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THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Nghề Giáo viên là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý 

và người giáo viên là người âm thầm mà vĩ đại nhất, Họ thầm lặng 

trên bục giảng và giản dị giữa đời thường, họ giống như con ong 

thầm lặng giữa ngàn hoa để chắt chiu cho đời những giọt mật tinh 

túy và thơm ngọt nhất. 

20/11. Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam, Ngày “Tôn sư trọng 

đạo” để tỏ lòng tri ân các Thầy, Cô giáo và góp phần làm rộn rã 

thêm ngày hội của ngành giáo dục trên khắp đất nước. Thầy trò 

trường SVIS Nha Trang đã có các hoạt động: Trang trí lớp, làm 

báo tường, đặc biệt là giao hữu bóng đá giữa Thầy và trò vô cùng 

đặc sắc và sôi động 

Các hoạt động đã để lại trong lòng mỗi học sinh, Thầy Cô niềm 

hân hoan khó tả, là động lực giúp Thầy và Trò tiếp tục chung sức 

để đưa cánh buồm tri thức ngày càng tiến xa. Các Thầy Cô luôn 

mong mỏi những cánh chim nhỏ của mình mai này được bay cao 

bay xa vươn mình khắp năm châu và mang niềm tự hào về cho 

đất nước Việt nam. 

Trong Tuần 17 (26-30/11/2018), Giáo viên bộ môn sẽ phát đề 

cương ôn tập học kỳ 1 cho học sinh, Quý Phụ huynh quan tâm 

nhắc nhở các con ôn tập tốt, cho một mùa thi chất lượng kết quả 

cao. 

Chúc Quý Phụ huynh nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui  trong mỗi 

ngày mới. 

Hiệu trưởng 

Nguyễn Thị Hạnh 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ cô Hiệu Trưởng 

 Cảm nghĩ về Ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20-11 

 Lịch thi học kỳ I 

 Môn Khoa học lớp 5 

 Sự kiện sắp tới: Hội Chợ Từ 

Thiện Giáng Sinh 
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CẢM NGHĨ VỀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 

Tháng 11 đã về trong không khí hân hoan của cả nước hướng về 

ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày mà cả xã hội với tấm lòng tôn 

trọng, tôn vinh công lao cao cả đối với Nhà giáo. Chúng ta ai cũng 

có một niềm tin yêu khi nghĩ về thầy cô kính mến của mình. 

Trở lại trường vào tháng 11, tôi cảm nhận được không khí vui tươi, 

nhộn nhịp khi các em học sinh chuẩn bị làm báo tường, trang trí 

lớp với sự nôn nao muốn thể hiện tình cảm của mình với thầy cô. 

Thầy cô dù nghiêm khắc nhưng luôn tận tình dạy bảo các em 

không chỉ kiến thức, còn về cách sống, cách cư xử với mọi 

người,… Thầy cô luôn mong các em trở nên tốt đẹp hơn. 

Năm nay, các em còn hưởng ứng ngày 20/11 bằng các hoạt động 

như làm báo tường, trang trí theo chủ điểm, chơi thể thao giao lưu 

giữa thầy cô và học sinh. Đặc biệt các em học sinh phát thanh cảm 

xúc của mình cùng với những bài hát mừng ngày nhà giáo.  

Là một giáo viên, tôi mong muốn trở thành một người cô tốt, một 

người bạn lớn, cùng chia sẻ với các em tri thức và vui buồn trong 

quãng đời học sinh. Chúc các em học tốt và làm cho tuổi thơ, 

thanh xuân của mình ngày càng ý nghĩa. 

  Cô Nguyễn Thị Thùy Dương – Giáo Viên Tiểu Học 

 

 

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2018 – 2019 

Lịch thi học kỳ I đã được giáo viên chủ nhiệm các lớp gởi về cho 

phụ huynh theo dõi. Cụ thể: 

1. Lịch thi của cấp tiểu học (lớp 1 đến lớp 5): từ ngày 17/12 

đến 21/12/2018 

2. Lịch thi của cấp trung học cơ sở và phổ thông: từ ngày 

26/12/2018 đến ngày 05/01/2019. 

Môn thi và thời gian thi chi tiết đã được giáo viên chủ nhiệm gởi 

thông báo qua sổ tay học sinh. Quý phụ huynh nắm thông tin và hỗ 

trợ cùng nhà trường trong việc nhắc nhở và đưa đón học sinh đi thi 

đúng thời gian quy định. 
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SỰ KIỆN SẮP TỚI: HỘI CHỢ TỪ THIỆN GIÁNG SINH 2018-2019 

Nhà trường xin kính mời quý phụ huynh cùng đến tham gia ngày 

hội chợ từ thiện Giáng Sinh năm nay, năm thứ hai được tổ chức tại 

trường SVIS@Nha Trang. 

Ngày: Thứ Sáu 21/12/2018 

Giờ: 15:00 – 18:00 

Hội chợ có khoảng hơn 30 gian hàng ẩm thực và vui chơi giải trí 

được trưng bày và vận hành bởi các em học sinh và giáo viên, cán 

bộ nhân viên của trường. 

Mọi giao dịch được thực hiện bằng coupons. Văn phòng trường sẽ 

bắt đầu mở bán coupons theo xấp 10 tờ từ ngày 10/12/2018. 

Toàn bộ phần lợi nhuận sẽ được quyên góp đến quỹ Phẫu Thuật 

Nụ Cười Việt Nam. 

Nhà trường rất hân hạnh được chào đón quý phụ huynh đến tham 

gia hoạt động có ý nghĩa trong mùa Giáng sinh yêu thương. 

 

MÔN KHOA HỌC LỚP 5 

Bộ môn Khoa học hiện đang là một bộ môn mà các em học sinh 

lớp 5 vô cùng yêu thích và hứng thú. Từ đầu năm đến nay, các em 

đã được học và tìm hiểu về chủ đề Con người và sức khỏe và hiện 

tại là chủ đề Vật chất và Năng lượng. 

Vì các em đang ở lứa tuổi mới lớn nên rất ham học hỏi, khám phá 

bản thân và thế giới xung quanh. Chính vì thế trong các giờ học về 

chủ đề “Con người và sức khỏe”, các em luôn được vui vẻ trao đổi, 

chia sẻ ý kiến, thắc mắc với nhau, được xem video, phim tài liệu 

tìm hiểu về sự hình thành cơ thể con người, cách giữ gìn vệ sinh 

cá nhân, bảo vệ bản thân và người khác, các tác nhân gây bệnh và 

cách phòng tránh một số căn bệnh thường gặp...  

Với chủ đề “Vật chất và Năng lượng”, các em sẽ được làm một số 

thí nghiệm nhỏ để phân biệt được một số vật chất quen thuộc. 

Ngoài ra, để kết thúc chương, các em có một bài tập lớn cần hoàn 

thành, đó là “nghiên cứu và phát minh sản phẩm khoa học có sử 

dụng năng lượng”. Để hoàn thành bài tập lớn, đòi hỏi các em phải 

làm việc hết sức nghiêm túc và tích cực, phát huy tối đa trí tưởng 

tượng, sự sáng tạo và năng khiếu thẩm mĩ của mình. Ngoài việc 

tạo ra được sản phẩm theo các tiêu chí mà Giáo viên đưa ra, các 

nhóm còn phải báo cáo về sản phẩm khoa học bằng phần mềm 

powerpoint, thời gian báo cáo là thứ sáu (14/12/2018).  

Hi vọng rằng chúng ta sẽ có một số thiên tài, nhà nghiên cứu khoa 

học xuất sắc trong tương lai. 

Cô Nguyễn Thị Kim Anh – Giáo Viên Tiểu Học 

 

 


