TRƯỜNG NGUYỄN SIÊU
NGUYEN SIEU HIGHSCHOOL

NHẬT KÍ TUẦN 14

từ 08/11 đến 14/11
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THEO DÒNG SỰ KIỆN
CÙNG NHÌN LẠI MỘT TUẦN VỪA QUA

NHÌN LẠI VÀ SUY NGẪM
Sau khi thi và trả điểm, cả lớp đã bắt tay vào
việc nhìn lại và suy ngẫm về nửa đầu học kỳ I.
Các bạn đã xem xét lại những điều bản thân
hoàn thành tốt cũng như những điều cần cải
thiện để có thể đạt được điểm cao hơn trong kì
thi cuối học kỳ sắp tới.

EM KỂ VỀ MÁI TRƯỜNG TUỔI 30

Hưởng ứng 30 năm thành lập trường, mỗi học sinh trong
lớp đều dự thi "Em kể về mái trường tuổi 30". Bạn thì viết
văn, bạn làm thơ, bạn vẽ tranh, làm video, có những bạn
còn làm đến 2 sản phẩm. Với sự hướng ửng nhiệt tình của
học sinh, mong rằng cuộc thi sẽ có nhiều sản phẩm chất
lượng và thành công tốt đẹp!

TRƯỜNG NHẬN HUÂN CHƯƠNG
LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT
Sáng 10/11, trường Nguyễn Siêu đã đón
nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
dành tặng đơn vị có thành tích xuất sắc
trong công tác giáo dục và đào tạo.

HỘI NGHỊ HỌC SINH CẤP KHỐI

Chủ đề thảo luận:
1. Trường học 4.0
2. Trường học sinh thái
3. Học sinh Nguyễn Siêu hội nhập quốc tế
Thời gian: 9h00-10h30 Thứ 7 ngày 13/11/2021

GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU
Outstanding students

HỌC SINH ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG BÀI THI GIỮA KÌ I
Students who achieved high scores in the mid-term exams
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Phan Trà My
Để đạt được thành tích cao trong kì kiểm tra, điều quan trọng nhất mà mình
đã làm là lên kế hoạch ôn tập cụ thể và sắp xếp thời gian hợp lý. Mình đã lên
danh sách những đơn vị kiến thức trọng tâm cần ôn tập và đề ra nhiệm vụ cần
làm để nắm chắc những nội dung đó. Các nhiệm vụ được chia đều, mỗi ngày
hoàn thành một ít, sao cho đến ngày thi sẽ vừa kịp thời gian. Điều quan trọng
thứ hai đó chính là cân bằng giờ học và nghỉ ngơi. Những ngày ôn thi của mình
không khác ngày thường là bao vì mình vẫn dành thời gian tập thể thao cuối
giờ chiều và không ngủ muộn. Những hoạt động không liên quan đến học tập
sẽ giúp mình thư giãn đầu óc, giảm căng thẳng và tăng hiệu quả khi mình
quay trở lại bàn học.

Nguy ễn Lê Hiền Thư
Để đạt được thành tích tốt trong kì thi giữa học kì I, tớ đã:
Lập kế hoạch ôn tập vào sổ theo cách hợp lí đối với mình,
có thể trang trí để tạo thêm động lực cho bản thân
Tự nhìn lại bài sau khi thi - bài làm không tốt thì cố gắng
nữa cho các môn khác, tốt rồi thì động viên bản thân phát
huy
Không đặt áp lực vào điểm số - cố gắng hết mình, nếu bị
điểm thấp thì tự tìm cách để cải thiện trong bài thi tiếp
theo
Đọc lại SGK trước khi thi và highlight từ khoá
Làm các bài tập trong sách bài tập khi ôn tập
Cắm tai nghe vào, tránh xa các tác nhân gây mất tập
chung, cất điện thoại, nghe các bản nhạc không lời mà
mình thích hoặc white nose khi ôn tập. Đặt ra giờ học (tập
trung ôn tập tuyệt đối) và giờ nghỉ (tránh xa bàn học, thư
giãn nghỉ ngời). Tớ thích sử dụng phương pháp Pomodora
hoặc 52/17
Tự có món quà cho bản thân khi thi xong (tớ đã có một
suy nghĩ "làm bài thật tốt, khi thi xong mình sẽ được đắp
chăn nghe nhạc Giáng Sinh và thư giãn!" điều này đã giúp
tớ cố gắng hết sức trong bài kiểm tra)

COP26

NGUYEN SIEU
SCHOOL
5.11.2021

COP26 là một hội nghị rất quan trọng được rất nhiều quốc gia khắp
năm châu chú tâm và tham gia. Và biết được điều đó, Trường Nguyễn
Siêu đã nắm bắt được cơ hội trở thành ngôi trường duy nhất ở Hà Nội
được tham gia và chiến dịch "Race to zero" với mục tiêu phát thải
carbon ròng bằng 0 vào 2025. Sự kiện trường tổ chức đã thành công
mĩ mãn với rất nhiều khách mời từ ngoài nước đến trong nước và
những chia sẻ, đóng góp với góc nhìn chuyên sâu và đa chiều . Sự
kiện này sẽ mãi là một dấu ấn rất lớn của Nguyễn Siêu, đánh dấu một
sự đổi mới và phát triển của ngôi trường này.

Happy
Teacher’s Day
20/11/2021
THE HEROS WITHOUT CAPES. ĐÓ CHÍNH LÀ CÁC THẦY CÔ GIÁO, NHỮNG
NGƯỜI DƯỠNG DỤC THẾ HỆ TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC. MỘT NGƯỜI GIÁO
VIÊN GIỎI LUÔN BIẾT ĐEM LẠI CHO HỌC TRÒ SỰ TÒ MÒ VÀ TÌNH YÊU VỚI
VIỆC HỌC TẬP. CHÚNG CON THẤY MÌNH THẬT MAY MẮN, KHI ĐƯỢC TRỰC
TIẾP DẠY DỖ BỞI NHỮNG THẦY CÔ CÓ TÌNH YÊU NGHỀ VÀ YÊU HỌC TRÒ
NHƯ VẬY. QUA MỖI TIẾT HỌC TRÀN ĐẦY TÂM HUYẾT VÀ TÌNH YÊU
THƯƠNG, THẦY CÔ ĐÃ DẠY CHO CHÚNG CON KHÔNG CHỈ NHỮNG KIẾN
THỨC VĂN HOÁ, THẦY CÔ ĐÃ DẠY CHÚNG CON CÁCH LÀM NGƯỜI, CÁCH
YÊU THƯƠNG VÀ NIỀM HỨNG THÚ VỚI HỌC TẬP. NHÂN NGÀY 20/11,
CHÚNG CON XIN ĐƯỢC GỬI TẶNG NHỮNG LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH NHẤT
TỚI CÁC THẦY CÔ, VÌ NHỮNG TRÒ ĐÙA NGỘ NGHĨNH TRONG LỚP, VÌ
NHỮNG FILE GIÁO ÁN TỈ MỈ, VÌ NHỮNG ĐÊM THỨC TRẮNG CHẤM BÀI.

CHÚNG CON YÊU THẦY CÔ!
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