Mái Trường Tôi Yêu

Ấ y thế là đã 10 năm con đứng dưới mái trường Nguyễ n Siêu thân yêu. Cứ vào cái độ thu này, lòng con lại xôn xao
nhớ về ngày khai trường đầ u tiên, ngày con vào lớp 1.
“Mùa Thu sang tôi nhớ mái trường
Nơi ghi dấ u những vui buồ n năm tháng
Mùa Hè phượng nở thắ m hồ ng tình bạn
Ngày Thu sang khai giảng rộn niề m vui…”
(Nỗ i nhớ mùa thu - Phan Hoàng)
Con đường đế n trường của con đi qua hàng những cây hoa sữa, trước đây không hiểu tại sao mà con lại không
thích mùi nồ ng nàn ấ y. Những đợt dịch như này có khi vì ở nhà lâu quá mà con đâm ra thèm. Con thèm, thèm
những cơn gió mang hương ẩm ướt hay mùi thoang thoảng lướt qua da hay đôi khi là tiế ng lá xào xạc dưới gố c cây
ngoài vỉa hè. Trường con đã được 30 tuổi, cái độ tuổi sẽ gặp nhiề u thử thách và đổi mới. Trước, hồ i con còn lớp 1,
con đường trước cổng trường còn đang xây dựng, gập ghề nh và có nhiề u ổ gà. Con vẫ n còn nhớ như in hình ảnh
cổng trường vào ngày đầ u tiên ấ y, dù hơi khác với bây giờ nhưng với đứa trẻ lớp 1, đó là một niề m hứng khởi, sự
trưởng thành.
Trải qua biế t bao sóng gió và thăng trầ m, nay trường Nguyễ n Siêu đã và đang là một điểm đế n mong ước của
biế t bao thế hệ. Trường đã được trao phầ n thưởng cao quý: Trường chuẩn quố c gia, Trường chấ t lượng cao, gia
nhập hệ thố ng các trường Phổ thông Quố c tế của Đại học Cambridge Vương quố c Anh và nhận rấ t nhiề u giấ y khen
thưởng. Còn nữa, năm học vừa rồ i trường Nguyễ n Siêu đã giúp các bạn học sinh có cơ hội thi online trong đợt dịch
căng thẳng gay gắ t. Con tự hào đế n nhường nào khi được là một trong những học sinh đang theo học ở tại đây.
Không chỉ vậy có rấ t nhiề u anh chị bạn và các em đã góp không ít thành tích rấ t đáng trân trọng. Ngoài ra còn rấ t
nhiề u phong trào và hoạt động học tập ngoại khóa thú vị và bổ ích. Ở tại nơi đây, con đã có rấ t nhiề u kỷ niệm đẹp
cùng thầ y cô bạn bè. Lầ n đầ u tiên được tham gia các buổi học tập ngoại khóa đầ y bổ ích và thú vị. Tham gia văn
nghệ khai giảng tại trung tâm Hội nghị Quố c gia, Hội chợ mùa xuân ấ m áp hàng năm, Xem múa lân vào dịp lễ Trung
thu cổ truyề n, ngày Hội thể thao - Sports Day, được rấ t nhiề u học sinh và cha mẹ học sinh hưởng ứng.
Có một kỷ niệm cấ p hai mà con có thể không bao giờ quên. Hồ i đó con và các bạn thường rủ nhau buổi chiề u đi
hái quả trứng cá ăn. Mấ y đứa chúng con cứ với từ cành này sang cành khác. Thi thoảng bác bảo vệ lại quay ra nhắ c
chúng con cẩn thận kẻo bị muỗ i cắ n. Nhưng nhớ lại cảm giác vui đùa cùng lũ bạn con lại muố n quay về ngày xưa.
Năm nay con đã lên cấ p 3 rồ i, con mong Nguyễ n Siêu vẫ n mãi là nơi tạo dựng nên nhiề u kỷ niệm đẹp, trau dồ i
những kiế n thức bổ ích và ý nghĩa. Sự dìu dắ t và ân cầ n chu đáo của những “người lái đò” đã đưa chúng con tới
đam mê cháy bỏng và nhiệt huyế t. Trường Nguyễ n Siêu giúp học sinh tự do khám phá bản thân và bộc lộ tài năng
của mình. Không chỉ gặp được cộng đồ ng của mình mà còn được giao lưu văn hóa với nhiề u quố c gia như New
Zealand, Anh,... Điề u cuố i cùng, con chúc mái trường Nguyễ n Siêu bước qua tuổi mới, hàng trình mới sẽ có thêm
nhiề u thành tích và luôn là niề m tự hào của bao thế hệ học trò chúng con.
(Học sinh: Nguyễ n Hồ ng Liên - Lớp: 10IG2E2)

GƯƠNG MẶT TUẦN

Đỗ Quyề n Bảo Ngọc: Có cố
gắ ng trong học tập và tương
tác tố t trong giờ học.

Nguyễ n Vũ Hồ ng Nhung: Có
cố gắ ng trong học tập và
tương tác tố t trong giờ học.

Bùi Thị Mai Linh: tương tác
tố t trong giờ học online.

Nguyễ n Tư Thiế t: Có cố gắ ng
trong học tập, nghiêm túc và
chú ý trong giờ học.

Ngô Minh Đăng: Có cố gắ ng
trong học tập, nghiêm túc và
tích cực trong giờ học.

Đỗ Thu Trang: Có cố gắ ng
trong học tập và tương tác
tố t trong giờ học. Tích cực
tham gia các hoạt động của
trường lớp.

We are one!

10IG2E2

Never give up!

HỌC SINH ĐẠT KẾT QUẢ CAO
GIỮA HỌC KỲ I

Ngô Hương Giang H o à n g P h ư ơ n g L i n h Đỗ Lê Minh Tâm
TBC giữa kỳ 1: 9,39

TBC giữa kỳ 1: 9,14

TBC giữa kỳ 1: 9,0

Đỗ Quyền Bảo Ngọc
TBC giữa kỳ 1: 8,78

Nguyễn Vũ H Nhung Trần Nguyễn Như Ý Đào Thảo Phương N g u y ễ n L M P h ư ơ n g
TBC giữa kỳ 1: 8,77

TBC giữa kỳ 1: 8,71

TBC giữa kỳ 1: 8,67

TBC giữa kỳ 1: 8,67

Dự kiến công việc
trong tuần tới:
15.11.2021 - 19.11.2021

- Sơ kết giữa học kì I
- Chuẩn bị chương trình sinh hoạt 20/11 của khối và lớp.
- Học sinh duy trì thực hiện kế hoạch tuần, GVCN nhận
xét tuần.
- Tiếp tục duy trì nếp sinh hoạt lớp 15 phút đầu mỗi ngày
đúng giờ.
- Tiếp tục rèn luyện nếp Nguyễn Siêu.

