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LÁ THƯ THÁNG TÁM

DẤU ẤN

Tháng Tám này, chúng ta cùng hân hoan gửi lời chào những thành viên mới đến với đại gia đình
Nguyễn Siêu: các cán bộ, giáo viên, nhân viên mới; các con học sinh đầu cấp và được tuyển bổ
sung… Kể từ nay, chúng ta là “người nhà”, cùng thắp lên và nuôi dưỡng trong tim ngọn lửa ấm yêu
thương và niềm tự hào hai tiếng Nguyễn Siêu.

Các con học sinh đã trở lại với mái trường, lớp học, bạn bè được 1 tháng tròn. Tất cả chúng ta đã,
đang và sẽ bận rộn, nhưng vẫn có nhiều niềm hạnh phúc và cảm giác nao nức cho biết bao ấp ủ
sắp tới, những ước mơ đang được dựng xây. 

Để năm học mới của các con học sinh được chu toàn, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà
trường đã trải qua những ngày tập huấn, đào tạo, làm việc miệt mài; tổng lực chuẩn bị tỉ mỉ, kĩ
lưỡng về cả cơ sở vật chất và kế hoạch giáo dục không chỉ cho tuần định hướng mà xuyên suốt
năm học 2022-2023. Tôi cảm kích bởi tinh thần lao động tuyệt vời ấy.

Đã có những kỉ niệm đẹp, những bài học chạm tới và ở lại trên hành trình nuôi dưỡng tâm hồn, sức
khoẻ, lòng yêu nghề và hạnh phúc để phụng sự cho sự nghiệp “trồng người” đáng quý mà chúng ta
đã chọn. Tháng Tám vui tươi, hiệu quả với thật nhiều cảm hứng dạy và học cùng các con học sinh,
là bước đệm để chúng ta đi tới năm học 2022-2023 theo cách tốt đẹp nhất.

Trân quý,
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thuý
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LÃNH ĐẠO TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

HIỆU TRƯỜNG
ThS. NGUYỄN THỊ MINH THÚY

CỐ VẤN CAO CẤP
NGƯT.TS. VŨ ĐÌNH CHUẨN

NHÀ GIÁO DƯƠNG THỊ THỊNH

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS&THPT NGUYỄN SIÊU

ĐẠI TÁ - NGƯT NGUYỄN TRỌNG VĨNH

TIẾN SĨ NGUYỄN VĨNH HẠNH
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Thư ký Hội đồng Trường Tiểu học và Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu

Chủ tịch Hội đồng Trường Tiểu học Chủ tịch Hội đồng Trường THCS&THPT

Ủy viên Hội đồng Trường Tiểu học và Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu
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CAO THỊ PHƯƠNG LAN ThS. NGUYỄN T. THANH NHÀN

PHÓ HIỆU TRƯỜNG
ThS. NGUYỄN T. THANH NHÀN

ThS. NGUYỄN THỊ DUYÊN

TIẾN SĨ GIÁO DỤC STEPHEN WHITEHEAD

HIỆU TRƯỜNG
ThS. NGUYỄN THỊ LAN

PHÓ HIỆU TRƯỜNG
ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN SIÊU

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU

HIỆU TRƯỜNG
ThS. NGUYỄN THỊ MINH THÚY

CỐ VẤN CAMBRIDGE QUỐC TẾ
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SẴN SÀNG CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI



Trước thềm năm học mới, trường Nguyễn Siêu
vinh dự nhận được thư mời từ Ban Cố vấn Giáo
dục Quốc tế của Đại học Cambridge (Vương
Quốc Anh). Theo đó, trường Nguyễn Siêu là đại
diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á - Thái
Bình Dương tham gia vào Ban Cố vấn với nhiệm
vụ tư vấn và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ
khó khăn tại các trường trong hệ thống trường
quốc tế Cambridge.
Trước yêu cầu thực tiễn cần xây dựng một cộng
đồng giáo dục uy tín, chất lượng cao, Hội đồng
Khảo thí chương trình Quốc tế thuộc Đại học
Cambridge (Cambridge International) đã thành
lập Ban Cố vấn Giáo dục Quốc tế (International
Education Advisory Board), gồm đại diện các
trường học, tổ chức giáo dục, và các chuyên gia
về giáo dục trên toàn thế giới. Với mục tiêu hỗ trợ
cộng đồng các trường Cambridge quốc tế, Ban
Cố vấn sẽ thực hiện nhiệm vụ tư vấn và đề xuất
các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn tại các
trường thành viên, cải thiện công tác khảo thí và
chương trình giảng dạy, cũng như định hướng sự
phát triển của Cambridge International trong
tương lai.
Năm nay, trường Nguyễn Siêu vô cùng vinh dự khi
được Cambridge International lựa chọn là đại diện 
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TRƯỜNG NGUYỄN SIÊU LÀ THÀNH VIÊN 
BAN CỐ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ CAMBRIDGE

duy nhất của Việt Nam cũng như của khu vực
Đông Nam Á – Thái Bình Dương, trở thành
nhân tố mới nhất tham gia vào Ban Cố vấn
Giáo dục Quốc tế Cambridge nhiệm kỳ 2022 –
2024. Phiên họp đầu tiên của Ban cố vấn Giáo
dục Quốc tế nhiệm kỳ 2022 - 2024 sẽ được tổ
chức trực tuyến vào cuối tháng Chín năm nay.
Đại diện cho trường Nguyễn Siêu tham gia Ban
Cố vấn là Tiến sĩ Nguyễn Quang Minh – Giám
đốc Học vụ trường Nguyễn Siêu. Với kiến thức
và kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực giáo dục
– đào tạo, hy vọng rằng, thầy Quang Minh sẽ
là một thành viên tích cực, có đóng góp to lớn
cho sứ mệnh cao cả của Ban Cố vấn Giáo dục
Quốc tế. 
Thông qua Ban Cố vấn Giáo dục Quốc tế,
trường Nguyễn Siêu mong muốn có thể học hỏi
mô hình các trường quốc tế trong và ngoài
nước để từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng
giảng dạy – quản lý của đội ngũ cán bộ, giáo
viên, nhân viên của nhà trường; kết nối với các
trường quốc tế Cambridge khác, nhằm mang
lại môi trường giáo dục toàn diện và toàn cầu
hoá, giúp học sinh khai thác và phát huy tiềm
năng của bản thân, tự tin hội nhập trở thành
công dân toàn cầu.
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TOP 7 HỌC SINH A-LEVEL ĐẠT 100% ĐIỂM A* 
(Kỳ thi A Level 6/2022)

Trong số những gương mặt xuất sắc đạt điểm tuyệt đối A/A* các môn trong kì thi A Level lần
này, có những bạn đã lên máy bay cho hành trình học tập tại các vùng đất mới, cũng có những
gương mặt vẫn tiếp tục học tập tại Việt Nam và vừa tổ chức thành công show ca nhạc ấm áp.
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NHỮNG GƯƠNG MẶT XUẤT SẮC 
TRONG KÌ THI A LEVEL 6/2022
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NHỮNG GƯƠNG MẶT XUẤT SẮC 
TRONG KÌ THI AS LEVEL 6/2022

Xin chúc mừng các bạn học sinh Nguyễn Siêu đã có thành tích xuất sắc với 100% điểm A tuyệt đối
cho cả 3 môn thi trong kỳ thi AS Level tháng 6/2022
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Nỗ lực của các bạn học sinh thật sự rất đáng ghi nhận. Đầu năm học 2021 - 2022 là một khoảng
thời gian đầy khó khăn khi các con học sinh vẫn phải tiếp tục phải học trực tuyến do tình hình phức
tạp của dịch bệnh COVID-19. Các con đã cố gắng rất nhiều để duy trì thái độ học tập tích cực
xuyên suốt quá trình học. Khi được quay trở lại học trực tiếp tại trường, các con nhanh chóng thích
nghi, trở nên năng động, tích cực và chăm chỉ hơn. Đồng thời, thầy và trò cũng sẵn sàng dành nhiều
thời gian hơn trong các buổi thực hành để hoàn thành nội dung của các buổi thí nghiệm bị bỏ lỡ
trước đó.

Bản thân tôi và cô Nguyệt luôn tạo cơ hội để giúp đỡ và giải đáp các khúc mắc của các con học
sinh trong quá trình học tập. Bên cạnh việc luôn khuyến khích các con tự giác tìm hiểu, chúng tôi
cũng sẵn sàng hỗ trợ khi các con gặp khó khăn hay cần sự giúp đỡ. 

Không chỉ bản thân tôi mà các thầy cô giáo bộ môn đã tổ chức các lớp học thêm, chia sẻ nguồn tài
liệu trực tuyến để giúp các con học sinh ôn tập và củng cố kiến thức. Đồng thời, chúng tôi cũng
đang nỗ lực tạo nên một nền văn hóa - nơi các con có thể gặp thất bại mà không sợ bị phán xét. Để
hiện thực hóa nền văn hóa đó, chúng tôi luôn động viên học sinh trở nên vững vàng hơn, kiên định
hơn, cũng như nhận thức được giá trị của bản thân.

Đặc biệt, Nhà trường luôn chú trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công
nhân viên. Các thầy cô luôn tư duy, sáng tạo để cùng nhau tìm ra phương pháp dạy học tốt nhất
cũng như giải pháp hữu hiệu nhất đối với các vấn đề giáo dục còn khúc mắc. Nhà trường cũng đã
hỗ trợ rất nhiều về phương thức học tập trực tuyến thông qua Google và Teams. 

Về phần thi thực hành, Nhà trường đã bố trí 6 phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ cơ sở vật
chất và 6 kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm. Bên cạnh đó, nhà trường luôn tạo điều kiện để giáo
viên dạy bù giờ nhằm hoàn thành những buổi học thực hành bị lỡ do dịch bệnh, giúp các con học
sinh được chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo hơn trước kỳ thi.
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CÁC THẦY CÔ DẠY AS, A LEVEL NÓI GÌ VỀ KÌ THI
CAMBRIDGE VỪA QUA?

Những tâm sự của các giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy chương trình Cambridge tại
Nguyễn Siêu sẽ cho chúng ta thấy những câu chuyện bên lề về sự nỗ lực của các học sinh AS
Level và A Level năm học 2021-2022



Trong năm học 2021-2022, các con học sinh phải học theo hình thức kết hợp giữa các lớp học trực
tuyến và trực tiếp. Đây có thể nói là một trải nghiệm vừa độc đáo lại đầy thử thách. Các con đã
phải đối mặt với những thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần khi các con hầu như không có nhiều
thời gian để làm quen với hình thức học kết hợp này. Tuy nhiên, bất chấp những trở ngại trên, các
con vẫn thể hiện sự kiên trì và bền bỉ để gặt hái được những thành tích đáng chú ý. Với môn Global
Perspectives (GP), các học sinh AS-Level đã hoàn thành 3 kỳ thi yêu cầu nghiên cứu, lập kế hoạch,
viết và tư duy phản biện dù những kĩ năng này vốn đòi hỏi khắt khe và vô cùng căng thẳng.

Thêm vào đó, do tính chất của việc học trực tuyến, giáo viên và học sinh cần thường xuyên tương
tác và giao tiếp với nhau. Trong quá trình đó, các nền tảng số đã góp phần không nhỏ giúp duy trì
"sợi dây" kết nối giữa thầy và trò trong quá trình học, đặc biệt khi mà cả thầy và trò đều có quá
nhiều công việc cần xử lý. Chính nhờ có các nền tảng đó, giáo viên có thể gửi đánh giá liên tục
nhằm theo dõi sự tiến bộ của các học sinh hoặc gửi cho các con những điều chỉnh phù hợp về bài
tập cuối khóa mà các con cần phải nộp. 

Có thể nói, học sinh trường Nguyễn Siêu đã luôn nỗ lực phấn đấu và giữ gìn kỷ luật tốt. Đặc biệt,
trong môn Global Perspectives (GP), học sinh lớp AS-Level đã đạt được kết quả đáng tự hào. Cụ thể
là 47% học sinh của chúng tôi đạt điểm A trong khi chỉ có 19,3% học sinh quốc tế đạt ngưỡng điểm
như vậy. Đó quả là một thành tựu đáng để tự hào mà không dễ gì có được!
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Yếu tố chính để duy trì kết quả cao là tổ chức
các buổi học ngoài giờ cho các con học sinh còn
gặp khó khăn trong các bài kiểm tra. Các thầy
cô thường xuyên cung cấp thêm cho các con
những bài tập trực tuyến không bắt buộc vào
các tháng trước kỳ thi cuối kỳ. Hầu hết, những
bạn học sinh có thái độ tích cực học tập hơn
thường có kết quả tốt. 

Bên cạnh các bài tập và video được gửi thông
qua Google Classsroom hoặc Microsoft Teams,
các thầy cô cũng biên soạn và cung cấp các tập
tài liệu ôn tập, các đề thi của các khóa trước để
các con học sinh chủ động luyện tập.



Các con học sinh đã phải trải qua những khó khăn đáng kể khi phải tham gia học trực tuyến suốt
cả năm học vừa qua. Việc học ở nhà sẽ khiến các con dễ dàng bị phân tâm bởi một số yếu tố trong
môi trường gia đình và không gian ở nhà. Vì vậy, học sinh đòi hỏi phải có tính tự giác cao để đạt
được kết quả mà các con đã đạt được trong năm học vừa qua. Tôi khen ngợi tất cả các con vì nỗ lực
của mình

Các thầy cô trong tổ Math đã tổ chức nhiều buổi học ngoài giờ nhằm hỗ trợ các con ôn tập và trau
dồi kỹ năng của mình. Bản thân tôi cảm thấy rất hãnh diện khi những nỗ lực và sự cố gắng của các
con học sinh đã được đền đáp xứng đáng.

Nhà trường đã nỗ lực rất lớn trong việc thiết lập một môi trường học tập trực tuyến để giáo viên và
học sinh phát triển toàn diện. Các công cụ trực tuyến đã được nhà trường đưa vào áp dụng để
khuyến khích hơn nữa việc học tập và tạo ra một môi trường tốt nhất, làm việc dạy và học trở nên
dễ dàng hơn.
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Trong các buổi học trực tuyến trên phần mềm
Microsoft Teams, các thầy cô giáo thường
xuyên duy trì mức độ tương tác cao với các
học sinh, đặc biệt là luôn cố gắng giải đáp
các thắc mắc của các con.

Đặc biệt, trong trường hợp các học sinh có
vấn đề về thời gian biểu (thời gian học trên
lớp, thời gian học ngoài giờ) thì các con có
thể liên lạc với Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của
mình để trao đổi trực tiếp với thầy cô.

Từ quá trình giảng dạy, chúng tôi có thể đưa
ra kết luận rằng: những học sinh nộp bài đúng
hạn và tham gia vào các bài học trực tuyến
thường đạt được kết quả mong muốn. Vì vậy,
các thầy cô giáo cần khuyến học sinh chăm
chỉ, tự giác và sử dụng thời gian tự học một
cách thông minh để đạt được kết quả học tập
tốt.
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Năm học vừa qua là một năm học đầy khó khăn đối với các học sinh khi các con phải học trực tuyến
trong thời gian dài (9/10 tháng). Đối với các giáo viên và học sinh theo môn Khoa học thực nghiệm
như môn Hóa, việc dạy và học còn khó khăn hơn nữa vì thời gian thực hành hạn chế. Tuy nhiên, các
con vẫn đạt được thành tích cao, cụ thể là 67% điểm A đối với học sinh AS và 60% điểm A-A* đối
với học sinh A2. Để đạt được thành tích này, nỗ lực đáng trân trọng này không chỉ từ thầy cô, nhà
trường mà còn từ chính các em và gia đình. Trong tháng cuối cùng - thời điểm các con được quay
trở lại trường học, các phòng chức năng và đội ngũ kỹ thuật viên phòng thí nghiệm đã hoạt động
vượt công suất để giúp các con được thực hành 2 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài 3 giờ với hơn 15
dung dịch chuẩn và 20 dụng cụ. Các con dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn kiên trì lặp lại các thao
tác thí nghiệm đến khi thuần thục mới thôi. Cha mẹ các con cũng đã dành nhiều sự quan tâm và
yêu thương khi không quản ngại đứng chờ dưới cái nắng gay gắt ban trưa để đón các con về sau
các buổi thực hành, chăm lo từng bữa cơm giấc ngủ để đảm bảo sức khỏe cho các con. Thật vui
mừng vì những nỗ lực đó đã được nhận lại thành quả.
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HỌC SINH IGCSE ĐẠT 5 ĐIỂM A/A* 
TRONG KÌ THI NĂM HỌC 2021-2022

12h00 trưa 18/8/2022 theo giờ Việt Nam, Cambridge đã công bố điểm kì thi IGCSE được tổ chức
trong năm học 2021-2022. Xin được chúc mừng các bạn học sinh IGCSE đạt 5 điểm A/A* tuyệt đối

trong kì thi vừa qua.
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Giải Nhất: Nguyễn Thiện Thanh - 2CI6
Giải Nhì: Nguyễn Thanh Thảo - 4CI8; Phạm Như Gia Hân -  2CI8
Giải Ba: Phạm Minh Sơn - 3CI2; Phạm Minh Khang - 4CI3
Giải Ấn tượng: Trần Thái An Hà - 5CI6
Giải Tập thể tích cực: Lớp 5CI6

Giải Nhất: Đặng An Phương - 9IG2S1
Giải Nhì: Thái Hoàng Minh - 10IG2S3; Phùng Nguyễn Gia Hân - 6CI4
Giải Ba: Nguyễn Ngọc Minh Anthony - 7CI4; Nguyễn Lê Minh Trang - 7CI7
Giải Ấn tượng: Lưu Hà Minh Anh - 8CI3

TIỂU HỌC 

TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
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Cuộc thi là nơi để các bạn học sinh Nguyễn Siêu thể hiện kỹ năng hay đam mê viết lách, vẽ
tranh, quay video kể về mùa hè đáng nhớ của bản thân qua những câu chuyện nhỏ để chia sẻ,
lan tỏa hay đơn giản chỉ là ghi lại ký ức của mình. Với biên độ rộng mở, các bạn học sinh thoải
mái thể hiện ngôn ngữ sáng tạo theo những cách rất riêng. 

   Lễ trao giải cuộc thi “Ký Ức Mùa Hè” diễn ra vào chiều 12/08   

>>> Album tổng hợp các bài tham gia cuộc thi Ký Ức Mùa Hè

K
ẾT

 Q
U

Ả

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TruongNguyenSieu&set=a.6105481076145146
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"Ký Ức Mùa Hè" trong em là những cơn mưa rào bất chợt... 
Được thầy cô yêu thương chở che, cả quãng đường dưới mưa bỗng trở nên ngắn lại!

Tranh liên hoàn của Trần Minh Hà - Lớp 7CI4

Tá
c 

ph
ẩm
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ủa

 N
gu

yễ
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Th
an
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Tranh: Phạm Như Gia Hân - Lớp 2CI8

Tranh: Trương Ngọc Mai - Lớp 6CI6
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Tranh: Đinh Nguyệt Hương - Lớp 8CI7

Phần thể hiện đầy tự tin của Thiện Thanh
- Lớp 2CI6

Bài dự thi bằng thơ
ấn tượng của Đặng
An Phương - 9IG2S1

Bài viết của Khánh An - Lớp 4CI2

Tranh: Lưu Hà Minh Anh - Lớp 8CI3
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Tháng 7 tri ân, Công đoàn trường Nguyễn Siêu
thăm hỏi, chúc sức khoẻ và tặng quà Chủ tịch
Hội đồng trường - Đại tá, NGƯT Nguyễn
Trọng Vĩnh, người sáng lập trường sau khi rời
quân ngũ, đã đi qua hai cuộc kháng chiến
chống Pháp và chống Mỹ, là thương binh 2/4,
mang trên mình những vết thương chiến tranh
bởi những cống hiến cho sự nghiệp giải phóng
dân tộc, thống nhất đất nước.

CHÙM TIN MÙA HÈ

Kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, theo thông lệ hàng năm, đoàn cán bộ,
giáo viên, nhân viên trường Nguyễn Siêu đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm
phường Yên Hoà và thăm hỏi, tặng quà trị giá hơn 155 triệu đồng tại Trung tâm
Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

Tháng BayTháng BayTháng Bay???

"uống nước nhớ nguồn""uống nước nhớ nguồn"
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THẦY CÔ ĐÃ CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ?
Trong một mùa hè không nghỉ, giáo viên, cán bộ, nhân viên toàn trường đã tập
huấn công tác chủ nhiệm, bồi dưỡng chuyên môn, và ở 2 tuần cuối tháng 7 đã
tăng cường thực hành các phương án đưa đón học sinh, vệ sinh khử khuẩn đảm
bảo điều kiện tốt nhất cho ngày tựu trường.

Trong tháng 7 đã diễn ra ngày hội biên chế lớp 6 với chủ đề "Thay đổi , dẫn lối ,
kiến tạo tương lai" :  Giáo viên chủ nhiệm mở rộng vòng tay đón các con học sinh,
Ban Giám hiệu nhà trường giải đáp thắc mắc của cha mẹ học sinh về lộ trình
học tập, các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học chương trình tích hợp. . .

Sáng 30/7, các con học sinh lớp 10AE chính thức gia nhập đại gia đình Nguyễn
Siêu năm học 2022-2023, biên chế lớp và được giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn
chuẩn bị tuần định hướng. Các bậc cha mẹ học sinh tham dự hội thảo “Lộ trình
cấp THPT và chương trình AE”, tham quan cơ sở vật chất nhà trường.

Trước khi bước sang tháng 8, cuộc họp Hội đồng Giáo dục được tổ chức với mục
tiêu rà soát, tổng hợp những gì hoàn hảo, an toàn nhất cho ngày đón các con
học sinh trở lại trường (1/8/2022), từ công tác chủ nhiệm, bếp ăn, xe bus, tuần
lễ định hướng cho đến các hoạt động hỗ trợ học sinh của nhóm SAS.
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NHỮNG BÀN TAY CHĂM SÓC
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Một tiết học ở thư viện Nguyễn Siêu của các bạn học
sinh khối 1. 

Những hình ảnh đáng yêu này được các cô Thủ thư
ghi lại, xin xem TẠI ĐÂY!

https://www.facebook.com/TruongNguyenSieu/videos/3284479021873833


Tiểu học
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 4

TUẦN ĐỊNH HƯỚNG

Lớp 5

Lớp 3

Khối 1 tưng bừng trong ngày biên chế lớp và
bắt tay ngay vào những hoạt động sôi nổi

làm quen bạn bè, thầy cô giáo.

Khối 2 tự tin chia sẻ những mơ ước, dự
định của bản thân và thực hành làm

chiếc khung ảnh xinh xắn lưu lại những
khoảnh khắc đẹp cho riêng mình.

Khối 3 bắt đầu tuần định hướng bằng cách chia
sẻ mục tiêu năm học, cùng cô giáo trang trí

bảng ghim, và trong chuỗi hoạt động sau đó,
các con tỏ ra vô cùng thích thú với những thao

tác nặn slime.
Khối 4 sau ngày đầu
tiên đến lớp đã cùng
chia sẻ cảm nghĩ và
đánh thức trí thông
minh của bản thân
qua hoạt động dự

án cùng tên.

Những giờ học đầu tiên của Khối 5 đầy ắp niềm vui với
bạn bè, trường lớp và các con không quên chia sẻ mục

tiêu của bản thân mình  trong năm học cuối cấp nhiều ý
nghĩa này.
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Với mong muốn khởi động một năm học
mới hạnh phúc và khơi dậy tình yêu với
những trang sách. Trường Tiểu học Nguyễn
Siêu đã tổ chức hoạt động trải nghiệm đặc
biệt tại Thư viện Quốc gia Việt Nam dành
cho các học sinh khối 4.

Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 8 năm 2022,
trường Tiểu học Nguyễn Siêu đã tổ chức
chuỗi ngày trải nghiệm cho học sinh khối 4
tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Đây là cơ
hội để cho các bạn học sinh được trải
nghiệm môi trường học tập mới, mở rộng
không gian văn hoá.

Học sinh đã được tham quan các phòng
của thư viện như: Phòng trưng bày; phòng
đọc yêu cầu và đọc báo, tạp chí; phòng
đọc khoa học xã hội và nhân văn; phòng
đọc tự chọn…

Tại phòng Văn hoá thiếu nhi, các bạn học
sinh đã được tham gia 2 hoạt động: Tham
gia trò chơi “Rung chuông vàng”, những
học sinh trong top 20 sẽ được thưởng 1
voucher là thẻ đọc sách miễn phí 1 năm tại
phòng Văn hoá thiếu nhi. Hoạt động thứ
hai là “Đọc sách tự chọn”. Sau những ngày
trải nghiệm, học sinh khối 4 đã được trải
nghiệm một không gian học thuật quý báu,
là nơi hội tụ vốn tri thức thủ đô.

Ngày cuối cùng, các bạn học sinh đã được
chia sẻ cảm nghĩ về những ngày trải
nghiệm quý báu ở Thư viện quốc gia. 

K4 trải nghiệm tại Thư viện Quốc gia
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Thầy cô chủ nhiệm cùng
các con học sinh xây
dựng bộ quy tắc lớp
học, tiến hành các tiết
học tập truyền thống
văn hóa nhà trường, 
rèn Nếp Nguyễn Siêu
và chuẩn bị những điều
kiện đầy đủ nhất để
bước vào năm học mới.



GƯƠNG MẶT THÁNG 8
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Mai Phong Hải, học sinh lớp 7CI4 trường
Nguyễn Siêu đã trở thành đại biểu chính thức
trẻ nhất tại IVMUN. Hải sẽ hoạt động tại Ủy
ban Fantasy Crisis – nơi diễn ra các cuộc
tranh luận sôi nổi về chiến tranh giữa các
quốc gia của một thế giới viễn tưởng. Các đại
biểu của ủy ban phải tham gia thảo luận để
tìm ra giải pháp hữu hiệu cho các mâu thuẫn
giữa các quốc gia, nhằm giải quyết các mâu
thuẫn và xây dựng nền hòa bình.                 

Điều thú vị hơn cả, “đại biểu nhí” của IVMUN
tiết lộ: ”Các kiến thức mà con có được đều
nhờ học tập tại trường Nguyễn Siêu và tự
đọc thêm tài liệu”.

[ IVMUN (THE INTERNATIONAL VIETNAM MODEL UNITED NATIONS CONFERENCE 2022)
LÀ HỘI NGHỊ MÔ PHỎNG DIỄN ĐÀN CỦA LIÊN HỢP QUỐC DÀNH CHO HỌC SINH TỪ 12

ĐẾN 22 TUỔI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. ]

Sản phẩm cùng Lê Đàm Quân,
nay đã là học sinh lớp 12A2,
tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn
quốc lần này là phần mềm Chalk.

Đây là phần mềm hỗ trợ giảng dạy trực
tuyến bao gồm các công cụ cơ bản cho
việc giảng dạy, như: bảng trắng, ghi
chú, quay màn hình, chụp màn hình,
nhập ảnh và tài liệu lên bàn trắng, tải
bảng lên Internet. Với tiêu chí đơn giản,
gọn nhẹ, nhanh chóng, phần mềm hứa
hẹn sẽ đáp ứng tốt và cung cấp trải
nghiệm tốt với việc dạy học trực tuyến
của giáo viên.

Sản phẩm đã đoạt giải Ba cấp Quốc
gia cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc lần

thứ XXVIII, năm 2022
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Tại kỳ thi khoa học quốc tế Vanda uy tín hàng đầu thế giới, học sinh Nguyễn Siêu vừa giành
được 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng - những tín hiệu vui đến từ
tình yêu khoa học và đam mê sáng tạo của các con.

Vanda là một kỳ thi Khoa học quốc tế danh tiếng với rất nhiều thí sinh tham dự từ các quốc
gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Singapore, Iran, Ai
Cập, New Zealand, Philippines, Thái Lan, Mexico, Mongolia, Azerbaijan, Uzbekistan, Ghana,
Sri Lanka... Kết quả của kỳ thi còn được ghi nhận để xét cấp học bổng và xét tuyển vào các
trường đại học top đầu ở Mỹ.

Vanda 2022 đã trao cho các bạn nhỏ tiểu học và THCS Nguyễn Siêu tổng cộng 9 bộ huy
chương, gồm 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, trong tổng số 124
bộ huy chương của thí sinh cả nước, trong đó có cả các thí sinh từ những trường chuyên danh
tiếng nhất.

Xin chúc mừng Lê Triệu Huy (9IG1S1), Trịnh Minh Quân (4CI6), Trần Nguyệt Minh (4CI6) đã
xuất sắc đạt huy chương Vàng, Mai Phong Hải (6CI4), Nguyễn Hồng Phúc (3CI3), Nguyễn
Minh Tùng (CI1) - huy chương Bạc và Vũ Phạm Phương Linh (7CI5), Mai Nhật Tùng (3CI1),
Đào Tiến Mạnh (3CI6) giành huy chương Đồng.

Thật tuyệt vời khi các con đã ươm mầm và nuôi dưỡng tình yêu với Khoa học ngay từ khi còn
ngồi trên ghế tiểu học, trung học. Chúc các con ngày càng trưởng thành và đạt nhiều thành
tựu mới, thầy cô, cha mẹ và nhà trường sẽ luôn đồng hành và ủng hộ các con!

NSERS 
SỞ HỮU 

HUY
CHƯƠNG 

VÀNG,
BẠC,

ĐỒNG

 KHOA HỌC
QUỐC TẾ

VANDA 2022

 Lê Huy Minh Quân Nguyệt Minh

Phong Hải Hồng Phúc Minh Tùng

Phương Linh Tiến MạnhNhật Tùng



Đối với mỗi học sinh, những tháng ngày đầu tiên được làm quen với trường lớp, bạn bè,
thày cô là ấn tượng không thể phai mờ. Những tiếng hát, nụ cười trong những ngày đầu
tiên ấy, sẽ là động lực nâng bước con vào tương lai

Với mong muốn tạo cơ hội cho học sinh được giao lưu và thể hiện năng khiếu cá nhân, Ban
giám hiệu trường Tiểu học Nguyễn Siêu cùng các cô giáo Chủ nhiệm khối 1, các cô giáo tổ
Âm nhạc, đã tổ chức GALA âm nhạc với chủ đề "Vui tới trường". Thông qua chương trình
GALA, các con học sinh lớp 1 đã được làm quen với hoạt động văn nghệ tập thể, được rèn
luyện năng lực và phẩm chất cá nhân. Bên cạnh đó, các cô giáo mong muốn các con học
sinh "em út bé nhỏ nhất trường" sẽ có cơ hội được bước ra khỏi "chiếc áo choàng" của sự
nhút nhát, rụt rè, hòa vào các lời ca, tiếng hát, bắt nhịp cùng niềm vui chung; từ đó tạo
không khí vui vẻ, hào hứng chuẩn bị bước vào năm học mới.

Mỗi tập thể lớp đã chuẩn bị một tiết mục văn nghệ. Những lời ca hạnh phúc vang lên, lấp
đầy không gian của Hội trường rộng lớn qua các nhạc phẩm: Bài ca đi học, Hân hoan em
tới trường, Mái trường em học bao điều hay, Chữ đẹp mà nết càng ngoan, Ước mơ tuổi
thần tiên, Lớp chúng ta đoàn kết, Ngôi trường thân thiện, Trường học thân thiện, Em yêu
trường em và Vui đến trường.
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Gala Âm nhạc
"Vui tới trường"
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TỔNG KẾT HỘI NGHỊ HỌC SINH CẤP LỚP
Chào các 𝐍𝐒𝐞𝐫𝐬,
 Cuối cùng, Hội nghị học sinh cấp lớp đã đi đến hồi kết. 𝐍𝐒𝐞𝐫𝐬 đã được “lên sóng” hết sức ấn tượng

để cất lên tiếng nói mang đậm dấu ấn cá nhân. 
Trở lại lần thứ ba với chủ đề Sự Đa Dạng – cùng 9 lĩnh vực khác nhau đem đến cho các bạn những
cách nhìn rộng mở, đa chiều về cuộc sống xung quanh.
Trong suốt quá trình sự kiện diễn ra, chúng mình đã cùng nhau hợp tác, góp ý để có thể đưa ra
những góc nhìn, quan điểm về sự đa dạng. Các bạn đem đến cho cả lớp nhiều thông tin, sự hiểu biết
về các vấn đề, cùng những chia sẻ quý giá với vô vàn cung bậc cảm xúc 
✅ Những giải pháp, mong muốn đã được tìm thấy và gửi gắm giá trị cốt lõi, mang tầm ảnh hưởng
lớn tới các bạn học sinh.
 Chúng mình cùng nhìn lại những khoảnh khắc thật đáng nhớ xuyên suốt 3 tuần vô cùng ý nghĩa và
tràn đầy nhiệt huyết này nhé!



Đồng hành cùng học sinh trên mỗi chuyến xe buýt là các thầy giáo, cô giáo, nhân viên trẻ của
trường Tiểu học, THCS-THPT Nguyễn Siêu. Trên xe, thầy cô là người phụ trách đưa đón con an
toàn, điểm danh, liên lạc với cha mẹ. Bước xuống xe, thầy cô lại lên lớp, trực chuyên môn, hoàn
thành nhiệm vụ trong giờ hành chính. 

Đã ba mươi năm những chuyến xe buýt yêu thương bon bon khắp phố phường Hà Nội, đón học sinh
tới trường cho kịp tiết học đầu tiên. Có những người thầy, người cô gắn bó cả thanh xuân với các
tuyến xe buýt Nguyễn Siêu, giờ đã trở thành quản lý, thành Phó Hiệu trưởng của Nhà trường. Giờ
đây, dù không trực tiếp đi trên xe, nhưng thầy cô vẫn đứng chờ ở cổng để đón chào các con mỗi
buổi sớm, ngóng trông theo bóng xe rời trường mỗi cuối chiều. 

Ngày nắng cũng như mưa, phố phường ồn ào, đông đúc. Dù bụi đường bết đặc với khói và gió, thì
trên những chiếc xe buýt nhỏ, tiếng cười rúc rích vẫn hiện hữu, những giấc ngủ vội vẫn an yên bên
cửa sổ. Dù chiếc xe mang biển số bao nhiêu, cũng sẽ vẫn đưa học sinh an toàn tới trường cho một
ngày học mới.

Ký sự ảnh "1 minutes" của thầy giáo trẻ Mai Hà Anh, phụ trách tuyến xe 66, sẽ kể cho chúng ta về
công việc đặc biệt ở ngôi trường 30 tuổi. Mời quý vị cùng cảm nhận câu chuyện của thầy Hà Anh từ
những khung hình rất đẹp. Có lẽ đây không chỉ là câu chuyện của xe buýt 66 mà còn là câu chuyện
của mọi chuyến xe buýt yêu thương mang tên trường Nguyễn Siêu.
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Chuyến xe chở yêu thương
Ký sự ảnh của thầy giáo Mai Hà Anh – giáo viên Mỹ thuật THCS
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ÁP LỰC HỌC TẬP có lẽ là câu chuyện "không của riêng ai".
Để vượt qua thách thức này, cha mẹ và thầy cô có thể hỗ
trợ và đồng hành với con như thế nào?

 
   Xin mời các bạn

xem và lắng nghe
🅝🅢🅢 🅣🅐🅛🅚 số

thứ 3 TẠI ĐÂY!

   Hai bạn Hà tới từ lớp 7CI5 sẽ
là "đại sứ tâm tư" gửi gắm mong
muốn của học sinh đến cha mẹ,

thầy cô trong chủ đề này.

https://www.youtube.com/watch?v=-Igi3ayLI34
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