vượt lên.

Bằng những cố gắng không ngừng nghỉ, trường Tiểu học Nguyễn Siêu đã kết thúc năm học với
thành tích ấn tượng: 62% học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện, 86 học sinh
xuất sắc tiêu biểu của các khối lớp và nhiều gương mặt nổi trội khác đạt giải thưởng các kì thi
trong nước và quốc tế.

Trong lễ Bế giảng năm học, các con đã
được tuyên dương, khen thưởng xứng đáng
và nhận được phần quà thú vị là chương
trình biểu diễn nghệ thuật của tập thể giáo
viên, học sinh nhà trường và tiết mục hài
kịch của các diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ.
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Điểm nhấn trong phần lễ vinh danh các học sinh có thành tích
xuất sắc năm học 2021-2022, đó chính là: những giáo viên
truyền cảm hứng, là động lực cho học sinh trong những năm
học vừa qua đã lên sân khấu trao phần thưởng cho các con.
Cha mẹ học sinh đưa các con lên nhận phần thưởng, cô Phó
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Nhàn và người giáo viên các
con yêu quý đón các con trên sân khấu, trao chứng nhận và
trao quà. Cuối cùng, CMHS mang hoa lên tặng cho người giáo
viên truyền cảm hứng, hỗ trợ sự thành công của con. 

Sau gần 10 tháng phải học online, buổi Lễ Bế giảng năm học
2021-2022 lại là buổi diễu hành đầu tiên của các học sinh khối 6
và lần đầu tiên các bạn học sinh khối 10 được cầm trên tay lá cờ
của Nguyễn Siêu. Buổi Lễ Bế giảng mở ra với những lần đầu tiên
ấy lại là buổi lễ cuối cùng trong cuộc đời học sinh của các anh
chị khối 12. 

Mặc dù không được trực tiếp tới trường, nhưng bằng những nỗ
lực của cả thầy và trò, cùng sự đồng hành, tin tưởng của các bậc
CMHS, năm học 2021-2022 đã cập bến thành công. 

 8 học sinh nhận giải thưởng Nguyễn Siêu - Top 1 các khối:

10 chủ nhân học bổng Nguyễn Siêu:

Học sinh không chỉ là người được vinh danh, cha mẹ, thầy cô cũng là những người được vinh danh
trong buổi lễ. Cha mẹ được vinh danh vì sự đồng hành và tin tưởng. Thầy cô được vinh danh vì đã
truyền đi cảm hứng học tập. Rất nhiều giáo viên cảm thấy bất ngờ khi được mời lên sân khấu trao
giải trong một sự kiện trang trọng. Các thầy cô vốn đã quen với vị trí của những người cầm đèn
thầm lặng, soi sáng cho bước đường của các con. Nhưng hôm nay, trong hội trường ấm áp của
Nguyễn Siêu, các thầy cô thực sự đã được vinh danh bởi chính học sinh của mình.

Đỗ Công Danh 7CI5, Nguyễn
Đắc Hưng 11A1, Đào Nhật Minh
8IG1S1, Lê Đàm Quân 11A2, Vũ
Hoàng 9IG1S3, Phạm Hồng Anh

11A1, Nguyễn Ngọc Minh
Anthony 6CI4, Nguyễn Ngọc

Huyền 11A1, Lê Triệu Huy 8IG1S1,
Đỗ Ngọc Hoa 8IG1S1

Nguyễn Minh Anh 12NS1, Tăng Ngọc Minh 12A1, Trần Khánh Hà
10IG2S2, Chu Bảo Linh 11A2, Phan Trà My 9IG2S0, Trần Minh
Thư 8CI5,  Nguyễn Trịnh Hải An 7CI7, Nguyễn Ngân Hà 6CI5

Các học sinh xuất sắc đạt Học bổng Nguyễn Siêu, học sinh xuất sắc Top 1% của các khối chụp ảnh lưu
niệm với lãnh đạo nhà trường và các thầy cô truyền cảm hứng trong Lễ Bế giảng năm học 2021-2022.



PODCAST CỦA LIÊN ĐỘI 
VÀ ĐOÀN TRƯỜNG NGUYỄN SIÊU

Mời quý cha mẹ, thầy cô và các bạn  học sinh cùng lắng nghe các podcast tháng 5 bằng cách quét mã
QR hoặc bấm vào từng ảnh để nghe theo bài.

Tháng 04/2022, kênh Podcast - Phát thanh Măng non của Liên Đội và Đoàn Trường Nguyễn Siêu
với giọng đọc của các phát thanh viên học sinh đã cho ra đời các nội dung: Ngày thành lập Đội
TNTP Hồ Chí Minh (15/5); Mừng sinh nhật Bác (19/5) và bài học về tấm lòng cao cả của Người;
Những lưu ý với học sinh lớp 12; Tháng 5 - mùa hoa phượng, mùa chia tay tuổi học trò.

Kỷ niệm sinh nhật Bác kính yêu, đọc lại những bài thơ Bác viết nhân sinh nhật để thấm thía hơn và
học tập tinh thần lạc quan cách mạng, “vui sau cái vui của thiên hạ” của Người.
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Thực hiện lời Bác Hồ đã dạy: “Tuổi nhỏ
làm việc nhỏ. Tùy theo sức của mình”,
ngày 16/5/2022 vừa qua, Đội viên Liên
đội Tiểu học và Liên đội THCS Nguyễn
Siêu đã tích cực tham gia có hiệu quả
phong trào “Kế hoạch nhỏ” do Hội đồng
Đội Quận Cầu Giấy phát động.

Qua hoạt động này, Đội viên được rèn
luyện ý thức tiết kiệm, yêu lao động lao
động, đoàn kết, sẻ chia, cảm thông với
mọi người xung quanh, biết giúp đỡ người
có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

HỘI THU KẾ HOẠCH NHỎ

https://nguyensieu.edu.vn/chi-tiet/mung-sinh-nhat-bac-va-bai-hoc-ve-tam-long-cao-ca-cua-nguoi-3346.html
https://nguyensieu.edu.vn/chi-tiet/nhung-luu-y-voi-hoc-sinh-lop-12-3333.html
https://nguyensieu.edu.vn/chi-tiet/huong-toi-ngay-thanh-lap-doi-tntp-ho-chi-minh-15-5-3332.html
https://nguyensieu.edu.vn/chi-tiet/chao-mua-he-3351.html


SINH HOẠT CHI ĐOÀN,
CHI ĐỘI THÁNG 5

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, căn
cứ vào kế hoạch công tác tháng 5/2022, sáng
ngày 16/5/2022 100% các Chi Đoàn, Chi Đội
trường Nguyễn Siêu đã tổ chức sinh hoạt với
chủ điểm Mừng sinh nhật Bác – kỉ niệm 132
năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 –
19/5/2022). 

Cùng với đó, các Chi Đội khối THCS đã lồng
ghép nội dung Tự hào truyền thống Đội để
chào mừng 81 năm ngày thành lập Đội TNTP
Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2022).
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ĐẠI TÁ, NGƯT NGUYỄN TRỌNG VĨNH ĐƯỢC TRAO TẶNG
HUY HIỆU 65 NĂM TUỔI ĐẢNG

Sáng 13/5, Đảng bộ thành phố Hà Nội, Quận uỷ Cầu Giấy đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy
hiệu cho các Đảng viên lão thành, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và xây
dựng Tổ quốc. Đại tá, NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch HĐQT trường Nguyễn Siêu vinh dự được
nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Buổi sinh hoạt là dịp để Đội viên, Đoàn viên tìm hiểu, chia sẻ những câu chuyện về thân thế, cuộc đời
hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người
đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam; thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân
sâu sắc của nhân dân Việt Nam với Bác, từ đó hun đúc tinh thần yêu nước, tạo động lực cho học sinh
phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi.
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Ngày 12-5, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội đã tổ chức Chương trình kỷ
niệm 81 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15-5-1941 / 15-5-2022).

Tại chương trình, Hội đồng Đội Thành phố trao tặng “Giải thưởng 15 tháng 5” cho 15 thiếu nhi tiêu biểu
trong các lĩnh vực: công tác Đội, học tập, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật và tình nguyện vì cộng
đồng. Trong số 15 đội viên nổi bật trên toàn thành phố ấy, Liên Đội THCS Nguyễn Siêu vinh dự có 2
đội viên nhận "Giải thưởng 15 tháng 5" trong lĩnh vực Học tập, đó là Lê Triệu Huy lớp 8IG1S1 và Đỗ
Công Danh lớp 7CI5. Đây là hai đội viên có thành tích xuất sắc trong học tập cũng như trong công tác
Đội của nhà trường. 

"Giải thưởng 15 tháng 5” được xét trong phạm vi toàn thành phố Hà Nội là phần thưởng cao quý của
ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố nhằm mục đích vinh danh, động viên, khích lệ
thiếu nhi; tạo động lực cho thiếu nhi không ngừng rèn luyện, phấn đấu, góp phần xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc.

DÀNH CHO LÊ TRIỆU HUY VÀ ĐỖ CÔNG DANH
"GIẢI THƯỞNG 15 THÁNG 5"



Mới đây, đại diện trường Đại học Quốc gia Úc, The Australian National University, đã gửi thư
chúc mừng đến trường Nguyễn Siêu vì "có một bạn học sinh rất giỏi, Thái Bảo Anh, đã chấp
nhận thư mời theo học trường Đại học Quốc gia Úc, xếp hạng số 1 tại Úc và 27 trên Thế Giới,
cho kỳ nhập học tháng 7 năm 2022."

NSER XUẤT SẮC Ở LỚP A-LEVEL 
NHẬN THƯ CHÚC MỪNG TỪ ĐẠI HỌC SỐ 1 NƯỚC ÚC

Một tác phẩm nghệ thuật của Thái Bảo
Anh (12A2), Nguyễn Quế Anh (12NS2)

"Appreciate the art that exists around us,
but do not forget that you yourself is a

work of art too."

Với thành tích học tập rất xuất sắc ở bậc A-Level, học sinh Thái Bảo Anh đã vượt qua vòng xét
tuyển rất khắt khe với nhiều học sinh đến từ các nơi trên thế giới để được trường Đại học Quốc
gia Úc trao suất học bổng danh giá, ANU Chancellor’s International Scholarship, trị giá lên đến
50% cho mỗi năm học Cử nhân.

Học bổng danh giá này sẽ được chính thầy Hiệu Trưởng – đạt giải Nobel Prize về ngành Vật lý
năm 2011, Professor Brian P.Schmidt, và Cô Chancellor, Julie Bishop, Cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại
giao Úc, trao khi học sinh Thái Bảo Anh đến trường.

Đại diện trường Đại học Quốc gia Úc viết: "Thành tích học tập xuất sắc của Thái Bảo Anh một
lần nữa khẳng định vị trí và chất lượng đào tạo của trường Nguyễn Siêu. Chúng tôi nghĩ đây
cũng là một món quà nho nhỏ tặng cho trường nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập
trường (1991-2021). Xin gửi lời cảm ơn đến các Thầy Cô trường Nguyễn Siêu đã tạo điều kiện
thuận lợi trong việc cấp thư predicted result để bạn Thái Bảo Anh kịp thời nộp hồ sơ để theo
học tại trường Đại học Quốc gia Úc." 

Chúc mừng Thái Bảo Anh của lớp 12A2 nói riêng và những học sinh Nguyễn Siêu khác đã, đang
và sẽ tiếp tục nhận được những thư chúc mừng tương tự!
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Trong số các sản phẩm được lựa chọn để giới thiệu tại
Ngày hội STEAM, đáng chú ý nhất là chiếc máy diệt
khuẩn không gian bằng ánh sáng (nhóm tác giả Trịnh
Tuấn Minh, Phạm Gia Khánh, Đặng Gia Khánh) đạt giải
Nhất và công nghệ dùng hạt Nano Titan Dioxide (TiO2)
để làm sạch mương nước Yên Hoà đạt giải Đặc biệt. Đây
là những ý tưởng gây ấn tượng mạnh mẽ với BTC nhờ
tính thực tiễn và kinh tế, có thể phát triển theo hướng
đóng góp hữu ích cho xã hội mà không cần đầu tư tốn
kém quá nhiều.

12

Một số sản
phẩm sáng
tạo của học
sinh tham dự
Ngày hội
STEAM 2022

Không hẹn mà gặp, đa số các sản phẩm tham dự Ngày hội STEAM trường Nguyễn Siêu năm học
2021-2022 đều hướng đến những nỗ lực bảo vệ môi trường. Ban tổ chức đã trao 12 giải Nhất, 4

giải Đặc biệt cho các nhóm, cá nhân có công trình thiết thực, độc đáo nhằm khuyến khích phong
trào nghiên cứu khoa học toàn trường.
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Bạn đã lên kế hoạch cho một mùa hè in đậm bản sắc cá nhân chưa? 
 

Đừng ngại chia sẻ những hình ảnh, tin tức và câu chuyện mùa hè của mình thông qua
email banbientap@nguyensieu.edu.vn để lan tỏa những điều tích cực nhé.

 

Dưới đây là kế hoạch mùa hè của Đỗ Hà My (lớp 4CI1) để chúng mình cùng tham khảo:
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Tại Lễ tốt nghiệp, Giám đốc học vụ Alex Boyle đã khen ngợi, động viên các học sinh hoàn
thành xuất sắc chứng chỉ A Level dù phải trải qua rất nhiều khó khăn của việc học trực tuyến
dài ngày. Qua cầu truyền hình trực tuyến, đại diện Cambridge khu vực Châu Á - Thái Bình
Dương Melvyn Lim cũng bày tỏ sự cảm kích trước nỗ lực học tập, phấn đấu của học sinh hệ A
Level Nguyễn Siêu để đạt những thành tích đáng tự hào.

Lễ tốt nghiệp A Level và khen thưởng 
học sinh Cambridge có thành tích xuất sắc

BTC chương trình đã trao thưởng cho 11 học sinh đạt
thành tích xuất sắc IGCSE, 18 học sinh đạt thành tích
xuất sắc AS, 3 học sinh đạt thành tích xuất sắc A
Level, 8 học sinh đạt thành tích Top in Viet Nam và
2 học sinh đạt thành tích High Achievement.

Thay mặt nhóm học sinh ưu tú, Phí Cẩm Thy đã phát
biểu chia sẻ lòng biết ơn mái trường Nguyễn Siêu,
nơi các thầy cô giáo đã dành tâm huyết giúp các con
phát huy hết năng lực, đam mê của mình trên con
đường học vấn. 

Chiều 13/5, Lễ tốt nghiệp A Level và khen thưởng học sinh Cambridge có thành tích xuất sắc
đã được tổ chức trang trọng, trao chứng chỉ cho 54 học sinh A Level các lớp 12A1, 12A2 và vinh
danh những học sinh xuất sắc đạt điểm cao nhất Việt Nam, điểm tuyệt đối các kì thi
Cambridge IGCSE, AS, A Level.
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LỄ TỐT NGHIỆP A LEVEL VÀ KHEN THƯỞNG 
HỌC SINH CAMBRIDGE CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC

Cha mẹ học sinh Top in Viet
Nam chung vui cùng các con

và các thầy cô giáo.

Các học sinh đạt
thành tích xuất
sắc kỳ thi AS

Các học sinh đạt
thành tích xuất sắc

kỳ thi IGCSE

Các con học sinh tốt nghiệp A Level chụp ảnh lưu niệm cùng cha mẹ và thầy cô giáo



Cô còn nhớ rằng các con là những học sinh lớp 6 đầu tiên được ứng dụng thí điểm những đổi
mới giáo dục Việt Nam với mô hình Trường học mới. Trên hành trình THCS, các con đã hình
thành được những kĩ năng của công dân thế kỷ XXI. Vì vậy, khi đối mặt với đại dịch các con đã
biết biến “nguy” thành “cơ”, vẫn đam mê và sáng tạo không ngừng trong học tập. Cho dù
những tháng ngày tươi đẹp ở bậc học THPT, kỷ niệm tuổi hoa niên của các con gắn liền với
máy tính và những chuỗi ngày dài thương nhớ hành lang sân trường, nhưng các con đã vượt
lên chính mình để khẳng định bản thân. 

Cô rất tự hào khi Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Trần Khôi Nguyên, Vũ Linh Anh lọt Top in Viet
Nam trong bài thi Cambridge năm 2021. Cô vui biết bao nhiêu khi nhắc đến những gương mặt
thân quen trong các lễ vinh danh như Nguyễn Sĩ Đan, Thái Bảo Anh, Nguyễn Trang Nhung,
Ngô Trà My, Tăng Ngọc Minh, Lê Nguyễn Bảo Thy, Lê Minh Trang, Nguyễn Minh Anh… Các
thày cô và các em học sinh các khóa chắn chắn sẽ không bao giờ quên giọng ca vàng Nguyễn
Lâm Phúc, Nguyễn Thị Thái Hà hay những cán bộ lớp tích cực sôi nổi như Lê Vũ Xuân Anh, Bùi
Thu Hiền, Nguyễn Minh Tâm… Và còn rất nhiều những cái tên cô không thể kể hết được.
Thương nhớ biết bao nhiêu 45 học trò đã gắn bó trọn vẹn 12 năm cuộc đời học sinh dưới mái
ấm này, 58 cô cậu học trò đã kiên trì đi tiếp con đường quen thuộc từ cấp THCS và 40 bạn đã
đến, nhập vào đại gia đình niên khoá 2019-2022 với 143 người con hôm nay. 

Các con học sinh lớp 12 thân yêu, 

Chặng đường 12 năm đèn sách sắp đi qua trong giây
lát. Đây là những giờ phút xúc động nhất của cuộc đời
học sinh. Thay mặt cho các thày cô giáo, cô cảm ơn các
con đã đến, đã trở thành người con Nguyễn Siêu, là
một phần của lịch sử Nguyễn Siêu 30 năm. Thày cô sẽ
nhớ mãi về một khóa khỉ vàng nhanh nhẹn, thông minh,
năng động, đa tài đã kiên trì, dũng cảm và mạnh mẽ
vượt qua hành trình dài với nhiều thách thức của đại
dịch toàn cầu. 

18



Khối 12 với 5 tập thể lớp, mỗi lớp một sắc màu: Tuổi trẻ của 12A1, 12A2 là những cái nắm tay
siết chặt để gặp nhau trên khắp các châu lục; 12NS1 là “Bài ca tuổi trẻ” sôi nổi và nhiệt huyết,
12NS2 là một “Thanh xuân” dịu dàng và sâu lắng, 12AE là dạ vũ lãng mạn và đắm say. Tất cả
những hình ảnh tươi đẹp đó sẽ mãi là dấu ấn để các thầy cô nhớ về các con học sinh niên khóa
2019 – 2022. 

Thanh xuân của các con hôm nay là công sức của mẹ cha đắp đổi bao ngày, cho phép tôi được
trân trọng cảm ơn các bậc cha mẹ học sinh đã vì niềm tin mà trao gửi cho chúng tôi dạy dỗ
những đứa con yêu quý. Đây là khóa học sinh đầu tiên chúng tôi hoàn thành tâm nguyện về
một lộ trình liên thông trọn vẹn, là khóa mà các bố mẹ đã tin yêu và đồng hành một chặng
đường dài của đổi mới, với bao niềm vui và nỗi lo lắng. Sự trưởng thành của lứa khỉ vàng hôm
nay cũng có nghĩa là niềm tin của cha mẹ học sinh đã được đáp đền. Sự trưởng thành ấy sẽ tạo
động lực cho các thày cô giáo bước tiếp, sẽ là niềm tin cho các thế hệ nối tiếp. Sự trưởng thành
của các con khép lại lịch sử của đại dịch Covid, và đánh mốc son cho ngôi trường 30 năm tuổi. 

Chào các con, chúc các công dân toàn cầu của cô sải cánh tung bay, để tự hào chúng ta là
người Nguyễn Siêu. Xin trao gửi lại bố mẹ đứa con tuổi 18 - những người con trưởng thành. Các
con hãy về với vòng tay của cha mẹ để chuẩn bị cho chuyến hành trình lập nghiệp, lập thân.
Các con hãy lưu giữ kỷ niệm về mái nhà Nguyễn Siêu ấm áp nghĩa tình, nơi tuổi thơ con đã lớn
lên, nơi thanh xuân con bắt đầu. Hãy đi xa và mang theo những lời chúc mà cô trao gửi như
một điểm tựa của niềm tin. Chúc các con sải bước trên đường đời rộng mở, chúc thành công và
hạnh phúc! 

Xin chào các con và hẹn gặp lại!

HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Thuý
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...Năm học vừa qua quả thực rất đặc biệt khi  2/3 thời gian của năm học chúng con chỉ nhìn
thấy nhau qua màn hình máy tính. Đó là một quãng thời gian thực sự khó khăn với tất cả
chúng con. Không được giao lưu với bạn bè, gặp gỡ thầy cô, không cả những trò quậy phá
của tuổi “nhất quỷ nhì ma”…thiếu vắng những điều đó chúng con thật sự thiếu hụt và chới với.
Chính vì thế mà khi được đến trường học trực tiếp, chúng con đều cảm nhận được đây là
quãng thời gian quý báu cuối cùng của tuổi học trò, của thời áo trắng. Chúng con hiểu rằng
thanh xuân mới bắt đầu nhưng không là mãi mãi. Trong khoảnh khắc xúc động này, chúng
con có biết bao điều muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu. 

Kính thưa cha mẹ,

Chúng con là những đứa trẻ may mắn. May mắn vì được cha mẹ yêu thương và tin tưởng để
đầu tư cho ăn học tại một ngôi trường danh tiếng, cơ hội rộng mở. Nhưng may mắn hơn cả
là trong vòng tay của cha mẹ, chúng con được nuôi dạy khôn lớn như một người con có đạo
đức, có trí tuệ. Cả hai sự may mắn này, chúng con nghiễm nhiên được hưởng mà không phải
trả giá. Sự trưởng thành của chúng con hôm nay được đánh đổi bằng những nếp nhăn in hằn
trên vầng trán của cha và nỗi nhọc nhằn trong cuộc đời của mẹ, để hôm nay đây, những “cu
tí”; “cún” ;“thỏ” ;“sóc”; “gấu” của cha mẹ ngày nào giờ đây đã khôn lớn, vươn mình thành những
cô thiếu nữ, anh thanh niên rạng rỡ, nhựa sống tuổi 18 căng tràn như cây hoa tươi trong ngày
xuân mới. Ở cái tuổi còn nhiều sốc nổi, đôi lúc vì cái tôi của mình mà chúng con hành xử có
phần cứng đầu, ngang bướng, ích kỉ, và tỏ ra mình biết hết, nhưng từ đáy lòng mình chúng
con muốn cha mẹ hiểu rằng chúng con yêu thương và biết ơn cha mẹ rất nhiều, chỉ là chúng
con chưa biết thể hiện ra như thế nào. Lời cảm ơn và xin lỗi, dầu cho chúng con có nói với bố
mẹ hết phần đời còn lại, vẫn là chưa đủ. 

(Bài chia sẻ của Đăng Dương - đại diện học sinh khối 12 - trong Lễ Tri ân) 
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Các bạn học sinh khối 12 yêu quý!

Thời gian của chúng mình không còn nhiều nữa, chỉ vài phút nữa thôi, mình sẽ bước qua cánh
cổng sắt kia, khép lại đời học sinh với vô vàn kỉ niệm và bộn bề cảm xúc. Chúng mình đã có
một khởi đầu thanh xuân không dễ dàng gì bởi đại dịch Covid toàn cầu nhưng điều đó
không nghĩa nó là lực cản làm cho thanh xuân của chúng ta kém phần rực rỡ. Mà ngược lại,
nghịch cảnh khiến chúng ta học được nhiều điều: biến nguy thành cơ, coi thử thách là cơ hội,
linh hoạt ứng phó với mọi tình thế. Đó cũng là chân dung của học sinh Nguyễn Siêu niên
khóa (2019 – 2022) chúng mình – một niên khóa đặc biệt, ghi dấu mốc Nguyễn Siêu tròn 30
năm tuổi. Thời áo trắng trôi qua trong thoáng chốc, dẫu biết rằng chúng mình hay bất đồng,
cãi vã, nhưng chúng ta luôn là bạn, những người bạn tốt. Hãy thả trôi những tị hiềm, bao
dung với chính mình, sống chân thành và cởi mở, thì tôi tin rằng mai này, có đi đâu, làm gì
chúng ta cũng sẽ thành công. Một cục đá, một giọt nước là nhỏ, nhưng nhiều cục đá, nhiều
giọt nước mới làm nên trường sơn đại hải; một bước là ngắn, nhưng nhiều bước hiệp lại, thì
ngàn dặm cũng không xa, tôi nghĩ rằng đó là “tinh thần Nguyễn Siêu” mà mỗi bạn học sinh
khối 12 sẽ giữ vững trong trường đời nhiều thử thách. Chúc các bạn vững vàng để thành
công!

Một lần nữa thay mặt cho các bạn học sinh khối 12 con xin gửi đến thầy cô và cha mẹ lời tri
ân vì tất cả những gì thầy cô, cha mẹ đã làm vì chúng con. Chúng con hứa sẽ không phụ tấm
lòng của thầy cô và cha mẹ. 

Kính thưa các thầy cô,

Nghề giáo là một nghề cao quý, cao quý không phải chỉ ở chỗ thầy cô truyền dạy tri thức mà
còn dạy chúng con làm người. Những “Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín” chúng con học được mỗi
ngày là ở chính thầy cô. Bằng cách làm gương trong lối sống và cách hành xử để chúng con
biết sai mà sửa, biết lỗi mà thẹn. Các thầy cô giáo Nguyễn Siêu giống như những người chiến
sỹ thầm lặng, “người cầm đèn đứng trong bóng đêm” để cho chúng con tỏa sáng. Những giá
trị sống mà thày cô và nhà trường hằng vun đắp cho chúng con là thái độ hợp tác, lòng tôn
trọng, tính cách cởi mở, phẩm chất chính trực kiên trì, tinh thần kỷ luật, nuôi dưỡng đam mê
và sẵn lòng thấu cảm sẽ là hành trang vô giá của chúng con trên đường đời. Công ơn của
thầy cô chúng con chưa đáp đền mà nhiều lúc lại làm thầy cô phiền lòng. Lời chưa nói dẫu
muộn màng, nhưng chúng con muốn thầy cô biết rằng, chúng con nợ các thầy cô rất nhiều lời
xin lỗi và cảm ơn, và hôm nay dẫu có nói bao nhiêu vẫn là không đủ. 

Các em học sinh khối dưới thân yêu!

Vòng tròn cuộc đời cứ thế quay, lúc các anh chị bước ra khỏi cổng trường cũng là lúc các em
bắt đầu tận hưởng những tháng năm cấp ba ngọt ngào của mình. Rồi một mai không xa, các
em cũng sẽ đứng trên sân khấu này, trong lễ trưởng thành của tuổi 18. Anh chị mong rằng
các em có một tuổi hoa niên trọn vẹn dưới mái ấm Nguyễn Siêu, sống vui vẻ và cá tính
nhưng đừng vì cái tôi của mình mà làm mẹ cha sầu muộn, thầy cô phiền lòng để rồi lại hối
tiếc.  Chúc các em có nhiều niềm vui và  những người bạn tốt. 
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Có giây nào bạn thảng thốt nhận ra: tự
bao giờ, bầu trời đã trong và xanh ngợp
đến thế? Có giây nào, bạn vô tình lướt
ngang một góc phố nho nhỏ của Hà Nội,
thất thần trước sắc tím mộng mơ của
những chùm hoa bằng lăng nở sớm? Có
giây nào, bạn phát hiện vạt nắng nhuộm
sân trường ngày hôm nay đậm màu hơn,
vàng ruộm trên mái tóc thầy cô lấm tấm
đốm bạc? Và đã bao giờ, tiếng trống
trường văng vẳng bên tai chợt len lỏi vào
trong tâm hồn bạn, hòa cùng nhịp đập
rộn rã của trái tim...

Mùa hè ngập ngừng gõ cửa, với vô số bài
thi đè nặng đôi vai cùng giọt ánh dương
nhảy múa trên những mắt quầng trũng
xuống. Đối với học sinh chúng ta, chỉ hai
tiếng “mùa hè” đã quá đủ để khơi gợi
niềm vui: Bởi mùa hè là vài tháng nghỉ
ngơi, bởi mùa hè là vô nghĩ vô lo, bởi mùa
hè là không phải làm bài xuyên đêm
muộn. Cái tâm hồn thơ trẻ trong mỗi
chúng ta hằng đón chờ hè sang đến từng
giây từng phút.

Suy cho cùng, chẳng có gì là sai khi mong
mỏi mùa hè. Một năm học trôi qua, hẳn ai
nấy đều đã thấm mệt – cả về thể chất lẫn 
tinh thần. Đêm nối bóng đêm, ta vùi đầu
vào mớ bài tập khó nhằn hoặc một dự án
tốn nhiều thời gian, tự hỏi bản thân rằng
khi nào chuỗi công việc dằng dặc mới tới
hồi kết thúc. Bên phải là một tập phiếu
trắc nghiệm mấy trăm câu, bên trái là ba
bốn dàn ý văn phải học thuộc. Trước mặt,
trên màn hình máy tính sáng choang,
danh sách bài tập trên Teams chuyển
sang màu đỏ chói. Chưa kể đến khoảng
thời gian học online: lồng phổi tưởng ngột
thở giữa bốn bức tường, còn trí não quẩn
quanh trong những suy nghĩ vô định và
lênh đênh về tương lai. Bao giờ mới được
quay trở lại trường? Bao giờ mới được trò
chuyện, cười nói cùng bạn bè, thầy cô;
thay cho tiếng giảng ngắt quãng vẳng
giữa khoảng hoang lạnh trống vắng?
Chẳng lẽ lớp 12 – cái thời điểm đẹp nhất
của đời người, họ bảo - lại bị phí hoài như
thế?
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là giờ tự học: chục cái đầu chụm lại bàn bạc về
một bài toán khó nhằn, tuy mệt mỏi nhưng vẫn
tràn đầy niềm vui. Hoặc, có thể, đó chỉ đơn giản
là vai kề bên vai, mỗi người làm việc riêng của
mình. Trong bầu không khí yên lặng, chẳng còn
gì ngoài tiếng bấm bút bi, tiếng lật giấy, những
cái thở dài nhỏ nhẹ trước một câu hỏi hóc búa,
đôi khi xen lẫn tiếng thì thầm tán gẫu đâu đây...
Những âm thanh tưởng chừng giản dị, quen
thân và thường ngày quá đỗi, thế mà lại ẩn
chứa trọng lượng đủ để lấp đầy khoảng trống
khoét trái tim ta. Không phải điểm số, càng
không phải kiến thức chồng chất, hai tiếng
“chúng ta” mới chính là hạt ngọc trân quý nhất.

Không ai có thể nhớ rõ thời học sinh ở tuổi chín
mươi. Không ai có thể giữ gìn từng giọt kỷ niệm
tươi đẹp năm xưa, mãi mãi. Rồi chúng ta sẽ
quên, chuyện này hoặc chuyện khác. Chỉ mong
sao, sau này, trong giờ phút chạm đáy cuộc đời,
ta sẽ ngẫm về tuổi học trò năm xưa và nhớ ra:
ta đã từng hạnh phúc. Ta đã tận hưởng cuộc
sống ở cái thời non trẻ, ngày ta chẳng là ai,
ngày chập chững bước vào đời với đôi bàn tay
trắng. Mong rằng, suy nghĩ ấy sẽ thắp lửa hi
vọng trong mỗi chúng ta. Hãy ghép mảnh vụn ký
ức từ ngày hôm nay thành một chốn để trở về
cho ta của ngày mai - nơi ta khắc khoải gọi,
“Nhà”.

Chúng ta nuôi dưỡng hi vọng về ngày trở lại
trường bao nhiêu bận, thì bị hoàn cảnh dập
tắt ngọn lửa ấy bấy nhiêu lần. Đến nỗi ta chỉ
mong lớp 12 trôi qua thật là mau để chấm
dứt chuỗi ngày mông lung, đếm ngược tới
ngày bế giảng trong cơn nôn nao, sốt sắng.

Thế nhưng, khi mùa hè thực sự đến, mỗi
chúng ta chợt thấy lòng mình như có điều gì
khác... Là tại thế gian dần đổi thay, hay vì
chúng ta chuẩn bị bước sang tuổi mười tám -
ngưỡng trưởng thành - rồi sẽ chẳng còn đâu
cái tâm hồn thơ trẻ?

Không. Tôi tin rằng, dù có trải qua biết mấy
thăng trầm trên con đường đời vốn lắm
chông gai, tâm hồn ta sẽ giữ gìn được mãi sự
hồn nhiên – dù, có khi, nó chỉ vỏn vẹn là một
góc tí hon giữa đắn đo, lo lắng. Mùa hè năm
nay trầm buồn hơn, có lẽ bởi nó là mùa hè
cuối cùng của chúng ta trong phiên bản trẻ
con. Từ năm, xuống tháng, thời gian ngồi
trên ghế nhà trường nay được tính bằng
ngày, rồi – sẽ sớm thôi – bằng giờ. Muộn
màng làm sao, cái cách trái tim con người
chỉ học cách trân trọng món quà vô giá nhất
của cuộc đời khoảnh khắc nó ngộ ra mình
sắp mất đi, vĩnh viễn mất đi, phần quà ấy.

Năm năm sau, mười năm sau, khi thoảng
nhớ về tháng năm cắp sách tới trường,
những mảnh vụn đọng lại trong ta sẽ được
kết tinh từ khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất. Đó
sẽ là một trò đùa lén lút, vài tiếng cười khúc
khích giữa giờ học, là cả lũ chạy vun vút
xuống sân thời khắc tiếng chuông báo giờ ra
chơi vẳng vọng. Đó sẽ là trao nhau mấy món
đồ vặt, rủ nhau chơi một trận game, động
viên nhau bằng cái vỗ vai thay vì lời nói –
làm mọi việc cùng nhau, lẳng lặng. Đó sẽ là 
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Chập chững từng bước em vào lớp Một
Cắp sách tới trường đầy lo toan
Đến với Nguyễn Siêu hồi bé xíu
Giờ đã cứng cáp, thêm vững vàng
Thời gian cứ trôi, vô tình là thế
Rồi chẳng mấy chốc lại ngỡ ngàng
Thời gian lấy đi những năm tháng
Lấy đi kỉ niệm giá ngàn vàng

Rồi cả lấy đi những khoảnh khắc
Ngày hè nắng gắt dưới sân trường
Lấy đi cả phút giây vui vẻ
Nô đùa bên người bạn thân thương
Vĩnh viễn mất đi năm tháng ấy
Xe tuyến đón sớm em đến trường
Vĩnh viễn mất đi ngày tháng ấy
Bữa cơm nóng hổi giờ dưới hội trường

Nhưng nào đâu có thể quay lại
Cuộc sống cứ trôi mãi vô thường
Ai ai rồi sẽ phải khôn lớn
Sẽ phải bước tiếp dù vấn vương
Chúng em rồi sẽ không đến lớp
Sẽ không còn nghe tiếng trống trường
Nhưng cả thanh xuân nào năm ấy
Nguyễn Siêu trong tim đầy yêu thương

- Nicola Vũ
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Nếu được quay lại ba năm trước và tự hỏi “Liệu ba năm cấp ba của mình sẽ diễn ra thế
nào?” thì chắc hẳn bây giờ mỗi thành viên lớp AE sẽ có cho mình một câu trả lời cho riêng
mình. Lúc mới gặp gỡ ắt hẳn sẽ có nhiều nghi ngại, nhưng chính sự hồn nhiên và lòng nhiệt
thành đã kéo chúng mình sát lại gần nhau, tạo nên một tập thể lớp đoàn kết, hoà đồng với
nhau.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất cậu có với AE là gì?

Mỗi kỷ niệm chúng mình có với nhau đều vô cùng đáng nhớ, từ sinh nhật thầy Hiệp, Ngày
hội thể thao rồi cả những buổi chơi ma sói không hồi kết… Nhưng chắc chắn 1000 ngày qua,
bọn mình còn nhiều điều dang dở: tiếc nuối vì thời gian học online kéo dài hơn dự kiến, tiếc
nuối vì đã để những xích mích không đáng có xen vào những cuộc vui chung, tiếc nuối vì
không nhận ra sớm hơn thời gian còn lại với nhau còn quá ít…

Ba năm cấp ba dù có ít nhiều thay đổi, nhưng cuối cùng số phận cũng đưa 24 người bọn
mình xích lại gần nhau. Xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới từng bạn, và mong rằng nếu
có gặp lại ở tương sai sau này, mỗi người sẽ sống thật tốt, sống thoả sức thanh xuân.

12AE
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Tôi vẫn nhớ những ngày tháng kỉ niệm tuyệt
đẹp khi các thành viên trong phòng chia sẻ
công việc với nhau, mỗi tối đều được liên
hoan văn nghệ, sinh hoạt đêm khuya cùng
nhau. Từ những buổi tối đó, tôi đã được học
về lịch sử dân tộc qua các câu chuyện mà
thầy giáo kể. Chúng tôi ngồi tạo thành một
vòng tròn, chơi những trò chơi dân gian, kể
chuyện ma và hát cùng nhau những bài ca
về thanh xuân. Từ những buổi trò chuyện ý
nghĩa đó, Tôi cảm nhận được những khó
khăn gian khổ mà ông cha ta đã trải qua,
tôi cảm thấy yêu quê hương và Tổ quốc của
mình, cho tôi thêm động lực và niềm tin thực
hiện ước mơ để trở thành người có ích trong
xã hội. Tất cả những mảnh kí ức tuyệt đẹp
đó thật đáng quý mà khó quay trở lại được.
Nhờ chuyến đi đấy, tôi đã hiểu hơn về tình
đồng đội, về trách nhiệm của mỗi người đối
với tập thể và hơn hết chính là tình cảm đặc
biệt mà tập thể lớp dành cho nhau.

Ba năm trôi đi như một cơn gió, một cơn gió
mát thổi qua tuổi trẻ, bùng lên ngọn lửa
nhiệt huyết đầy mạnh mẽ trong độ tuổi
thanh xuân đầy hoài bão này. Dù có cách xa
nhau thế nào đi nữa, nhưng tôi luôn tin rằng
trong trái tim mỗi người đều chứa đựng
những kỉ niệm tuyệt đẹp của một thời học
trò, của tuổi 18 dám nghĩ dám làm. Tôi chúc
tất cả các bạn sẽ luôn gặt hái được nhiều
thành công mới, ngày càng mạnh mẽ hơn để
tìm kiếm được mục đích thực sự mà bản thân
hằng ao ước.

Khác với nhiều thế hệ trước khi dành hầu
hết thời gian ở trên trường thì lứa học sinh
2004 phải thường xuyên gắn liền với trường
học qua thiết bị máy tính, điện thoại. Có lẽ,
chưa năm nào đặc biệt như vậy. Dù cho gặp
nhiều khó khăn với dịch bệnh, nhưng nhờ sự
giúp đỡ của giáo viên cùng tinh thần đoàn
kết của cả lớp, chúng tôi đã luôn trở thành
chỗ dựa tinh thần của nhau, cùng nhau vượt
qua nhiều khó khăn, khúc mắc trong học
tập, cũng như trong đời sống.

Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác vừa hồi hộp
vừa hào hứng khi mới bước chân vào mái
trường Nguyễn Siêu. Lúc ấy mọi người vẫn
còn chưa quen nhau mà chỉ ngập ngừng bắt
chuyện với bao sự lo lắng, bồn chồn chiếm
lấy trong lòng. Với một học sinh từ trường
ngoài chuyển vào, điều gây ấn tượng nhất
đối với tôi chính là năng lượng tích cực, tinh
thần cầu tiến của các bạn xung quanh. Dù
thời gian đầu tôi phải tập thích nghi với môi
trường mới, nhưng cả lớp đều cởi mở, hăng
hái chia sẻ và giúp đỡ nhau trong học tập.

Kỉ niệm mà tôi nhớ nhất trong 3 năm cấp ba
chính là chuyến đi quân sự một tuần tại
Xuân Hòa. Có lẽ đó là chuyến đi xa nhà đầu
tiên của hầu hết các bạn học sinh. Ở đó,
chúng tôi được học về truyền thống đánh
giặc của dân tộc Việt Nam; học võ; thực
hành điều lệnh đội ngũ;... Ngoài được trau
dồi các kỹ năng về giáo dục quốc phòng, tôi
còn được hòa nhập vào cuộc sống tập thể. 

17

Chỉ còn chưa đầy hai tháng
nữa là chúng ta rời xa mái
trường Nguyễn Siêu thân
thương này rồi! Ba năm,
không phải là một khoảng
thời gian quá dài để hiểu về
nhau nhưng cũng không phải
là khoảng thời gian quá ngắn
để tạo nên những kỉ niệm
tuyệt đẹp của tập thể. 
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Những hôm bật camera để khoe gấu bông cho
nhau, những pha ngủ gật trong giờ mà mở
camera cho “cả thế giới thấy”, những người “nghệ
sĩ” tài ba trổ tài ca hát trong tiết học, hay những
tâm hồn ăn uống có thể ăn ở mọi lúc, mọi nơi. Dù
có những lúc xả hơi như vậy, chúng mình vẫn luôn
biết rằng những năm cấp ba này là khó khăn hơn
cả, bởi vậy mỗi đứa đều dốc hết toàn bộ 200%
sức lực để tập trung cố gắng học hành thi cử.

Ba năm cấp ba của chúng mình như chó với mèo,
đuổi nhau chạy khắp lớp hay tám chuyện ồn ào
có lẽ đã trở thành một phần trong cuộc sống học
đường của chúng mình. Cuộc nói chuyện rôm rả
kéo dài từ các tiết học trên lớp đến chuyến xe đi
chụp kỉ yếu. Đi chụp kỉ yếu như đi chạy show diễn
thời trang vậy, chúng mình kéo tay nhau chạy lên
chạy xuống tìm chỗ chụp hết cả hơi. Sau một
ngày dài như vậy thật chỉ muốn nằm kềnh ra
giường thôi. Nhưng mà vui lắm, vì hiếm khi lúc
nào chúng mình được đi chơi với nhau thỏa thích
như thế.

Ba năm cấp ba của chúng mình là những hồi ức
thanh xuân đáng quý. Thật khó để có thể gói gọn
những kỉ niệm ta có trong một trang giấy, và
càng khó để diễn đạt được những cảm xúc ta có
thành ngôn từ. Chúng mình cũng biết rõ rằng thời
gian bên nhau không còn nhiều nữa, lại càng tiến
gần hơn đến kì thi rất quan trọng đối với học sinh
cuối cấp, nên chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi
những căng thẳng, lo âu. Nhưng dù sao thì chúng
mình đã đi được đến tận bây giờ, dù sao thì
những đêm thức trắng thâu đêm cũng vất vả lắm,
vậy hãy cảm thấy thật tự hào vì một bản thân nỗ
lực, vì một bản thân mạnh mẽ nhé

Ba năm cấp ba của 12NS1 chúng mình là quãng
thời gian 1095 ngày, vì dịch bệnh nên mặt đối mặt
thì ít, mà nhìn nhau qua màn hình thì nhiều. Cửu
Bả Đao từng viết: “Tuổi thanh xuân giống như một
cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm
mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa
ấy lần nữa”. Ai từng trải qua quãng thời gian tươi
đẹp này cũng biết nó trôi nhanh vô cùng. Đối với
chúng mình, những đứa học trò trong thời dịch
bệnh, quãng thời gian đó còn trôi nhanh hơn tất
thảy, như cát tuột khỏi tay. Thời gian đã qua thì
chẳng thể quay lại, và những gì ta có thể làm là
trân trọng từng khoảnh khắc ta đã trải qua.

Ba năm cấp ba của chúng mình bắt đầu bằng
những tin nhắn hỏi nhau về tung tích của mỗi đứa,
xem những nhóm bạn thân thiết hồi cấp hai của
mình có học cùng lớp không, hay bắt đầu bằng
cảm giác hồi hộp giống những em học sinh tiểu học
lần đầu tiên đến trường của các cô cậu học trò mới
chuyển tới. Nhưng rất nhanh, như cá gặp nước,
chúng mình trở thành những người kề vai sát cánh
bên nhau. Và qua lần đi quân sự năm lớp 10 này,
chúng mình còn trở nên gắn bó hơn nữa. Nhớ lần
đi quân sự năm lớp 10, khi sáng sớm tinh mơ chúng
mình được đánh thức bằng tiếng chuông đầy ám
ảnh và kết thúc một ngày bằng giấc ngủ thật sâu.
Nhớ các tiết học võ như múa trước mặt địch, những
bài học ru ngủ trên giảng đường, nhớ cả đêm hôm
bị đánh thức bởi tiếng còi báo động và những vòng
chạy, lăn, lê, bò xung quanh sân tập nữa. Những
ngày thu mát và gió mà chúng mình mãi nhớ.

Ba năm cấp ba của chúng mình có những ngày
ngồi học miệt mài trước màn hình máy tính. Dù
không thể gặp mặt trực tiếp, nhưng chúng mình
vẫn có được thật nhiều những kỉ niệm đáng nhớ. 
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Trở lại câu chuyện với vị vua, khi chàng đang đi thì gặp bốn anh em nhà kia đang đứng ở một
trang trại lúa mì lớn. Bartholomew hỏi chủ nhân của trang trại là ai. Tất cả đều trả lời: "Thưa đức
vua, đây là ruộng của chúng tôi”. Sau đó, tất cả đều kể về tài năng của mình cho nhà vua nghe.
Người đầu tiên giỏi xây tháp, người thứ hai giỏi đóng tàu, người thứ ba giỏi may vá và người cuối
cùng giỏi chiến đấu. Nhà vua hết sức ngạc nhiên. Sau đó, vua bảo mỗi anh em làm một nhiệm vụ:
"Ngươi cần xây cho ta một tòa tháp có thể nhìn từ rất xa trong ba ngày; ngươi cần đóng cho ta
một con tàu trong một tuần; ngươi cần may cho ta những bộ quần áo đẹp nhất và ngươi cần tìm
cho ta vũ khí tốt nhất và huấn luyện binh lính của ta”. Tất cả họ đều đồng ý và các nhiệm vụ đã
được hoàn thiện trong mười ngày. 

Vua kiểm tra thành quả đầu tiên. Đó là một tòa tháp tráng lệ. Khi lên đến đỉnh tháp, vua nhìn thấy
cô gái xinh đẹp trên một hòn đảo xa và yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vua chuẩn bị cho cuộc
hành trình của mình, nói với người anh thứ tư huấn luyện binh lính và trang bị vũ khí để lên đường.
Vua Bartholomew lấy thuyền của người anh thứ hai để đi đến đó. Trên đường đi, họ gặp một tên
khổng lồ nước ác quỷ có tên là Elavil, mọi người đều kinh hãi. Elavil ném những con cá mập khổng
lồ tấn công họ, những người lính đã chiến đấu hết mình, nhưng vẫn không hạ gục được tên khổng
lồ nước. Sau đó người anh thứ ba đã dùng tấm vải thần kỳ của mình để hút  quái vật nước vào. Tên
quái vật nước đã chết và tất cả họ đến được hòn đảo.

Vị vua gặp cô gái đẹp và họ yêu nhau. Họ giúp đỡ những người nghèo và dạy người dân cách
trồng trọt để tạo nên những cánh đồng lúa mì khổng lồ. Nhà vua và cô gái đi đến đâu, nơi ấy trở
nên giàu có và hạnh phúc, người dân lao động chăm chỉ. Trên đường họ đi, những tên quái vật đều
bị tiêu diệt và cuộc sống trở nên tươi đẹp trên khắp vương quốc của vị vua.
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CÔ GÁI ĐẸP VÀ NHÀ VUA

Ngày xưa, có một vị vua dũng cảm và lịch thiệp
tên là Bartholomew. Mọi người đều yêu mến
Bartholomew, kể cả cô gái xinh đẹp nhất sống rất
xa vương quốc của nhà vua. Cô gái muốn đến
vương quốc ấy để có thể giúp đỡ được nhiều
người nghèo khổ hơn, nhưng nàng không biết làm
cách nào để có thể đến được nơi vị vua ở vì
những tên quái vật sống khắp nơi trên miền đất
này. Nàng đối xử rất tốt với muôn loài. Nàng
nuôi chim và thỏ quanh nhà và hát cho chúng
nghe mỗi buổi sáng. Tình cảm của nàng dành cho
vị vua ngày càng lớn và nàng ao ước một ngày
nào đó vua Bartholomew tìm thấy mình.

Nguyễn Tâm Anh - 4CI6
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Once upon a time, there lived a great King named
Bartholomew. He was a brave and gentle man.
Everybody loved him, even the most beautiful girl who
lived very far from this Kingdom. She wanted to move to
the Kingdom so that she could help more poor people,
but she didn’t know how to get there because monsters
live all over the land. She was a kind person to animals.
She kept birds and rabbits all around her house and
sang to them every morning. Her love for the king grew
and she wished that one day King Bartholomew would
find her.

Back to the King, he was wandering around when he saw four brothers standing in a big
wheat farm. Bartholomew asked who the owner was. They all answered “Dear King, this is our
field”. Then they all told their talent to the King. The first one was good at building towers, the
second was good at building ships, the third was good at sewing, and the last was good at
fighting. The King was amazed. Then he told each brother to do him a task “You need to build
me a tower that can see from a distance really far in three days, you need to build me a ship
in one week, you need to sew me the best clothes and you need to find me the best weapon
and train my soldiers.” All of them agreed. They were all done in ten days. 

The King checked the first one. It was a magnificent tower. When he reached the top, he could
see the beautiful girl on an island and fell in love with her at first sight. He prepared for his
journey, trained his soldiers and packed weapons to start. He also took the second brother’s
boat to ride there. On their way, they met an evil water giant called Elavil, everybody was
horrified. Elavil casted sharks to attack them, the soldiers fought them all, but there was still
the Water giant. Then the third brother used his magic cloth to soak the monster. The Water
giant died and they arrived at the island. 

The King met the beauty and they fell in love together. They helped the poor and taught them
how to grow crops to create huge fields of wheat. Wherever the king and the beauty went, the
place became rich and happy, the people worked hard. On the way back to the Kingdom, the
monsters were destroyed and life became beautiful.

17

THE BEAUTY AND THE KING
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Ở một khu rừng nọ, cảnh vật tuyệt đẹp như thiên
đường nơi trần gian với những thảm cỏ xanh
mướt, cây cối xanh tươi, tiếng suối chảy róc rách.
Xen giữa những lùm cây là những bụi hoa nhỏ
xinh đua nhau khoe sắc thắm, ong bướm rập rờn
múa lượn, các con vật hươu, nai, sóc, nhởn nhơ
gặm cỏ, nô đùa, chơi trò vờn nhau, đuổi bắt, vui
cười thích chí. 

Chú nhím con Ricky với khuôn mặt hớn hở trông
thấy vậy cũng chạy lại hét lên: “Các bạn ơi, cho tớ
chơi cùng với!” rồi chú lao đến lăn tròn như quả
bóng để vui chơi với các bạn nhưng kỳ lạ là ai
nấy đều kinh hãi dạt sang một bên. Bạn Sóc
Emma với gương mặt hốt hoảng nói: “Ôí, không
được đâu, cậu cẩn thận nếu không sẽ làm tớ và
mọi người bị thương mất. Cậu trông xấu xí quá
đi!” Các con vật khác cũng nhao nhao: “ Đúng
đấy, nhìn những cái gai nhọn hoắt, tua tủa trên
người cậu ấy mà xem, thật là gớm ghiếc!”, “Sao
cậu không có bộ lông mềm mượt yêu kiều như
chúng tớ nhỉ?”

Ricky không biết trả lời sao chỉ biết lắp bắp: Tớ…,
tớ…!

Ricky lùi lại đứng lên gò cao trên một gốc cây đã
mục nát, chú nhím con trông thật cô đơn buồn bã,
chú đưa đôi mắt rầu rầu nhìn ngắm các bạn chơi
đùa rồi thở dài. Buổi tối, chú trở về nhà hỏi mẹ:

- Mẹ ơi các bạn không muốn chơi cùng với con,
sao con lại trông xấu xí với bộ lông xù xì gai góc
vậy hả mẹ?

Mẹ dịu dàng ôm chú vào lòng và đáp: 

- Con trai bé bỏng của mẹ, con không hề xấu, con
là một chú nhím con đẹp nhất mà mẹ từng biết!
Bộ lông ấy là món quà mà ông trời đã ban cho
chúng ta đấy con ạ!

Rồi Ricky chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ chú
vẫn chập chờn với quyết tâm rồi ngày mai mình
sẽ đi tìm cách nhổ bỏ hết những chiếc lông xấu xí
trên người!

NHIM CON XAU XI
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Sáng sớm hôm sau chú giấu cha mẹ lên đường
sớm tìm đến nhà bà Tinh Tinh khổng lồ để thực
hiện mong ước sẽ có bộ lông mềm mịn như các
bạn khác. 

Chú đi mãi, đi mãi, chẳng mấy chốc đã vào đến
bên trong khu rừng tăm tối và tĩnh lặng. Cảnh vật
có phần đáng sợ, chú mò mẫm bước đi từng bước
dưới thảm lá mục dày. Bỗng chú nghe thấy có
tiếng gầm gừ ở phía xa xen lẫn tiếng kêu cứu yếu
ớt của ai đó. Trái tim chú đập liên hồi, chú nép
mình bên gốc cây cổ thụ và nhìn thấy có một bầy
sói vô cùng hung dữ đang nhe nanh vuốt vậy
quanh một bé thỏ non yếu ớt đang run rẩy liên
hồi: “Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với!”. 

Không kịp suy nghĩ, Ricky lao đến bên thỏ con.
Đàn sói bị một con nhím bé nhỏ phá đám nên vô
cùng tức giận hú lên liên hồi, chúng chuyển hướng
vây quanh Ricky. Ricky lấy hết sức bình sinh xù
lông, những chiếc gai nhọn hoắt như những mũi
tên sắc nhọn tẩm thuốc độc bắn vun vút đâm vào
da thịt của những con sói khiến chúng đau đớn
quằn quại, la hét, giãy giụa và cúp đuôi chạy biến
vào trong rừng sâu.

Thỏ Bông kinh ngạc nhìn Ricky nói: “Em đi chơi bị
lạc, may quá có anh cứu em!”

- Không có gì, em đừng sợ, để anh đưa em về,
chắc mẹ em lo lắm!

Ricky quên mất cả việc phải đi chỉnh sửa bộ lông,
chú đưa Thỏ Bông về nhà. Thỏ Bông kể lại mọi
chuyện và bảo với mọi người: chính bạn nhím
Ricky với bộ lông sắc nhọn của bạn ấy đã cứu
giúp mình khỏi bầy sói hung ác. Mình cảm ơn cậu
nhiều, Ricky! Cậu có bộ lông thật lợi hại! 

Mọi người trong xóm vây quanh Ricky lòng đầy
ngưỡng mộ và cảm kích. Cậu nhớ lại lời mẹ nói và
bỗng thấy thật tự hào về bộ lông loài nhím của
mình: bộ lông đặc biệt cho chúng ta sức mạnh tấn
công kẻ thù để bảo vệ mọi người và bảo vệ chúng
ta khỏi những hiểm nguy!

/                                               /                /^
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In a certain forest, the scenery is as beautiful
as heaven on earth with green lawns, green
trees, murmuring streams. Interspersed
between the groves are small beautiful flower
bushes racing to show off their colors, bees
and butterflies fluttering and dancing, deer,
squirrels, grazing, frolicking, playing games,
chasing, eachother having fun. Laughing
playfully.

The little hedgehog Ricky, with a happy face,
also ran over and shouted: "Guys, let me play
with you!"  Then he rushed to roll like a ball to
have fun with his friends but strangely
everyone was scared to the side.  The squirrel
Emma with a panicked face said: “Oh, no, you
should be careful or you will hurt me and
everyone.  You look so ugly!”  The other
animals also said: "Yes, look at his wispy, spiky
thorns, it's disgusting!", "Why don't you have
lovely soft fur like us?”

Ricky stepped back and stood up high on a
rotting tree stump, the hedgehog looked so
lonely and sad, he looked at his friends with
sorrowful eyes and sighed.  In the evening, he
returned home and asked his mother: 

- Mom, my friends don't want to play with me,
why do I look so ugly with thorny fur?

His mother gently hugged him and replied:

- My little boy, you are not ugly, you are the
most beautiful hedgehog I have ever known! 
 Those quills are gift that God has given us,
my dear!

Then Ricky fell asleep, in the dream he was
still wavering with determination and
tomorrow I will find a way to remove all the
ugly thorns on my body!

THE UGLY HEDGEHOG

SÁNG TÁC SONG NGỮ CỦA EM

Trịnh Minh Quân - 4CI6

Ricky did not know how to 
answer, only stuttering: I…, I…!

Early the next morning, he hid from his parents
and set off to find the house of the giant
chimpanzee to fulfill his wish to have smooth
and soft fur like other friends.  He went on and
on and on and on, and soon he reached the
dark and quiet forest. The scene was a bit scary,
he groped step by step under the thick carpet
of dead leaves. Suddenly he heard a growl in
the distance interspersed with a faint cry for
help.  His heart beat fast, he crouched next to
the old tree and saw a pack of extremely
ferocious wolves baring their fangs around a
weak young rabbit who was trembling
constantly: "Help me, won't anybody save me!".
Without time to think, Ricky rushed to the
rabbit's side. The wolves were interrupted by a
small hedgehog, so they howled furiously, they
turned around and surrounded Ricky. Ricky used
all his strength to ruffle his quills, sharp spikes
like sharp poisoned arrows shot through the skin
of the wolves, causing them to writhe in pain,
scream, struggle and run away disappearing
into the deep forest. 

The white Rabbit looked at Ricky in surprise and
said: "I got lost when I went out, fortunately you
saved me!"

- Nothing, don't be afraid, let me take you
home, your mother must be worried!

Ricky forgot about having to go and get his
coat trimmed, he took the Cotton Rabbit home. 
 

The white Rabbit told everybody about what
happened: “It was Ricky the hedgehog with his
sharp thorns who saved me from the vicious
wolves. Thank you very much Ricky!  You have
amazing thorns!”

Everyone in the neighborhood surrounded Ricky
with admiration and appreciation. He
remembered his mother's words and suddenly
felt very proud of his hedgehog quills: Special
thorns that give us the power to attack our
enemies to protect everyone and us from
danger!
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Hai thử thách mùa hè nho nhỏ dành cho NSers với cơ hội nhận được một trong rất nhiều giải
thưởng thú vị từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội:
Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến và Tìm kiếm Đại sứ Văn hóa Đọc năm 2022.

 
Đề bài thì không khó bởi vì chúng ta đã từng được thực hành rất nhiều từ những cuộc thi ở
trường: Giới thiệu sách, Viết cảm nhận về cuốn sách em yêu thích, Viết tiếp câu chuyện... Vậy thì
khi mùa hè đang rộng mở, chúng ta hãy cùng nhau tham gia, biết đâu lại giật được một giải
nho nhỏ đến to to về tay hoặc đơn giản là có một trải nghiệm thú vị bạn nhỉ? 

 
Mời bạn click vào các hyperlink bên dưới để biết chi tiết thể lệ của hai cuộc thi này nhé!

 
>>> THỂ LỆ CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 
>>> THỂ LỆ CUỘC THI TÌM KIẾM ĐẠI SỨ VĂN HOÁ ĐỌC NĂM 2022

 
 

* Thời gian nhận bài: 21/5- 15/6/2022
 

* Địa chỉ nhận bài: 
 

> Học sinh khối THCS và THPT gửi bài vào email: huyennguyen.83@nguyensieu.edu.vn
 

> Học sinh khối Tiểu học gửi bài vào email: tamtran.88@nguyensieu.edu.vn
 

* Đối với bài dự thi bằng hình thức viết tay, vẽ tranh: Nộp trực tiếp tại Thư viện Trường 
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http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/wp-content/uploads/2022/03/The-le-Cuoc-thi-Gioi-thieu-sach-truc-tuyen-2022-1.pdf
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Lan tỏa những ý tưởng tuyệt vời

SEASON 1 
FUTURE PAINTER

Nội san được lưu hành nội bộ.
Thông tin liên lạc:

Email: banbientap@nguyensieu.edu.vn
Facebook Page: https://www.facebook.com/TruongNguyenSieu

Nội san Tháp Bút - Tháng 5 Năm 2022

Tổng hợp và biên tập bởi: Bộ phận Truyền thông & Câu lạc bộ Đại sứ Truyền thông Trường Nguyễn Siêu.
Chân thành cảm ơn các tập thể và cá nhân đã đóng góp xây dựng nên Nội san.

[TẬP 1] Nguyen Sieu Student Talk:
Tâm Anh - Hoàng Minh - Ngân An

 
[TẬP 2] Nguyen Sieu Students Talk 

Tuệ San

Click để xem video!

https://www.youtube.com/watch?v=13Di7PuBWNM
https://www.youtube.com/watch?v=6P6VSUwzqJk
https://www.youtube.com/watch?v=6P6VSUwzqJk
https://www.youtube.com/watch?v=13Di7PuBWNM
https://www.youtube.com/watch?v=13Di7PuBWNM
https://www.youtube.com/watch?v=13Di7PuBWNM

