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DẤU ẤN CHÀO XUÂN

Năm mới 2022, mùa xuân Nhâm Dần đã đến!

Vậy là một chu kỳ bốn mùa luân chuyển nữa khép lại. Giờ đây, chúng ta từ biệt năm cũ với khoảng
lặng quý giá để cùng suy ngẫm về những gì đã qua.

Nhìn lại năm qua, tôi tự hào và biết ơn các đồng nghiệp của tôi vì đã dũng cảm và cho đi rất
nhiều. Trí tuệ, lòng nhiệt thành và sự kiên trì của thầy cô đã góp phần khắc nên những dấu ấn
tuyệt vời trong trang sử thứ 30 của Trường Nguyễn Siêu. Tôi cũng vô cùng biết ơn các bậc cha mẹ
học sinh đã luôn tin tưởng, đồng hành với từng bước chân của thầy trò nhà trường.

Thời gian sẽ trôi đi, nhưng những tháng ngày này chắc chắn sẽ còn mãi trong ký ức chúng ta với
biết bao khó khăn thử thách. Và chúng ta đã đi qua chặng đường đó với nghị lực phi thường,
những hy sinh thầm lặng, những yêu thương rộng mở, những kết nối vững bền và những sáng tạo
không biên giới...

Chuyến tàu 2022 của mùa xuân Nhâm Dần đã khởi hành. Tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ không
quên mang theo hành lý là những điều tốt đẹp, những bài học từ trải nghiệm và tình cảm vô giá
mà chúng ta đã cùng nhau gây dựng.

Chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát để tiếp tục hành trình của khát vọng, niềm tin, tình yêu, tri thức;
để vun đắp “Mái trường tuổi 30: Xanh hạnh phúc – Sáng tư duy”!

Cảm ơn những đồng hành đầy nhiệt huyết, những cống hiến đã thắp sáng và sưởi ấm mái trường
Nguyễn Siêu!

Kính chúc các thầy cô giáo, quý cha mẹ học sinh và các con học sinh mọi điều bình an!

Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Minh Thuý



Trường Nguyễn Siêu đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Mùa vàng thành tích của giáo viên và học sinh khẳng định chất lượng dạy và học trực tuyến hiệu
quả: Năm 2021, học sinh tham gia các cuộc thi đạt 198 giải, trong đó có 96 giải cấp quốc gia và
quốc tế; Giáo viên đạt 31 giải, trong đó có 10 giải cấp Thành phố

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức phê duyệt chương trình tích hợp (từ lớp 1 đến lớp 12) giữa
chương trình Giáo dục phổ thông quốc tế Cambridge, Hội đồng khảo thí Anh quốc và chương trình
Giáo dục phổ thông Việt Nam được giảng dạy tại trường Tiểu học, THCS&THPT Nguyễn Siêu.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT và A Level khóa 2 xuất sắc đạt mục tiêu kép.

Học sinh Nguyễn Siêu đạt điểm cao trong các kì thi Quốc tế Cambridge và đạt kỉ lục 10 HS đạt
điểm cao nhất Việt Nam (Top in Vietnam) cùng thư khen của Cambridge.

Biến NGUY thành CƠ: cơ hội chuyển đổi số trong nhà trường.
+ Khai thác và sử dụng các ứng dụng trong dạy và học trực tuyến
+ Xây dựng một số công cụ phần mềm quản lý điểm và hồ sơ nhà trường

Phát triển mạnh mẽ truyền thông:
+ Các sự kiện trực tuyến: Bế giảng, khai giảng, A Merry Little Christmas, Kỉ niệm ngày Nhà giáo
Việt Nam, Kỉ niệm ngày thành lập QĐNDVN
+ Các bản tin tuần của nhà trường, thư cuối tuần của GVCN, bản báo cáo cá nhân của học sinh, 
+ Câu lạc bộ Truyền thông…

Dự án trường học sinh thái và trường học hạnh phúc (Eco – Wellbeing School):
+ Tiếp tục chương trình kiến tạo trường học hạnh phúc Wellbeing school thông qua Tọa đàm/
Talkshow để hướng tới mục tiêu hiểu đồng nghiệp, hiểu CMHS, hiểu HS và cơ hội để thích nghi…
+ Triển khai các hoạt động giải tỏa căng thẳng cho học sinh, giáo viên và CMHS trong học tập
trực tuyến
+ Các dự án của trường học sinh thái: chiến dịch Race to Zero hưởng ứng Hội nghị COP 26. Dự án
hợp tác với Bộ Tài nguyên - Môi trường và EU về bảo vệ môi trường.

Không ngừng nâng cấp, cải tạo, hoàn thiện cơ sở vật chất, môi trường xanh - sạch - đẹp, hiện đại:
+ Hoàn thành đầu tư và khánh thành hàng loạt các phòng chức năng công nghệ cao (STEAM,
Physics, Studio...) 
+ Các kế hoạch thay đổi không gian nhà trường...

Chuỗi hoạt động hướng tới kỉ niệm 30 năm thành lập trường: 
+ Biên soạn bộ sách Biên niên sử 30 năm Trường Nguyễn Siêu “Sáng cùng thời gian”
+ Dự án Bảo tàng cộng đồng Nguyễn Siêu
+ Cuộc vận động sáng tác “Em kể Mái trường tuổi 30”...

Khép lại năm 2021, mở ra mùa Xuân Nhâm Dần năm 2022, toàn trường Nguyễn Siêu chung một
mong ước, một niềm tin về năm mới tràn đầy sinh lực để đương đầu và vượt qua thách thức. Dưới
mái trường hạnh phúc được kiến tạo bởi niềm tin cậy, sự đồng hành, chúng ta sẽ nhân lên sức
mạnh để mở ra một chặng đường mới thật tươi sáng, thênh thang, thành tựu.

 
Happy New Year 2022!
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DẤU ẤN CHÀO XUÂN

MÙA XUÂN XANH HẠNH PHÚC 
NĂM MỚI SÁNG TƯ DUY

Cùng nhìn lại để thêm niềm tin, thêm động lực đi tới!
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Chương trình Sơ kết học kỳ I trong học sinh và giáo viên.

Ban lãnh đạo tham gia lớp bồi dưỡng về Quản trị chất lượng trường học với chủ đề "Chuyển đổi số
trong nhà trường" do TS Vũ Đình Chuẩn tập huấn.

Hội thảo tư vấn cho CMHS và HS AS/A level với sự góp mặt của Đại diện trường BUV - ĐH Anh
quốc Việt Nam và FTU - ĐH Ngoại Thương.

Đề tài “Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới nano nhôm oxit biến tính bằng polyme mang điện dương
và ứng dụng xử lý thuốc nhuộm azo gây ung thư” do thầy Lê Minh Thực hướng dẫn nhóm học sinh
Phạm Hồng Anh - Nguyễn Ngọc Huyền (11A1) sẽ cạnh tranh với 88 đề tài khoa học của thành phố,
hướng đến cuộc thi cấp quốc gia.

Chương trình Tư vấn hướng nghiệp dành cho học sinh 10IG2 lên AS, nhằm cung cấp thông tin về
các môn học & tổ hợp môn học Cambridge của bậc học A level.

Hoàn tất đánh giá tuyển sinh đầu vào học sinh lớp 10AE và 6CI, lần đầu tiên tổ chức trực tuyến
đảm bảo nguyên tắc an toàn, chặt chẽ và công bằng

Từ 20/1, giáo viên đã tư vấn cuối Học kỳ I cho cha mẹ học sinh với mục tiêu hiểu con, đồng hành
giúp con về đích thành công trong Học kỳ II.

Thư viện trường Nguyễn Siêu trao giải thưởng động viên các con học sinh có đam mê đọc sách và
lan toả văn hoá đọc.

135 học sinh đã tích cực tham gia cuộc thi Tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc "Tự hào Việt Nam" lần
thứ VI - một hoạt động nâng cao kiến thức môn học và khơi dậy tình yêu đất nước.

Chương trình hướng nghiệp "Voice out" được tổ chức cho học sinh lớp 9 với mong muốn trang bị
cho các con tư duy phản biện, cách nhìn nhận đa chiều, thấu đáo trong học tập và cuộc sống.

Khởi động "Bếp nhà tôi" - thực đơn ngày Tết phong phú và đậm chất truyền thống của bộ phận
Bếp Nguyễn Siêu phục vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong dịp Tết Nhâm Dần.

Không khí Tết đã ngập tràn nhờ bàn tay trang trí của bộ phận Cơ sở vật chất nhà trường.
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Thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi cảm ơn và biểu dương những thành tích đã đạt được trong
học kỳ vừa qua như trong báo cáo của Hiệu trưởng hai trường – một học kỳ đầy biến động bởi
đại dịch Covid-19. Các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành
tốt nhiệm vụ, đạt kết quả theo kế hoạch năm học. Đặc biệt là các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên
và học sinh an toàn, mạnh khỏe. Dịch bệnh không ngăn cản được việc dạy và học, cải tạo xây
dựng cơ sở vật chất và chuẩn bị mọi mặt cho kỷ niệm 30 năm thành lập trường.

“Ngôi trường Tuổi 30: Xanh hạnh phúc - Sáng tư duy” và cũng là ước vọng của chúng tôi từ khi
mới thành lập trường: “Vì hạnh phúc gia đình”, xây dựng ngôi trường hạnh phúc để thầy trò “mỗi
ngày đến trường là một ngày vui”.

Đến hôm nay, trường ta đã trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, từ một trường ngoài
công lập bình thường đến trường chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao và trường Cambridge
Quốc tế. Chúng ta phải giữ vững truyền thống “luôn luôn đổi mới, sáng tạo, đi trước dẫn đầu” về
mọi mặt. Điều đó cũng đặt ra cho chúng ta nhiều thách thức trong năm học này và những năm
tới. Chúng ta quyết không bao giờ dừng lại vì “dừng lại là tụt hậu”, mà phải tiếp tục vươn lên
tầm cao mới, xây dựng thành công mô hình Trường phổ thông Cambridge Nguyễn Siêu.

Tôi mong được sự đồng lòng, đồng sức của mọi người đặc biệt là thế hệ kế tiếp, thế hệ trẻ.
Chúng ta phải cùng nhau giữ vững và phát triển ngôi trường này sống mãi cùng Thủ đô Hà Nội,
cùng non sông đất nước Việt Nam. 

Năm mới Nhâm Dần đã đến, một lần nữa, thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi chúc toàn thể các
đồng chí và gia đình “một năm mới bình an”. Qua các thầy cô giáo, tôi cũng xin được gửi lời chúc
mừng năm mới tới tất cả cha mẹ học sinh và các con học sinh toàn trường.

Trân trọng! 

Đại tá - Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch HĐQT Trường Nguyễn Siêu



“Listening to podcast, reading a book, listening to an audiobook and watching films isn’t waste of time.
It’s how somebody becomes wise!” ― Deyth Banger

PODCAST CỦA LIÊN ĐỘI VÀ ĐOÀN TRƯỜNG
TRƯỜNG NGUYỄN SIÊU

Mời quý cha mẹ,
thầy cô và các
bạn  học sinh
cùng lắng nghe
các podcast
tháng 12 của Liên
Đội và Đoàn
Trường Nguyễn
Siêu bằng cách
quét mã QR trên
hoặc click vào
từng ảnh tương
ứng.
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Tháng 01/2022, 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 bài phát thanh về Ngày Tết cổ truyền của dân tộc, những lưu ý
để đón Xuân an lành và bàn về nếp sống thanh lịch, văn minh.

https://nguyensieu.edu.vn/chi-tiet/nhung-luu-y-de-day-lui-covid-an-tet-vui-ve-an-toan-3192.html
https://nguyensieu.edu.vn/chi-tiet/phao-no-den-troi-va-nhung-dieu-can-chu-y-truoc-tet-3189.html
https://nguyensieu.edu.vn/chi-tiet/hoc-sinh-voi-nep-song-thanh-lich-van-minh-3187.html
https://nguyensieu.edu.vn/chi-tiet/y-ngha-tet-co-truyen-tai-viet-nam-3193.html


KỶ LỤC TOP IN VIETNAM 2021 CỦA
HỌC SINH CAMBRIDGE NGUYỄN SIÊU
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Chúc mừng 10 học sinh Nguyễn Siêu vừa chính thức được Cambridge gửi thư và chứng chỉ khen
tặng thành tích cao và điểm cao nhất Việt Nam trong kỳ thi Cambridge A Level, AS Level và
IGCSE tháng 6/2021 vừa qua. Đây là một kỷ lục tuyệt vời chúc mừng mái trường tuổi 30 cũng như
ghi nhận nỗ lực vượt bậc của thầy và trò khi thực hiện chương trình đồng dạy xuyên mùa dịch suốt
3 năm qua. 

Các năm trước, mỗi mùa thi IGCSE, AS/A Level, trường ta chỉ có 1-2 học sinh đạt Top in Vietnam
và High achievement (Điểm cao nhất Việt Nam và thành tích cao tại Việt Nam) nhưng mùa thi
2021 vừa qua, số lượng học sinh đạt tới vị trí này đã tăng mạnh lên 10. Đây thực sự là mùa thi
Cambridge tốt nhất từ trước đến nay. (Xem thêm: Nguyễn Siêu ghi điểm vượt trội trong các kỳ thi
học thuật Cambridge).

Kết quả này trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh việc đạt Top in Vietnam ngày càng khó do
số lượng trường Cambridge tại Việt Nam ngày càng nhiều (số trường giảng dạy chương trình
Cambridge ở Việt Nam tăng gấp đôi trong 3 năm qua, hiện có tất cả 63 trường Cambridge chính
thức ở Việt Nam, chưa kể khá nhiều trường chưa phải trường chính thức nhưng vẫn có thí sinh thi).

Đáng mừng là môn Economics có điểm Top in Vietnam ngay trong kì thi đầu tiên của học sinh
Nguyễn Siêu.

Môn Physics, Maths, Biology cũng lần đầu tiên có học sinh đạt Top in Vietnam cho thấy hiệu quả
rõ nét của mô hình đồng dạy (mô hình thực hiện trong 3 năm qua, tương ứng thời gian học IGCSE
và AS/A Level của các con vừa thi); đồng thời khẳng định rằng việc dạy và học trực tuyến không
phải rào cản trên con đường hướng tới thành tích cao của học sinh Nguyễn Siêu.
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Nói thêm về kết quả này, cô Trần Thị Phương, Phó Hiệu trưởng phụ trách khối Quốc tế cho
biết: 

"Trường Nguyễn Siêu vô cùng vinh dự và tự hào khi 10 học sinh ưu tú của trường được
Cambridge gửi thư kèm chứng chỉ khen tặng thành tích cao và đạt điểm cao nhất Việt Nam
trong kỳ thi Cambridge A Level, AS Level và IGCSE tháng 6/2021.

Theo đó, thành tích của 10 học sinh ưu tú của Trường Nguyễn Siêu xuất hiện từ môn English
as a Second Language cho đến những môn thuộc khối Khoa học xã hội như Economics, Global
Perspectives & Research và Khoa học tự nhiên như Maths, Physics và Biology.

Kết quả này là một tín hiệu rất đáng vui mừng bởi điều này cho thấy hiệu quả của mô hình
đồng giảng dạy đang được áp dụng và thực hiện tại Trường Nguyễn Siêu - một mô hình đã
được đặt nền móng và đã triển khai từ năm học 2019-2020. 

Có thể nói, mô hình này đã cho thấy những lợi thế khi kết hợp phương pháp dạy học của các
giáo viên nước ngoài cùng với một nguồn nhân lực chất lượng cao là những giáo viên Việt
Nam có đủ trình độ chuyên môn cũng như tiêu chuẩn về ngoại ngữ để tham gia giảng dạy
chương trình Cambridge. Với sự tham gia của giáo viên nhiệt huyết và yêu nghề của Việt
Nam và giáo viên nước ngoài đến từ những nền văn hóa khác nhau, mô hình đồng giảng dạy
đã từng bước định hình và xây dựng một lộ trình đào tạo hợp lý và hiệu quả.

Có thể nói, kết quả mà các con học sinh mang lại còn là động lực để Trường Nguyễn Siêu
không ngừng nỗ lực phát triển đội ngũ giáo viên trong nước đạt tiêu chuẩn quốc tế để tham
gia vào quá trình đồng giảng dạy với giáo viên nước ngoài."

Đội ngũ giáo viên, nhân viên người Việt thuộc bộ phận Quốc tế và các giáo viên Việt Nam 
có đủ trình độ chuyên môn cũng như tiêu chuẩn về ngoại ngữ để tham gia giảng dạy 

chương trình Cambridge.
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VINH DANH HỌC SINH 
TIỂU HỌC NGUYỄN SIÊU

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 - 2022
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VINH DANH HỌC SINH 
TIỂU HỌC NGUYỄN SIÊU

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 - 2022
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VINH DANH HỌC SINH 
TIỂU HỌC NGUYỄN SIÊU

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 - 2022
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VINH DANH 
HỌC BỔNG NGUYỄN SIÊU
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VINH DANH HỌC SINH 
ĐẠT HỌC BỔNG 
NGUYỄN SIÊU

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 - 2022
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VINH DANH HỌC SINH 
ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI 

THÀNH PHỐ LỚP 12 
NĂM HỌC 2021 - 2022

SÁI THÙY LINH
Giải Ba môn Địa lí

NGUYỄN ĐỨC MẠNH
Giải Khuyến khích

môn Toán

LÊ VŨ XUÂN ANH
Giải Khuyến khích

môn Tiếng Anh

VƯƠNG QUỐC AN
Giải Ba

môn Sinh học
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VINH DANH HỌC SINH 
ĐẠT GIẢI TRONG CUỘC THI KHOA HỌC
KỸ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ DÀNH CHO

HỌC SINH TRUNG HỌC
NĂM HỌC 2021 - 2022

PHẠM HỒNG ANH
11A1

NGUYỄN NGỌC HUYỀN
11A1

Với đề tài "Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới nano nhôm oxit biến tính bằng polyme mang
điện dương và ứng dụng xử lý thuốc nhuộm azo gây ung thư" thuộc lĩnh vực Khoa học
vật liệu, đôi bạn cùng lớp 11A1 Hồng Anh và Ngọc Huyền, dưới sự hướng dẫn của thầy
giáo Lê Minh Thực, đã xuất sắc giành giải Nhì trong cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ
thuật cấp Thành phố.

Hai cô bạn có điểm chung là đều sở hữu điểm IELTS 8.0; tổng kết HKI đạt 9.6 và 9.5,
trong đó điểm trung bình các môn ngoài Ngữ Văn đều đạt trên 9.0. Đặc biệt, Hồng Anh
từng đạt giải Ba học sinh giỏi cấp cụm môn Sinh học; có công bố ISI, đạt điểm Top in
Vietnam môn Tiếng Anh IGCSE 



Lịch 2022
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NHỮNG SÁNG TẠO ĐẬM SẮC XUÂN
SẢN PHẨM MÔN MỸ THUẬT 

CỦA HỌC SINH NGUYỄN SIÊU
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Gác lại những bộn bề của một năm, những lo lắng của cả một kì học online ngày hôm nay mẹ
đưa con về quê ăn Tết với ông bà. Trên đường dài về quê, mẹ mới có thêm thời gian ngắm
nghía thật kĩ “tập thơ” đầu tay của con. 

Sau mấy tháng trời, tranh thủ giờ nghỉ mẹ đánh máy lại từng bài thơ nhỏ mà con viết, nhờ
họa sĩ vẽ tranh, dàn trang, hai mẹ con tự sắp xếp thứ tự, viết lời giới thiệu và mục lục! Nói là
“tập thơ” cho vui thôi chứ thực ra nó chỉ là những bài thơ ngắn mẹ sắp xếp lại để lưu giữ cho
con như một món quà kỉ niệm ngày con tròn 9 tuổi.

Nhờ có những dự án đọc sách ở trường, con được tiếp cận với những tác phẩm văn học thiếu
nhi hay và có chọn lọc. Và đầu học kì II năm lớp Một, con đã chuyển thể truyện “Táo trên cây
đâu rồi” thành thơ. Sang lớp hai thì con tóm tắt “Một trăm chiếc váy” cũng thành thơ. Đây
chính là những cuốn sách được các cô giới thiệu trong các dự án đọc sách ở trường! Có lúc dạy
các em bảng chữ cái, thấy em lúng túng, con cũng viết thành thơ vui nhộn để em nhanh nhớ,
lâu quên. Mẹ nhớ cả niềm vui những lần con gói vào chiếc phong bì nhỏ số tiền nhuận bút ít ỏi
để biếu ông, bà.

Những năm lớp một, hai, ba được học tập trực tiếp ở trường đã để lại trong con quá nhiều
cảm xúc để làm chất liệu cho những bài thơ của con. Những chuyến đi xa của gia đình mình,
tuy không nhiều nhưng với con nó đủ để con có thể sáng tác ra những bài thơ lưu lại hành
trình mà con đã đi qua. 

YÊU THƯƠNG CON VIẾT
YÊU THƯƠNG MẸ KỂ
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BBT Nội san Tháp Bút rất vui được giới
thiệu một cuốn thơ - văn nhỏ xinh với tên
gọi "Yêu thương con viết" của Đỗ Hà My -
một học sinh lớp 4 vừa được in trước Tết
Nhâm Dần. 

Cuốn sách ghi lại những bài thơ, đoạn văn
từ khi My mới biết chữ cho tới bây giờ, khi
đang là cô học trò lớp 4.

BBT cảm ơn gia đình con đã lưu giữ từng
dòng thơ văn con viết và chia sẻ với BBT
những dòng cảm xúc này!



Vì con học song ngữ và dùng tiếng Anh khá nhiều nên mẹ luôn muốn
chăm chút thêm cho con phần ngôn ngữ tiếng Việt. 

Phần thưởng cho mỗi thành tích của con đều được quy đổi thành sách.
Với một giá sách “khổng lồ”, con luôn được đắm mình trong sách. Đọc
sách là lúc con thấy thư giãn nhất và “sảng khoái” nhất. 

Con đã từng ước mơ trở thành một thủ thư để mẹ không tốn tiền mua
sách. Ngoài đọc sách, con còn thích vẽ tranh minh họa nữa nên sau
khoảng một năm, con chuyển ước mơ từ thủ thư sang nhà văn chuyên
viết truyện… tiếng Anh. Sự nghiệp viết truyện tiếng Anh dạng chapter
của con lần dài nhất được khoảng 10 trang và con thấy làm thơ dễ hơn
nhiều. 

Mẹ cũng rất cảm ơn Ban biên tập “Nội san Tháp Bút” của trường đã
cho con có một “mảnh sân” để gieo lên những sáng tác của mình; cảm
ơn thư viện nhà trường đã luôn có những thử thách đọc sách cho mọt
sách của mẹ được tham gia cùng bạn bè của mình. 

Yêu thương con viết cũng là món quà nhỏ thay lời tri ân của con được
gửi tới những người thân yêu, Thầy Cô, bạn bè đã luôn yêu thương và
ủng hộ con. Mẹ tin trên mỗi hành trình con đi, mọi người sẽ luôn ở bên
con, một cô bé rất đỗi cảm xúc và tràn đầy tình yêu thương. 
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Mẹ Đỗ Hà My (Lớp 4CI1)

Hà My (4CI1) tới trường
nhận phần thưởng 
Thử thách đọc sách



CHÚNG EM VIẾT

Chùm thơ văn mùa xuân của Hà My (4CI1)
trích trong tập "Yêu thương con viết" 
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Hà My (4CI1) 
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Bạn có từng thắc mắc, thời ông bà mình thì Tết như thế nào không? Bây giờ hãy cùng mình
tìm hiểu qua cuộc trò chuyện nhỏ với bà của mình nhé! 

HS: Bà ơi, chúng ta đang được nghỉ Tết Nhâm Dần và vẫn đang trong cuộc chiến chống
Covid-19, bỗng dưng con tò mò về cái Tết của ông bà trong thời chiến, bà kể cho con được
không? 

Bà: Thời chiến mà bà từng trải qua là thời kháng chiến chống Mỹ. Hồi ấy, đời sống nhiều khó
khăn, thiếu thốn. Thực phẩm không có nhiều như bây giờ. Từng cân thịt, từng cân gạo đều được
đưa vào cho tiền tuyến. Hàng ngày, ở miền Bắc, máy bay vẫn lượn vòng, ném bom, vẫn gây nổ;
rồi là tiếng súng, tiếng đạn,… Tết thường có quần áo mới để mặc nhưng ông bà cũng không dám
mặc những màu sáng vì sợ máy bay ở trên phát hiện và ném bom… Không chỉ khó khăn, thiếu
thốn về mặt vật chất mà còn về cả tinh thần. Dù là Tết nhưng không dám mặc quần áo đẹp,
luôn sợ bom rơi đạn nổ,… Có thể nói, ngày Tết trong những năm tháng chiến tranh luôn là một kí
ức kinh hoàng đối với thế hệ của những người sống trong thời chiến như ông bà, con ạ. 

HS: Thật là những năm tháng vô cùng khó khăn. Vậy khi hoà bình được lập lại, cái Tết đầu
tiên của mọi người như thế nào hả bà? 

Bà: Tết đầu tiên trong thời bình có lẽ là những ngày Tết vô cùng đáng nhớ và sung sướng với
mọi người. Đầu tiên là khi đất nước yên bình, mọi người không sợ bom rơi đạn lạc, không còn sợ
đang yên đang lành thì máy bay đến ném bom. Bên cạnh đó, hầu như tất cả các gia đình ở Việt
Nam đều có anh chị, người thân, anh em tham gia vào chiến trường. Vì vậy, khi chiến tranh kết
thúc, họ được trở về, đoàn tụ với gia đình. Và có lẽ điều hạnh phúc nhất với mọi người lúc ấy là
được đón Tết đoàn viên, Tết sum vầy theo đúng nghĩa. 

HS: Vâng, đúng là không quan trọng là khi nào, ở đâu mà quan trọng là ở với ai đúng không
ạ? Bà nghĩ sao về câu nói: “Tết bây giờ không còn được như ngày xưa nữa rồi?” 

Bà: Thật ra thì mỗi năm một khác, thời đại ngày càng thay đổi, có lẽ cũng vì vậy mà Tết cũng
dần khác đi. Ngày xưa rất khó khăn, mọi người rất mong đến Tết vì chỉ có Tết mới được mặc
quần áo mới, ăn bánh chưng, ăn thịt. Bên cạnh đó, vào ngày Tết, thì mọi người sang nhà nhau
chơi, chúc Tết và tình cảm của mọi người cũng trở nên đầm ấm, thân thuộc hơn. Tuy nhiên, ở
thời đại bây giờ, khi mà cuộc sống đủ đầy, mọi người có thể ăn bánh chưng, ăn thịt bất cứ lúc
nào nên cũng không còn mong ngóng Tết đến như khi xưa nữa. Và mọi người cũng ít sang nhà
nhau, thăm chúc nhau như xưa. 

HS: Quả thật là như vậy, và khi mà dịch bệnh bùng phát thì việc đi chơi, đi chúc Tết nhau
càng khó hơn. Vậy, bà có muốn nhắn gửi lời gì đến mọi người không? 

Bà: Năm nay là một năm vô cùng khó khăn với tất cả mọi người do dịch bệnh Covid diễn biến
phức tạp, đặc biệt là ở Hà Nội. Mọi người cũng có ý thức, chủ động phòng dịch nên việc ở nhà
và hạn chế ra ngoài khi không cần thiết là một điều tất yếu. Dù có buồn thì mình vẫn phải chấp
nhận vì có thế, dịch mới mau qua đi. Sang năm Nhâm Dần, bà muốn gửi mọi người lời chúc sức
khoẻ, chúc cho mọi người có thật nhiều sức khoẻ, gặp được nhiều may mắn và thành công trong
năm mới. Bà cũng mong dịch bệnh nhanh chóng qua đi để mọi người có thể quay về với cuộc
sống bình thường. 

HS: Dạ vâng con cảm ơn bà vì những chia sẻ vô cùng thú vị.  

Phạm Ngọc Minh Anh – 10AE1 
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TẾT THỜI "ÔNG BÀ ANH"



Thời đại công nghệ 4.0, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Học sinh chuyển sang học online, bố mẹ
làm việc online. Thậm chí, cô dâu chú rể còn có một lễ cưới đặc biệt nhất trong cuộc đời: đám
cưới ONLINE. Rồi đến một ngày, liệu công nghệ có thống trị thế giới loài người?

Sinh ra ở một đất nước giàu bản sắc văn hóa – Việt Nam, tôi luôn hướng về quê hương, hướng
về ngày Tết cổ truyền. Hàng năm, vào giữa hai ngày 21/01 Dương lịch và ngày 19/02 Dương lịch
là khoảng thời gian mà Tết Cổ truyền - cái Tết chứa đựng rất nhiều những ý nghĩa sâu xa như
tâm linh hay văn hóa, đánh dấu thời khắc thiêng liêng chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, là
dịp để mọi người cùng nhau hướng đến những giá trị tốt đẹp, đủ đầy, như: ăn ngon, mặc đẹp,
nói điều hay, chúc nhau “vạn sự như ý”, “phát lộc phát tài”… Xét về mặt tự nhiên, Tết là mốc bắt
đầu của chu kỳ năm mới – cây cối đâm chồi, nảy lộc, hoa lá khoe sắc, khí trời ấm áp tiết xuân.
Đặc biệt, Tết là dịp quan trọng để cả gia đình sum vầy, quây quần bên nhau, nghỉ ngơi, vui
chơi, cùng đón một năm mới thật rạng ngời, an lành, hạnh phúc.

Trong dịp Tết, có rất nhiều những hoạt động tôi có thể được trải nghiệm như gói bánh chưng.
Từng chiếc lá dong được bà tôi xếp gọn gàng chồng lên nhau, đôi bàn tay khéo léo của ông và
bố cho những nguyên liệu cần thiết vào và gói lại, tạo nên những chiếc bánh chưng vuông vắn,
gọn gàng. Tôi được xúng xính trong bộ quần áo mới, tay trong tay cùng gia đình dạo chơi trong
ánh nắng xuân, hoa tươi ngập tràn, hò reo cùng em trai khi những tia pháo hoa rực rỡ ánh lên
trên trời đêm thời khắc giao thừa. Tôi cùng em trai còn háo hức nhận những bao lì xì đỏ thắm từ
bố mẹ, họ hàng, trêu đùa nhau là “thu hoạch” lì xì, xem năm nay “lợi nhuận” lì xì của mình ra sao.

Dịch bệnh có thể làm cho bữa ăn Tết sum vầy sẽ chỉ gói gọn trong gia đình nhỏ, những chùm
pháo hoa rực rỡ cũng sẽ không xuất hiện nhiều, những chiếc bao lì xì có lẽ sẽ không còn được
trao đến tay của nhiều họ hàng. Không những thế, dịch bệnh còn khiến chúng ta phải sử dụng
các thiết bị điện tử nhiều hơn, mọi người có thể sẽ dần đắm chìm vào những thiết bị công nghệ
hiện đại, nhịp sống công nghiệp sôi động mà lãng quên đi những điều truyền thống?

Không thể như vậy, dịch bệnh khiến ta xa cách về vị trí địa lí nhưng sẽ không bao giờ có thể
làm tình cảm, tấm lòng nhân hậu của con người bị hao mòn, thậm chí nó sẽ được nhân lên, lan
tỏa đến mọi người trên thế giới. Sự gắn bó, đồng lòng của toàn dân cùng thực hiện nghiêm các
quy định về phòng chống dịch, sự nỗ lực cố gắng của các nhà khoa học, đội ngũ y, bác sĩ, nghiên
cứu triển khai vắc xin, thuốc và phương pháp điều trị hiệu quả, chúng ta hoàn toàn hy vọng và
tin tưởng rằng dịch bệnh sẽ được nhanh chóng ngăn chặn và đẩy lùi, bình minh của cuộc sống
bình thường sẽ sớm trở lại.

Tết Nguyên đán là nhu cầu tình cảm, là niềm vui hạnh phúc, là nét văn hóa đã ăn sâu vào tâm
trí người Việt từ người già đến trẻ con nên không dễ thay đổi hay bỏ đi được.

Nhân dịp Tết sắp đến, Xuân về, xin gửi tới mọi người một bài thơ nhỏ:

Tết ghé thăm nhà nhà 
Tết ngó qua khung cửa
Tết trò chuyện với cây
Tết thủ thỉ với hoa
Tết thì thầm với tôi
Thì thầm với mọi người:

Tôi cũng muốn nói: “Yêu lắm Tết cổ truyền!”

- Vũ Khánh Hà 6CI4 -
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YÊU LẮM TẾT CỔ TRUYỀN

“Chúc cho một năm mới
Bình an và khỏe mạnh
Những nụ cười trên môi
Xua đi những nỗi buồn
Hãy thật thành công nhé!
Nhớ giữ gìn văn hóa
Lâu năm của người Việt”

Tết
muốn nói
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DẪN "TRUYỆN KIỀU", NSER GIÀNH HỌC BỔNG 5.3 TỶ
ĐẠI HỌC NGÀNH TOÁN TẠI MỸ

 

Mở đầu bằng "Đau đớn thay phận đàn bà", bài luận của Mai Linh bàn đến nữ quyền trong xã
hội hiện đại, giúp em ghi điểm trong cuộc chinh phục đại học Mỹ.

Hôm 11/1, Vũ Nguyễn Mai Linh lên đường sang thành phố Gettysburg, bang Pennsylvania, du
học ngành Toán Kinh tế, Đại học Gettysburg.

Cô gái cựu học sinh THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội dường như vẫn giữ nguyên cảm giác phấn
khích khi chia sẻ về chặng đường giành được học bổng 5,5 tỷ của một trong 55 đại học khai
phóng hàng đầu của Mỹ.

Với mức hỗ trợ này, gia đình chỉ còn phải chu cấp một khoản nhỏ mỗi năm cho em. Giấc mơ du
học của Linh cuối cùng cũng thành sự thật, trong sự hồi hộp xen chút bi quan do chuẩn bị hồ sơ
muộn, cách deadline chỉ hơn một tháng.

Thông thường nếu có ý định du học, học sinh sẽ chuẩn bị từ sớm, giữa lớp 11 đã được xem là
muộn. Tuy nhiên, giữa tháng 10 năm lớp 12, Linh mới quyết định làm hồ sơ, sau thời gian dài
phân vân và đấu tranh tư tưởng.

Muốn du học song vấn đề khiến Linh băn khoăn nhất là học bổng. Nếu được trường hỗ trợ tài
chính, gia đình vẫn sẽ phải chi một khoản. Không muốn từ bỏ ước mơ nhưng Linh cũng không
đành thấy bố mẹ áp lực. Sau khi được gia đình cho cơ hội, Linh quyết định chuẩn bị hồ sơ.

Cựu học sinh lớp 12NS2 cho biết viết luận là khâu khó và mất thời gian nhất trong hồ sơ du
học. Linh chọn chủ đề nữ quyền và bắt đầu bằng hai câu thơ của Nguyễn Du: "Đau đớn thay
phận đàn bà/Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung".

Chủ đề của bài luận xuất phát từ mối quan tâm của Linh tới nữ quyền và những quan sát từ
chính gia đình em. Từ nhỏ, Linh cảm nhận vị thế của phụ nữ luôn bị nam giới lấn át. Phụ nữ,
trong nhiều trường hợp, không có tiếng nói hay quyền quyết định. Trong gia đình em, bố
thường là người quyết định mọi việc, dù mẹ em là người rất giỏi giang, chu toàn từ việc nhà,
việc cơ quan tới chăm sóc con cái.



Trong khi đó, đến thế hệ thứ hai của gia đình, Linh đã chứng kiến sự thay đổi cách nhìn nhận
về vai trò và vị trí của người phụ nữ. Chị gái Linh là một ví dụ. Chị hơn Linh 10 tuổi, đã học
xong thạc sĩ và sẽ học tiếp tiến sĩ.

"Chị thông báo với gia đình dự định của mình và tự quyết định con đường, sự nghiệp của bản
thân. Chị vượt qua định kiến phụ nữ không cần học cao và quyết tâm làm điều mình thích và
cho là đúng. Đứng trước hai hình mẫu phụ nữ như vậy, em đã biết cần làm gì trong tương lai",
Linh nói.

Lúc được các mentor cố vấn, Linh nhận ra gia trưởng hay tư tưởng phong kiến không chỉ là vấn
đề của gia đình em mà của nhiều xã hội Đông Á. Nó chỉ có thể được xóa mờ từng ngày bằng
sự thay đổi suy nghĩ của từng cá nhân.

Bài luận yêu cầu dưới 650 từ nên Linh phải cố gắng viết cô đọng, súc tích nhất. Bài viết được
thực hiện và chỉnh sửa trong vòng một tháng, trước khi có bản cuối cùng để gửi đi.

Hồ sơ du học, ngoài bài luận, còn có các chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT, GPA, thư giới thiệu
và hoạt động ngoại khóa.

Đồng hành cùng hành trình nộp hồ sơ du học, giúp giải đáp thắc mắc và hỗ trợ học trò trong
lớp, thầy Nguyễn Thành Đăng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12NS2, đánh giá cao nỗ lực của Linh.

"Biết giành học bổng hơn 5 tỷ và được đi Mỹ nhưng Linh vẫn chăm chỉ học để thi đại học. Bạn
ấy xuất sắc khi làm nhiều việc một lúc và kiểm soát tốt công việc", thầy Đăng nhớ lại.

Thầy Đăng cho biết, ở lớp, Linh là bí thư Đoàn, luôn làm việc có kế hoạch và "cao thủ quản lý
thời gian".

"Em ấy tham gia nhiều dự án trong và ngoài trường, rất có uy tín với các bạn. Trong lớp có việc
gì, tôi sẽ họp bàn với ban cán sự để lên khung chương trình rồi chia việc. Nhưng có Mai Linh là
tôi yên tâm", thầy chủ nhiệm chia sẻ.

Giành học bổng du học nhưng, Linh quyết định vẫn thi tốt nghiệp nghiêm túc chứ không chỉ
đặt mục tiêu đỗ tốt nghiệp cho đủ điều kiện. Cuối cùng, em đạt hơn 27 điểm và đỗ khoa Toán -
Tin, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Những ngày này, Linh đang ở ký túc xá Đại học Gettysburg và đang trong những ngày bận
rộn học định hướng. Linh mong sớm thích ứng được với cuộc sống mới ở Mỹ để hoàn thành tốt
chương trình đại học và tìm kiếm cơ hội tham gia các hoạt động hoặc chương trình thực tập
phù hợp.
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CẢM XÚC TRONG CON
Bố mẹ ơi, các con đã biết quan sát cảm xúc của người thân trong gia đình rồi đấy ạ 

   "Ngôi nhà cảm xúc" là một trong những hoạt động mà các bạn lớp 2, 3 vô cùng yêu thích, các bạn
được học rằng cảm xúc cũng giống như các tầng hay các căn phòng trong 1 ngôi nhà.
 Ngôi nhà có nơi chúng ta yêu thích muốn ở lại thật lâu (phòng khách, phòng ngủ...), cũng có nơi chúng
ta ít ghé qua nhưng không thể thiếu ở trong nhà (sân thượng, tầng cao...).
 Cảm xúc cũng vậy. 
Cảm xúc tràn đầy màu sắc và mọi loại cảm xúc đều có giá trị . Điều quan trọng là chúng ta nhận biết
được mình đang ở "tầng cảm xúc" nào, khi ấy mình sẽ dễ dàng bước sang "tầng cảm xúc" khác nếu mình
cảm thấy quá ngột ngạt 😉
 Bố mẹ, thầy cô có thể dùng "ngôi nhà cảm xúc" như một công cụ để nói với con về cảm xúc của mình

hoặc để dễ dàng trò chuyện về cảm xúc của con ❤ 

Thầy cô tâm lý hy vọng rằng bố mẹ sẽ luôn đồng hành trong "ngôi nhà cảm xúc của con" ạ 



Hướng tới kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường Nguyễn Siêu, Công đoàn trường tiếp tục phát
động giai đoạn 2 cuộc vận động sáng tác Mái trường tuổi 30 với chủ đề 

“NGUYỄN SIÊU TRONG TÔI LÀ…"

1. Đối tượng:
- Các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác tại trường
- Các thế hệ học sinh đã và đang theo học tại trường
- Các thế hệ cha mẹ học sinh có con đã và đang theo học tại trường
- Các đối tác trong và ngoài nước
- Những ai yêu mến mái trường Nguyễn Siêu
2. Nội dung: Những suy nghĩ, cảm xúc, kỉ niệm (như sự kiện, câu chuyện, tâm sự, bài giảng, câu
nói...) về thầy cô, bạn bè và mái trường Nguyễn Siêu...

3. Thể loại: Văn xuôi, thơ, ghi chép, âm nhạc, nhiếp ảnh, tranh vẽ, mô hình, sản phẩm đa phương
tiện…
4. Quy cách:
- Phần mở đầu ghi thông tin: Họ và tên (Cựu HS, HS ghi rõ niên khóa/ lớp... năm học...; CMHS ghi
thêm họ tên con, lớp... năm học...; CB-GV-NV: ghi rõ bộ phận công tác, thời gian công tác tại
trường; Đối tác và đối tượng khác: ghi rõ mối quan hệ với trường); Số điện thoại; Email...

CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC
MÁI TRƯỜNG TUỔI 30

(GIAI ĐOẠN 2)

a. Các sản phẩm sử dụng ngôn từ làm phương tiện chuyển tải như thơ, tản văn, truyện, kí… dung
lượng không quá 2 trang A4, không làm nhóm, trình bày trên file Word, font Times New Roman,
cỡ chữ 13. 

• Với đối tượng học sinh đang học tại trường Nguyễn Siêu, ngoài việc nhận được giải thưởng từ
BTC còn được cộng điểm vào các môn học có liên quan (giống như giai đoạn 1). 

b. Các sản phẩm mỹ thuật được thể hiện dưới các hình thức:

+ Mỹ thuật thủ công: Bao gồm các tác phẩm trên giấy, toan... (kích thước nhỏ nhất 210x297 mm),
không giới hạn về chất liệu sử dụng. 

+ Mỹ thuật công nghệ: Bao gồm các bản vẽ kĩ thuật số được sáng tạo dựng từ ứng dụng đồ hoạ.
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 + Tác giả là cá nhân hoặc tập thể (tập thể không quá 3 cá nhân/1 nhóm/1 sản phẩm, ghi rõ là tác
phẩm của nhóm.)

c. Các tác phẩm âm nhạc: 
+ Sáng tác ca khúc/rap/ + nhảy/vận động phụ hoạ/clip phụ hoạ cho tác phẩm (yêu cầu đọc rap rõ
lời, đúng nhịp, nội dung súc tích);
+ Clip ca nhạc (có thể sử dụng 1 ca khúc hoặc nhiều hơn 1 ca khúc tự chọn về chủ đề mái
trường/thầy cô/ 1 câu chuyện riêng để nói về nội dung muốn truyền tải trong clip) làm nổi bật lên
tình cảm của học sinh với mái trường Nguyễn Siêu.
+ Hình thức: cá nhân hoặc tập thể (tập thể không giới hạn thành viên)
d. Cách thức tham gia: Tác giả gửi tác phẩm theo một trong các cách sau:
+ Gửi thư tay về Phòng Truyền thông - Tầng 1 nhà A Trường Nguyễn Siêu, Mạc Thái Tổ, Yên Hoà,
Cầu Giấy, Hà Nội 
+ Email về địa chỉ: kyuc30nam@nguyensieu.edu.vn 
+ Đăng trực tiếp vào nhóm (group) Facebook “Ký ức 30 năm Nguyễn Siêu”. (Lưu ý cần gia nhập
nhóm để có thể đăng bài và thảo luận).
e. Thời gian tham gia:
+ Từ nay đến trước ngày kỉ niệm 30 năm thành lập trường 2 tuần.
+ Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo trên website www.nguyensieu.edu.vn 
và Fanpage Trường Nguyễn Siêu.
+ Giải thưởng được trao chính thức trong dịp Kỷ niệm 30 năm thành lập trường.

5. Cơ cấu giải thưởng:
- Dự kiến tổng giá trị giải thưởng: 50.000.000đ (sẽ công bố chi tiết sau)
• Giấy chứng nhận kèm theo cho tất cả giải thưởng.
Bên cạnh các tác phẩm đoạt giải, những bài tham gia có chất lượng tốt sẽ được lựa chọn để đăng
tải trên các kênh truyền thông của trường.
6. Tiêu chí xét giải: Bài dự thi sẽ được chấm trên thang điểm 10, gồm 02 tiêu chí dưới đây:
• Điểm của Ban Giám khảo (tỉ trọng 60%):
+ Tác phẩm truyền cảm hứng tự hào, mến yêu dành cho thầy cô, bạn bè, trường lớp…
+ Trình bày diễn đạt mạch lạc, khúc chiết, văn phong trong sáng, hấp dẫn
• Tương tác của độc giả (tỉ trọng 40%): Quy đổi từ tổng số tương tác tích cực (thích/thả tim/..., bình
luận, chia sẻ) của độc giả trên Fanpage Trường Nguyễn Siêu. 
7. Về việc sử dụng tác phẩm: nhà trường chọn lọc sử dụng trong các hoạt động sau đây:
• Đăng tải lên website chính thức của nhà trường: www.nguyensieu.edu.vn
• Đăng tải lên các kênh truyền thông chính thức khác của nhà trường: Nội san Tháp Bút, Fanpage,
YouTube Trường Nguyễn Siêu, Instagram nguyensieuvietnam…
• Đăng tải trong các tác phẩm truyền thông kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Nguyễn Siêu

* Lưu ý: Các tác giả chịu trách nhiệm vấn đề bản quyền tác phẩm của mình. Nói KHÔNG với các
hành vi sao chép, đạo ý tưởng, tác phẩm của người khác!
Cuộc vận động sáng tác là hoạt động thiết thực góp phần gây dựng cộng đồng NGƯỜI NGUYỄN
SIÊU gắn bó bền vững, chung tay làm nên những món quà ý nghĩa dành tặng Mái trường tuổi 30:
Xanh hạnh phúc - Sáng tư duy!
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Chương trình hướng nghiệp "Voice out" được
tổ chức cho học sinh lớp 9 với mong muốn
trang bị cho các con tư duy phản biện, cách
nhìn nhận đa chiều, thấu đáo trong học tập
và cuộc sống.

V
O
IC
E

Trong những ngày cuối cùng của năm 2021, các bạn học sinh khối 9 đã
cùng nhau tham gia chương trình Voice out! - Kỹ năng tư duy phản biện
và Tranh biện. Đây là một dự án nhỏ, mở đầu cho chương trình tiếp theo
của trường Nguyễn Siêu - NSS Talk.

Những chủ đề được đưa ra tranh luận vô cùng hấp dẫn, để cho chúng ta
có cái nhìn sâu sắc về các vấn đề học tập - hướng nghiệp của học sinh.

Đi du học không thực sự giúp chúng ta có nhiều cơ hội hơn

Kế thừa sự nghiệp của gia đình không phải là lựa chọn an toàn

Điểm số không thể nói lên năng lực của mỗi cá nhân

Mỗi một ý kiến, lập luận được đưa ra trong chương trình là những ý
tưởng, là những nguyên liệu để góp phần tạo nên chiếc bánh "Thành
công". Chiếc bánh được tạo nên không chỉ bởi điểm số, không chỉ là
những kiến thức khoa học mà còn là những kỹ năng được chính các
NSers nhận thức được và rèn luyện nó. 

Hi vọng rằng đây sẽ là những bước chân đầu tiên, là nền móng của các
bạn để có thể trau dồi bản thân mình.

😃Hãy cùng xem TẠI ĐÂY một đoạn trích nhỏ để biết các bạn học sinh
lớp 9 tài năng như thế nào nhé!

https://www.facebook.com/NStamlyhocduong/videos/1095380677941890
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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 12 Năm 2021

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.


