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THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Hiện các em học sinh đã trải qua 2 tháng học tập với số lượng kiến 

thức khá phong phú. Các em đã quen với thầy cô, trải nghiệm với 

nhiều phương pháp học tập mới rất thú vị. Bản thân các em có nhiều 

nỗ lực tiếp thu những kiến thức mới và đạt những kết quả khá tốt qua 

các bài kiểm tra, qua các tiết thực hành trên lớp. 

Bên cạnh học kiến thức văn hóa, các em học sinh của trường được  

trải nghiệm qua các hoạt động bổ ích như: Tham gia ngày môi trường 

xanh làm sach môi trường bờ biển Nha Trang. Hoạt đông hội thao 

bóng đá mini cấp trường sau buổi học; đặc biệt các em được thỏa 

thích sáng tạo,thể hiện sở trường của mình trong hoạt động đón 

Trung thu tại trường  với những mâm cỗ ý tưởng độc đáo, ngộ nghĩnh, 

những chiếc đèn lồng làm bằng thủ công đơn giản, đẹp, bắt mắt. 

Qua các hoạt động thấy được các em học sinh đoàn kết thân ái , gắn 

bó thể hiện tính nhân văn trong cách chơi đó là điều rất đẹp.Đáng 

khen. 

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 nhận của giáo viên lớp 1 – 

Giờ học vần 

 Lễ Hội Trung Thu 

 Rèn luyện thể dục thể thao 

 Câu lạc bộ Handmade 

 Tiểu dự án của học sinh lớp 8 
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CẢM NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP 1 – GIỜ HỌC VẦN 

Lớp 1 là lớp học đầu tiên trong cuộc đời của các em học sinh khi 

chính thức đặt chân vào một nơi gọi là Trường học. Và học chữ cũng 

là một chương trình học tối trọng yếu đối với các em. Mỗi ngày các 

em đều có tiết Học vần, đồng nghĩa với mỗi ngày các em sẽ tiếp thu 

thêm một âm/một vần trong hệ thống chữ cái Tiếng Việt. 

Học vần luôn là một trong những giờ học sôi nổi và lý thú với các em 

học sinh. Đầu tiên, các con sẽ được giới thiệu về âm/vần mới. Giáo 

viên sẽ hướng dẫn các con đọc đúng và ghép âm/vần đó vào bảng 

cài. Sở dĩ giờ Học vần không nhàm chán là vì bên cạnh việc tiếp xúc 

với các con chữ, các con sẽ được xem nhiều hình ảnh thực tế và 

sinh động có liên quan đến những âm/vần đó. Học sinh sẽ được gợi 

ý để giải những câu đố, những trò chơi học tập đầy dí dỏm nhưng 

cũng đầy bổ ích. Qua đó mới giúp các con cảm nhận được phần nào 

những giá trị của tinh hoa ngôn ngữ dân tộc. Không những vậy, giờ 

học này còn có hoạt động giáo viên hướng dẫn học sinh luyện viết 

chữ đẹp – đẹp ở nét chữ, đẹp ở nét người. 

Nhìn những em học sinh ê a đọc thành tiếng những từ, những câu 

trong sách. Nhìn thấy các con nắn nót đến từng con chữ sao cho 

đúng độ cao và ô ly và nhìn thấy nét rạng rỡ của các con khi mình 

đã đọc hay, viết đúng là một điều thật cảm động, thật đáng tự hào 

và như tiếp thêm động lực giảng dạy cho giáo viên trong chặng 

đường dài sắp tới. 

Việc dạy cho các em học sinh lớp 1 đọc đúng và viết đẹp là nhiệm 

vụ trọng tâm và hàng đầu của giáo viên. Và để làm được điều đó 

cũng cần đến sự cố gắng của bản thân các con cũng như sự hỗ trợ 

nhiệt tình của Quý phụ huynh. Tôi tin chắc chúng ta sẽ hoàn thành 

được nhiệm vụ cao cả này nếu tất cả cùng đồng hành vì mục tiêu 

chung. 

Xin gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến Quý phụ huynh. 

Chúc các em học sinh đạt nhiều thành tích trên con đường học vấn. 

Cô Dương Thị Thu Hạnh – Giáo viên Tiểu học  
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RÈN LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO – CLB BÓNG ĐÁ 

Chúng ta thường nghĩ rằng, luyện tập thể dục thể thao 
(TDTT) đơn giản chỉ là để thư giãn và rèn luyện cơ bắp, tuy 
nhiên, thực tế cho thấy luyện tập TDTT còn có nhiều lợi ích khác 
nữa. Thể dục thể thao góp phần hình thành nhân cách học sinh. 
Sức khỏe và trí tuệ là tài sản quý giá nhất của mỗi con người. 
Có sức khỏe tốt sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển được tốt 
hơn và ngược lại. TDTT giúp học sinh có được sức khỏe tốt, từ 
đó, có thể học tập tốt và tham gia các hoạt động ở nhà trường 
đạt hiệu quả cao hơn.  

Câu lạc bộ bóng đá vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Các 
bạn tham gia tập luyện hăng say, vui vẻ vì đây là môn thể thao 
được rất nhiều các bạn trong trường yêu thích. Cũng là sân chơi 
cho các em thể hiện năng khiếu và niềm đam mê với trái bóng 
tròn. Ngoài ra trường còn có CLB Bóng rổ và võ thuật cũng là 
hai bộ môn được các bạn nhỏ yêu thích đăng kí học tập và rèn 
luyện thân thể. Ngoài sân chơi trong nhà trường, dự kiến tháng 
10 sẽ diễn ra trận bóng đá giao hữu với trường bạn nhằm giúp 
các em được học hỏi kinh nghiệm, giao lưu với các bạn, là động 
lực để các em cố gắng tập luyện và học tập. Có thể nói sức 
khỏe có vai trò vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Hãy tập 
luyện thể thao ngay từ bây giờ, bạn sẽ cảm thấy thay đối từng 
ngày; sẽ có một sức khỏe tốt, một tinh thần thoái mái hơn và khi 
có sức khỏe và tinh thần thoái mái bạn sẽ làm được nhiều điều 
mà mình mong muốn. 

Cô Phạm Nguyễn Lệ Trinh – Giáo Viên Thể Dục 

 

LỄ HỘI TRUNG THU 

Tết Trung thu là dịp mà các em thiếu nhi Việt Nam đều hào hứng 
mong đợi, bởi có rất nhiều những hoạt động thú vị cho các em 
thiếu niên nhi đồng trên khắp cả nước Việt Nam.  

Trường SVIS Nha Trang cũng không ngoại lệ. Năm học này, nhà 
trường gây ấn tượng bởi chiếc lồng đèn ông sao “khủng” với độ 
cao 3m cùng với các hoạt động diễn ra rất sôi nổi như: Múa lân, 
thi tô tranh, trang trí mâm ngũ quả, cuộc thi bức ảnh ấn tượng,… 

Đội múa lân  nhí chuyên nghiệp của trường đã khuấy động không 
khí đêm Trung thu tại trường với những pha biểu diễn kĩ thuật 
múa lân hết sức vui tươi và dí dỏm. Học sinh lớp 1,2,3 được thỏa 
sức thể hiện sự khéo léo của mình qua phần thi tô tranh với 
những bức tranh nói lên được sự đáng yêu và hồn nhiên của các 
em. Từ lớp 4 đến lớp 11, mỗi lớp đều trổ tài khéo léo của mình 
thông qua việc cắt tỉa những loại hoa quả thành những con vật 
đáng yêu, những màu sắc và đặc biệt là trí tưởng tượng của các 
em được bay cao thông qua phần thi trình bày mâm ngũ quả.  

Lễ hội trung thu hàng năm mang đến cho các em tinh thần đoàn 
kết, sự sáng tạo và đặc biệt được giao lưu học hỏi giữa các lớp 
với nhau. 

Thầy Nguyễn Trung Tĩnh – Giáo Viên Vật Lý 
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CÂU LẠC BỘ HANDMADE 

Cứ mỗi chiều thứ sáu, sau một ngày học tập, các con lại tập trung 
tại phòng lớp 3 để cùng làm những sản phẩm thủ công từ chính đôi 
tay của mình. 

Nhìn những ánh mắt ngây ngô với câu hỏi quen thuộc: “Hôm nay 
chúng con được học làm gì vậy cô?” thật đáng yêu làm sao! 

Từ những vật dụng giản đơn, dễ tìm, các con có thể tự làm cho 

mình hoặc người thân một món quà thật dễ thương như: cây kẹo 

mút cầu vồng bằng giấy, chiếc mũ lưỡi trai bằng xốp, cành hoa 

hồng, móc khóa hạt nút, tranh len, thiệp chúc mừng, gấp hoa 

Origami… Sau giờ học, tay bạn nào cũng lấm lem màu, hồ keo 

nhưng vô cùng hớn hở khi nhìn thấy sản phẩm ngộ nghĩnh của 

mình được hoàn thiện. Hi vọng rằng từ một câu lạc bộ nhỏ các con 

sẽ có thêm niềm đam mê, sự khéo tay và biết trân trọng những thứ 

mình đang có. 

Cô Nguyễn Thị Hạnh Vi – Giáo viên Tiểu học 
 

 

TIỂU DỰA ÁN CỦA HỌC SINH LỚP 8 -  NHỮNG MÔN THỂ 

THAO MANG TÍNH MẠO HIỂM 

Hầu hết người học tiếng Anh đều biết tên của các môn thể thao phổ 

biến bằng tiếng Anh, như bóng đá, bóng rổ và quần vợt. Tuy nhiên, 

học sinh lớp 8 tại SVIS đang tập trung vào các môn thể thao khác 

biệt hơn kể cả các môn thể thao “quá khích” hoặc “phiêu lưu”, với 

những kết quả thú vị. 

Làm việc theo nhóm, theo các chủ đề do các em lựa chọn bao gồm 

hoạt động ngoài trời (leo núi và chạy dọc theo các tòa nhà cao tầng), 

bay lượn và lặn trong hang động, đã được lấy cảm hứng từ việc giải 

cứu 12 cầu thủ bóng đá trẻ ở Thái Lan gần đây. Các em học sinh 

đã tạo ra các bài thuyết trình powerpoint xuất sắc trong phòng máy 

tính và nhận được những lời khuyên về việc thuyết trình, bao gồm 

thiết kế các slide, việc tổ chức và cả những cử chỉ khi thuyết trình. 

Đồng thời, học sinh được rèn luyện các kỹ năng làm việc theo nhóm, 

cách quản lý thời gian và cả việc diễn thuyết trước khán giả. 

Đây sẽ là một trong những chủ đề thú vị ở lớp 8 năm nay. Trong dự 

án tiếp theo, học sinh sẽ được yêu cầu thiết kế các giải pháp đô thị 

cho thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Chúng ta mong đợi để nghe 

các giải pháp của các em. 

Thầy Jonathon Charles Marquis – Giáo Viên Tiếng Anh 

 

 


