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THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chào mừng ngày tựu trường của học sinh trường SVIS Nha 

Trang, chúng tôi những người Thầy, Cô giáo bối hồi xúc động 

trước thềm năm học mới bởi chúng tôi lại được chào đón dìu dắt 

thế hệ học sinh mới. 

 Ngày 5/8/2019 trường chính thức ngày đầu tiên của năm học 

2019-2020. Sau kỳ nghỉ hè thú vị, học sinh trường SVIS Nha 

Trang tạm biệt mùa hè, tạm biệt những chuyến nghỉ ngơi thư giãn 

để trở lại với trường học cùng thầy cô, bè bạn để được tiếp tục 

khám phá những chân trời tri thức mới,  một năm học mới với biết 

bao hứa hẹn đang chờ đón các em. 

Trường vui mừng chào đón toàn thể các em học sinh là những 

bông hoa tươi thắm nhất, là chủ nhân tương lai của đất nước và 

bày tỏ niểm ưu ái với học sinh khối 1 vừa gia nhập học. Tôi tin 

rằng với niềm tự hào là học sinh trường SVIS, các em sẽ rất chăm 

ngoan và đạt nhiều thành tích trong năm học mới 2019-2020. 

Trước thềm năm học mới thay mặt nhà trường Tôi xin cám ơn sự 

phối hợp giúp đỡ của các bậc Phụ huynh; Cám ơn tập thể Sư 

phạm nhà trường những thành viên đầy trách nhiệm và nhiệt huyết 

có vai trò quyết định đến chất lượng giáo dục của nhà trường 

trong những năm  qua. 

Kính chúc Quý Phụ huynh, Thầy Cô, anh chị em nhân viên mạnh 

khỏe, hạnh phúc. Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi, 

không ngừng tiến bộ. 

Hiệu trưởng, 

Cô Nguyễn Thị Hạnh 

NỘI DUNG BẢN TIN 

1. Thông điệp từ Hiệu trưởng 

2. Ứng dụng phần mềm Kahoot 

3. Kỹ năng trên lớp dành cho học 

sinh lớp 1 

4. Dạy trẻ khám phá 

5. Câu Lạc Bộ Pha Chế 

6. Thói quen học tốt tiếng Anh (dành 

cho học sinh lớp 1) 
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ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KAHOOT TRONG DẠY HỌC 

Kahoot – Là công cụ hỗ trợ giảng dạy được sử dụng hơn 
160 nước trên thế giới, hơn 300.000 người sử dụng và được chọn 
sử dụng trong các hội thảo đào tạo quốc tế uy tín. Kahoot là công 
cụ hỗ trợ dạy học miễn phí dựa trên nền tảng trò chơi và được sử 
dụng như một Hệ thống lớp học tương tác.  

Về bản chất Kahoot là một website, vì vậy nó có thể sử dụng trên 

mọi thiết bị: laptop, tablet, smartphone, máy tính miễn là thiết bị đó 

kết nối mạng được. Kahoot hỗ trợ người dùng tạo trò chơi (bài 

kiểm tra trắc nghiệm) với nhiều lựa chọn với tính năng có thể tích 

hợp hình ảnh và video một cách dễ dàng và nhanh chóng. Kahoot 

giúp làm nổi bật nội dung bài giảng, biến lớp học thành sân chơi 

hào hứng. 

  Thầy Nguyễn Trung Tĩnh – Giáo Viên Vật Lý 

 

 

 

 

MỘT SỐ KỸ NĂNG TRÊN LỚP DÀNH CHO HỌC SINH LƠP 1 

1. Tư thế ngồi học 

Lưng thẳng, mắt luôn nhìn lên bảng, không được cúi gằm mặt.  Khi 

viết bài khoảng cách từ mắt đến vở 25 – 30cm. Hai chân thoải mái, 

không co duỗi. 

 

2. Cách cầm bút đúng 

Cầm bút bằng ba đầu ngón tay ở bàn tay phải: ngón trỏ, ngón cái, 

ngón giữa và nghiêng góc 450 
. 

 

3. Cách giơ tay phát biểu 

Khi muốn phát biểu, phải giơ tay đúng và đẹp: tay trái đặt dưới, tay 

phải đặt trên và các ngón tay khép lại hướng lên phía trên. 

 

4. Xếp hàng 

Tự nối đuôi nhau bạn thấp xếp trước, bạn cao xếp sau. Tự điều 

chỉnh cho thẳng hàng và biết đáp lời khi nghe lớp trưởng hô. 

 

5. Chào hỏi lễ phép 

Khi đến trường, lớp các con đã biết chào: thầy, cô giáo; khách đến 

thăm trường; anh, chị lớp lớn trong trường, các cô chú nhân viên 

trong trường. 

 

Cô Huỳnh Thị Quí Quí – Giáo viên Tiểu Học 
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DẠY TRẺ KHÁM PHÁ 

Học sinh tiểu học là lứa tuổi của sự tò mò và muốn nhìn ngắm mọi 

thứ. Thế giới đối với các con là vô vàn những điều kỳ lạ mà con 

chưa biết. Trước khi chính thức là một học sinh, con sẽ có vô số 

những trò tinh nghịch để thỏa mãn sự tò mò của mình. Nhưng làm 

thế nào để các con khám phá đúng hướng, có sự hợp tác và hòa 

nhập là điều mà nhà trường sẽ hỗ trợ các con. 

Bên cạnh việc học tập và làm quen với các quy định nề nếp lớp, 

việc tăng cường sự mạnh dạn cũng như tạo sự tương tác giữa giáo 

viên – học sinh, học sinh – học sinh cũng là những điều sẽ phải dạy 

cho các con. Trong các hoạt động ngoài giờ theo chủ đề, giáo viên 

sẽ cho các con quan sát vật mẫu hoặc xem clip về chủ đề đó. Khi 

mục tiêu đã được hình thành, giáo viên định hướng nhiệm vụ và 

chính các con sẽ là người phải tự thực hiện nhiệm vụ đó. Nhưng 

các con không làm một mình,có những nhiệm vụ con cần sự hỗ trợ 

của bạn bè và cùng nhau để hoàn thành nó. 

Học sinh sẽ vẽ được một bức tranh phong cảnh đẹp trong trí tưởng 

tượng của mình, nhưng sẽ thú vị hơn nếu con có thể trực tiếp nhìn 

một cảnh nào đó và vẽ lại chúng. Học sinh sẽ có một bảng tên xinh 

xắn nằm ngay ngắn cho trên bàn do cô giáo in ra nhưng sẽ thú vị 

hơn nếu con có thể làm một bảng tên theo phong cách riêng của 

chính mình. Học sinh có thể tự ngồi ghép những mảnh ghép trong 

câu chuyện cổ tích cô giáo vừa kể nhưng sẽ thú vị hơn nếu các con 

cùng với những người bạn của mình kể lại câu chuyện đó và chung 

tay ghép chúng… 

Đó chính là khám phá. 

Không cần là những công trình khoa học lớn lao, chỉ cần những 

việc làm hay những hoạt động nhỏ cũng có thể hướng học sinh đến 

sự phát triển toàn diện. Và đây cũng chính là điều mà tất cả giáo 

viên trường SVIS Nha Trang luôn hướng tới – dù các con học ở lớp 

nào và bất kỳ lứa tuổi nào. 

Cô Dương Thị Thu Hạnh – Giáo Viên Tiểu Học 
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CÂU LẠC BỘ PHA CHẾ 

Câu lạc bộ  (CLB) pha chế hoạt động từ 16:15 đến 17:00 đã thu 

hút được đông đảo các bạn học sinh tham gia. CLB đã hoạt động 

được 3 kỳ rải rác trong các năm học từ năm 2017 - 2018  đến 

nay.  

Nguyên liệu chuẩn bị cho các tiết dạy được các giáo viên phụ 

trách lựa chọn cẩn thận tại các siêu thị để đảm bảo về vệ sinh an 

toàn thực phẩm cho các em. Việc giám sát học sinh và giáo dục 

trẻ biết cách sử dụng đúng các loại đồ dùng, biết dọn dẹp chỗ 

mình ngồi học và hỗ trợ những em lớp nhỏ hơn hoàn thành sản 

phẩm pha chế cũng là mục tiêu mà nhà trường hướng tới trong 

câu lạc bộ ngoài giờ lên lớp này.         

Câu lạc bộ pha chế thức uống không chỉ giúp học sinh phân biệt 

được các loại máy móc, các loại hoa quả, đồ uống mà còn có 

thêm kiến thức về vấn đề sức khỏe khi sử dụng những thức uống 

do chính mình làm ra. Các em còn có thể thực hành pha chế tại 

nhà để mời gia đình và bạn bè cùng thưởng thức.  

Chúc cho các bạn học sinh sẽ có những giờ học pha chế thức 

uống thật vui và bổ ích. 

Cô Nguyễn Thị Thu Hà – Giáo viên Ngữ Văn phụ trách CLB 

3 THÓI QUEN ĐỂ HỌC TIẾNG ANH THÀNH CÔNG (DÀNH 

CHO LỚP 1) 

Lớp 1 là lứa tuổi chuyển giao giữa quá trình vui chơi sang học tập 

nên các con sẽ cần được rèn luyện nhiều để dần hình thành các 

thói quen sinh hoạt theo nề nếp ở trường cũng như trang bị cho 

các con ý thức học tập tốt ngay từ năm đầu của bậc Tiểu học. 

Giáo viên của nhà trường đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc 

này và sẽ thường đóng vai người thầy vừa nghiêm khắc để 

hướng dẫn các con theo nề nếp, vừa kiên nhẫn khuyến khích, đi 

cùng các con tạo nhiều hứng thú học tập. 

Sau đây là 3 thói quen giúp dạy và học tốt tiếng Anh cho học sinh 

lớp 1: 

1. Phát triển nề nếp học tiếng Anh (và luôn tuân thủ): Cách 

tốt nhất để kiểm soát học sinh lớp 1 là là không liên tục 

phạt chúng mà là tạo ra nề nếp học tập và luôn tuân thủ. 

2. Tạo ra các hoạt động quản lý lớp học: cách tốt nhất để 

cân bằng giữa việc trở thành một giáo viên tuyệt vời và 

để học sinh lớp 1 lắng nghe là đưa ra các trò chơi nhỏ thú 

vị khiến học sinh chú ý và đồng thời khiến chúng thực 

anh tiếng Anh thông qua trò chơi. 

3. Trữ các hoạt động tiếng Anh gần gũi với trẻ trong túi của 

thầy: giáo viên lớp 1 giỏi là người luôn nhiệt tình và trữ 

sẵn nhiều hoạt động thú vị trong giờ dạy. 

Thầy Riccardi – Giáo Viên Tiếng Anh 

 

 

 


