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THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Các hoạt động chính trong tháng 4/2021: 

+ Học sinh ôn tập học kỳ 2 theo đề cương:  L1-L12 

+ Kiểm tra cuối kỳ 2: Lớp 9 và L12 

+ Họp PHHS L1 - L12 GVCN báo cáo tình hình học tập rèn luyện 

của HS giữa HK2; kế hoạch và biện pháp hỗ trợ học sinh ôn tập 

cuối kỳ đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra cuối năm học. 

+ Học sinh tham gia học bơi theo lịch năm học 2020 - 2021 

+ Học sinh cấp Tiểu học tham gia hoạt động kỹ năng sống, dã 

ngoại lần 2 (29/4/2021) 

+ Học sinh L5 - L9 thuyết trình, trình bày sản phẩm STEM: Cắt lớp 

vỏ trái đất; đây là hoạt động mang tính tập thể, tư duy sáng tạo, sự 

khéo léo và sự vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn làm sản 

phẩm STEM. 

+ Học sinh nghỉ lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương (21/4), Lễ 30/4 và 1/5 

+ Ngày 4/5/2021 học sinh đi học lại bình thường và tiếp tục kiểm 

tra cuối học kỳ 2 (L1- L11) 

Kính chúc quý phụ huynh sức khỏe, an nhiên và thành công trong 

cuộc sống. 

Cô Nguyễn Thị Hạnh – Hiệu Trưởng 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ cô Hiệu Trưởng 

 Các bước chuẩn bị giúp con thi 

tốt 

 Thông điệp từ thầy Tĩnh dành 

cho các em lớp 12 

 Nhận xét về sách có tựa đề 

“Totto-chan bên cửa sổ” 

 Các phương pháp rèn tư duy 

toán học 

 STEAM – dự án cắt lớp trái đất 
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CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ GIÚP CON THI TỐT 

Lại một kỳ thi nữa đang đến gần. Phụ huynh đóng vai trò quan trọng 

trong việc giúp học sinh đạt thành tích tốt nhất trong kỳ thi quan 

trọng này. Như bạn đã biết, chúng tôi đã bận rộn chuẩn bị và củng 

cố các kỹ năng cần thiết để học sinh thể hiện khả năng học tập của 

mình. Chúng tôi không muốn tạo sự lo lắng khi kiểm tra, thay vào 

đó chúng tôi muốn học sinh của mình chuẩn bị kỹ càng nhất có thể. 

Các khuyến nghị sau đây có thể giúp học sinh thành công: 

Đêm trước ngày kiểm tra: 

1. Đảm bảo con bạn đi ngủ đúng giờ để trẻ được nghỉ ngơi đầy đủ. 

2. Giữ thói quen của trẻ bình thường nhất có thể. 

3. Hãy lạc quan và tin tưởng rằng con bạn sẽ cố gắng hết sức. 

Nếu bạn làm theo các bước trên sẽ giúp con bạn tự tin hơn và sẵn 

sàng cho các bài thi sắp tới của mình. 

Thầy Riccardi Bessard – Giáo Viên Tiếng Anh 

  

THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY NGUYỄN TRUNG TĨNH 

Các em học sinh lớp 12 đang bước vào giai đoạn “nước rút” cho kì 

thi THPT 2021. 

Tôi xin chia sẻ một vài lưu ý dành cho các em: 

1. Dành đủ thời gian cho học tập, ôn luyện. Từ nay đến trước 

khi thi 1 tuần, các em cần ăn uống đủ chất, giữ an toàn vệ 

sinh và nghỉ ngơi hợp lý. 

Học đủ 6 môn thi, không xem nhẹ môn nào. Nhưng hãy tập 

trung cho những môn xét đại học với tỉ lệ 10 – 7. Vậy nên 

các em cần lập kế hoạch học tập và phân bố thời gian cho 

thật khoa học. 

2. Không thức khuya quá 10h30 và nên dậy sớm cỡ 5h30, 

tập vài động tác khởi động và ngồi vào bàn học – sáng 

sớm là khoảng thời gian ôn luyện lý tưởng vì “não đang rất 

khỏe”.  

“Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ 

lười biếng” – Lỗ Tấn 

3. Hãy tận dụng thời gian học trên lớp để tăng cường tương 

tác với thầy cô, bạn bè. Hãy hỏi những gì mà em chưa 

hiểu, chưa sâu. 

Hãy động não và thật tập trung khi học. Học ra học và chơi 

ra chơi thì hiệu quả mang lại sẽ cao hơn. 

Chúc các em có sự chuẩn bị tốt nhất để đạt được kết quả cao nhất 

cho kì thi sắp tới. 

Thầy Nguyễn Trung Tĩnh – Giáo Viên Vật Lý 
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NHẬN XÉT VỀ SÁCH “TOTTO-CHAN BÊN CỬA SỔ” 

“Totto-chan bên cửa sổ” là quyển tự truyện của Kuroyanagi 

Tetsuko. Truyện về cô bé Totto-chan hiếu động, nghịch ngợm 

nhưng vô cùng đáng yêu. Tottochan khác biệt với phần còn lại lớp 

học. Em gây ra một mớ rắc rối khiến cả lớp hỗn loạn. Không thể 

trừng phạt Totochan bằng kỉ luật, nhà trường buộc thôi học em. 

Vậy nhưng em chưa bao giờ bận tâm về điều đó. Điều Totochan 

quan tâm là cố gắng kéo người bạn bị bại liệt lên ngôi nhà cây của 

mình, là khi em vui sướng khi biết tất cả những người xung quanh 

em đều khỏe mạnh, kể cả con chó, con mèo em bắt gặp trên 

đường.  

Cha mẹ luôn yêu thương con cái vô điều kiện nhưng để 

thấu hiểu chúng không hề dễ. Rất hiếm các bậc phụ huynh kiên trì 

với thế giới tâm hồn của những đứa trẻ, họ thường chú ý những 

yếu tố vật chất bên ngoài của con mình hơn. May mà Tottochan 

có một người mẹ tuyệt vời, bà hiểu và sẻ chia những băn khoăn 

của em bất kì lúc nào. Bà không dùng bạo lực để giải quyết vấn 

đề mà luôn khéo léo và thông cảm cho em. Đó là một cách giáo 

dục rất tiến bộ và văn minh, tình yêu của mẹ giúp Tottochan yêu 

đời, yên ổn trải qua những ngày tháng vui vẻ nhất. 

Totochan đã may mắn khi học ở ngôi trường mới lý tưởng, 
giúp em phát triển bản thân một cách tự nhiên. Ngôi trường 
Tomoe- ngôi trường em chuyển đến sau khi bị đuổi học- dạy em 
nhiều điều, những gì em làm không còn đáng lo ngại. Điểm số 
không phải là thước đo đánh giá cho sự nỗ lực của học sinh. Động 
lực để con người phát triển toàn diện là sự động viên, hướng dẫn 
của những người đi trước. Thầy hiệu trưởng Sosaku Kobayashi 
đã làm rất tốt việc này, ông cho những đứa trẻ một cuộc đời đúng 
nghĩa. Thành công của con người không thể xác định rõ, có lẽ có 
một cuộc sống ý nghĩa đã là điều thành công rồi.  

Xuyên suốt cả cuốn sách là những bài học về sự sẻ chia, 

tình bạn, tình thầy trò, tình yêu, ước mơ và hoài bão xoay quanh 

Tottochan. Đó là nền tảng cho một tương lai vô cùng tươi sáng, 

một Tottochan dũng cảm, thành công, giàu lòng yêu thương. Điều 

quan trọng nhất em vẫn là chính mình, được sống như em mong 

muốn, không trộn lẫn với bất kì ai.  

Bằng giọng văn hóm hỉnh, tác giả đã khiến cho người đọc cười 
không ngớt trước những tình huống rắc rối của Toto-chan. Thêm 
vào đó, cùng với sự chân thành và am hiểu tâm lý, tác giả giúp 
người lớn hiểu hơn thế giới quan đầy màu sắc của con cái mình. 
Thông điệp tác giả muốn mang đến cho người đọc rằng trẻ em 
cần được phát triển bản thân tự nhiên. Phương pháp giáo dục trẻ 
em sẽ quyết định con người tương lai của chúng sau này và nhân 
vật minh chứng rõ nhất là chính tác giả. 

Cô Nguyễn Ngọc Hoài My – Giáo Viên Tiểu Học 
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CÁC PHƯƠNG PHÁP RÈN TƯ DUY TOÁN HỌC 

Rèn tư duy toán học cho trẻ là điều rất quan trọng, giúp trẻ 

có nền tảng vững chắc cho việc học trong tương lai. Với phương 

pháp rèn luyện hợp lý, cha mẹ có thể giúp con thoát khỏi nỗi sợ 

học toán và học tốt hơn trong tương lai. 

 Học toán thông qua các trò chơi: 

Một số trò chơi như đoán số, tạo hình… cũng là cách học 
toán để kích thích sự phát triển tư duy não bộ. 

 Làm các bài tập toán tư duy: 

Các bài toán rèn luyện tư duy có thể được áp dụng học 
như: so sánh, các bài toán về phép tính, các bài toán về hình ảnh… 
Làm càng nhiều bài tập bé càng ngày càng rút ra được nhiều kinh 
nghiệm học cũng như khả năng tư duy tăng cao. 

 Rèn luyện khả năng tự học: 

Tự học giúp các em hiểu sâu hơn các kiến thức đã được 
dạy, phát hiện ra các lỗ hổng mà mình còn yếu kém, đồng thời rèn 
luyện tính tự giác độc lập. 

 Thiết lập thói quen tư duy ngược: 

Ngoài cách tư duy theo cách tư duy quen thuộc bằng việc 
theo hệ thống, trật tự các em nên thiết lập cho bản thân thói quen 
tư duy ngược. Thay vì đi từ đầu đến cuối các em nên bắt đầu từ 
dưới lên. Việc này giúp các em có được cách tư duy toàn diện, hai 
chiều. 

 Luôn luôn đặt ra những câu hỏi: 

Đặt câu hỏi là một kỹ năng quan trọng không chỉ trong việc 
học mà còn trong cả đời sống về sau. 

Đặt câu hỏi chứng tỏ các em đang tư duy về vấn đề được 
đặt ra, đồng thời khiến có em có ý thức tự giác tìm hiểu và phân 
tích vấn đề, từ đó mà đưa ra được lời giải chính xác nhất. 

 Thử thách bản thân: 

Các em có thể tự đặt ra mục tiêu cho mình phải giải quyết 
hay tiếp cận với những vấn đề toán học khó, những bài toán đòi 
hỏi sự tư duy nhiều để bản thân phải tư duy nhiều hơn bình 
thường. Cách học này không chỉ tôi luyện cho các em sự kiên trì 
mà còn giúp các em hoàn thiện bản thân và cách học của mình. 

 Ghi nhớ một cách linh hoạt: 

Để có thể đạt được hiệu quả cao cho phương pháp này 
các em có thể sử dụng sơ đồ tư duy toán học, việc này sẽ chỉ ra 
được các ý chính và các em sẽ dễ dàng triển khai và ghi nhớ lâu 
hơn. 
Chúc các bậc phụ huynh sớm tìm được phương pháp phù hợp 

cho con của mình. 

Cô Đoàn Lê Tuyết Nhi – Giáo Viên Tiểu Học 
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STEAM – CẮT LỚP TRÁI ĐẤT 

Không còn đóng khung trong sách vở, chữ nghĩa với những 

slide bài giảng dài lê thê và chằng chịt, muôn vàn cách học mới lạ 

từ các dự án của bộ môn STEM mang đến cho học sinh SVIS sự 

hứng khởi, niềm thích thú với bộ môn Địa lý nói riêng và Trái Đất - 

vũ trụ nói chung. 

Ngày 9/4/2021, các học sinh trường SVIS đã thực hiện buổi 

thuyết trình sản phẩm STEM - mô phỏng bản cắt lớp Trái Đất để 

giúp chúng ta hình dung rõ hơn về cấu trúc lớp vỏ Trái đất.  

Các học sinh từ lớp 5 đến lớp 9 sau khi được họp bàn triển 

khai về dự án đã tự tìm hiểu, nghiên cứu cấu trúc của Trái đất, các 

vật liệu cần thiết khi xây dựng mô hình bản cắt rồi tiến hành thực 

hiện mô hình. Đem tất cả lớp cắt của Trái Đất rộng lớn thu nhỏ lại 

trong mô hình được làm từ các vật liệu đơn giản: xốp, rổ nhựa, giấy 

báo,… chính là cách mà học sinh trường SVIS vận dụng để thực 

hiện dự án này. 

 Ứng dụng ở các môn học: 

Ngoài việc ứng dụng ở bộ môn Địa lý, các em còn vận dụng rất 

nhiều kỹ năng khác ở các bộ môn như: 

- Kỹ năng tính toán tỉ lệ ở môn Toán. 

- Kỹ năng thiết kế ở bộ môn Công nghệ. 

- Kỹ thuật lắp ghép các chi tiết ở môn kĩ thuật. 

- Kỹ năng trang trí cho Trái đất ở môn Mĩ thuật. 

- Kỹ năng vận dụng kiến thức môn Địa lý. 

-Kỹ năng thuyết trình trong môn Ngữ văn. 

Cô Kiều Thị Thanh Thúy – Giáo Viên Tiểu Học 

 

 

 

 

 


