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THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ HIỆU TRƯỞNG 

Kính Chào Quý Phụ huynh 

-Trường SVIS Nha Trang tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 -

2020 vào sáng 5/9. Chương trình khai giảng có nghi thức đón 

học sinh đầu cấp, chào cờ, đọc thư Chủ tịch nước, 1 số tiêt mục 

văn nghệ phù hợp với điều kiện và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh 

tạo không khí vui tươi, phấn khởi – ngày khai giảng, ngày toàn 

dân đưa trẻ đến trường. Trường ổn định và duy trì nề nếp học 

tập ngay sau lễ khai giảng. 

Tết Trung thu là một ngày tết dành riêng cho trẻ em, còn được 

gọi là tết Trông Trăng. Trường SVIS Nha Trang tổ chức chương 

trình “Vui tết Trung thu” phục vụ các em, chương trinh kết hợp 

nhiều trò chơi: Múa lân, Thi lồng đèn, Rước lồng đèn, đố vui có 

thưởng, cùng nhau phá cỗ…Mục đích là tạo ra chương trình tết 

Trung thu đầy ý nghĩa và thú vị cho các em; Chương trình giúp 

bồi dưỡng cho các em tình cảm bạn bè gắn kết; tình yêu gia đình 

gắn bó khăng khít. 

Sáng ngày 27/9/2019 Trường tổ chức cho học sinh cấp Tiểu học 

tham quan tại Viện Hải Dương học (½ ngày) với ý nghĩa giáo dục 

cộng đồng về hệ sinh thái biển, tầm quan trọng của biển trong 

môi trường sống; giúp các bạn nhỏ tìm hiểu nhiều kiến thức về 

các loài sinh vật biển cũng như ý thức bảo vệ môi trường 

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 

Nguyễn Thị Hạnh 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ cô Hiệu Trưởng 

 Kỹ năng sống cơ bản 

 Thông điệp từ GV trưởng Khối 

tiểu học 

 Câu lạc bộ Handmade 

 Câu lạc bộ Tiếng Anh 

 Thể dục thể thao và sức khỏe 
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KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN 

Cuộc sống con người ngày càng phát triển. Để tồn tại trong 

thời đại 4.0, mỗi người phải hình thành cho mình những kỹ năng 

sống cơ bản để giúp bạn có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách 

và vươn đến thành công. Vì vậy, “việc rèn luyện kỹ năng sống cũng 

quan trọng như tiếp thu kiến thức”. 

Chẳng hạn, con thỏ rèn cho mình kỹ năng chạy nhanh để 

trốn thoát sự truy đuổi của kẻ thù; con hổ phải rèn cho mình những 

kỹ năng cơ bản để có thể bắt mồi.... Con người cũng không nằm 

ngoài vòng quy luật ấy. Nếu không có những kỹ năng sống cơ bản 

con người sẽ bị xã hội loại trừ. Cho nên, chúng ta cần phải trang bị 

cho mình những kỹ năng sống như: Kỹ năng sinh tồn, kỹ năng tự 

giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lí thời gian, kỹ năng làm việc nhóm, 

kỹ năng giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh, kỹ năng cảm 

thông, bao dung,… Đó là một trong những kỹ năng cơ bản chúng 

ta cần có để sinh tồn trong thế giới hiện đại. 

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động rèn luyện kỹ năng sống của 

học sinh trường SVIS đã thực hiện. 

Thầy Lê Xuân Bình – Giáo Viên Ngữ Văn 
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CÂU LẠC BỘ HANDMADE 

 Câu lạc bộ làm sản phẩm thủ công handmade đã hoạt 

động xuyên suốt từ năm học 2017 – 2018 đến nay. Trong năm 

học 2019 – 2020, CLB hoạt động từ 16h15 đến 17h00 vào ngày 

thứ sáu hàng tuần.  

 Những món đồ handmade sẽ giúp các em học sinh phát 

triển xúc cảm, tình yêu thương, sự tiết kiệm và óc sáng tạo không 

ngừng. Không những thế, CLB làm đồ  handmade còn cho các 

em tôi luyện tính kiên trì, tỉ mỉ, khéo léo. 

 Sản phẩm handmade độc đáo, lạ mắt, thể hiện được tâm 

huyết, tình cảm của người làm ra sản phẩm và thể hiện cá tính, 

cái tôi khác biệt của người sở hữu món đồ, đó là những lý do khiến 

các em thực sự thích thú khi làm đồ handmade. Qua đó, phụ 

huynh cũng thấy được những khả năng của con mình mà qua 

những hoạt động thường ngày không thể phát hiện. 

 Bên cạnh đó, làm đồ thủ công còn giúp các em học sinh 

hiểu thêm về màu sắc, hình dáng, tìm hiểu làm cách nào để có 

thể đo lường, lựa chọn nguyên vật liệu sao cho vừa đủ. Từ đó, có 

thể hình thành nên lối tư duy logic, giúp ích rất nhiều cho việc học. 

Cô Đoàn Lê Tuyết Nhi – Giáo Viên Tiểu Học 

THÔNG ĐIỆP TỪ GIÁO VIÊN TRƯỞNG KHỐI TIỂU HỌC 

Kính chào Quý Phụ Huynh, 

Như vậy là năm học mới đã diễn ra hơn một tháng, các câu lạc bộ 

đã đi vào hoạt động và dần ổn định hơn. Đặc biệt, giờ sinh hoạt 

Tiếng Anh đã được bắt đầu một cách thật hào hứng và sôi nổi. Giờ 

học này, các em được gợi nhớ lại và sử dụng các từ ngữ đã 

học  thông qua trò chơi “Minefield” do các Giáo viên ngoại 

ngữ tổ chức. Trò chơi này dạy các em “integrity”, các em phải 

“be commit, be courageous, be honest, be disciplined, be 

resilient”. 

- Buổi sinh hoạt Tiếng Anh dành cho cấp Tiểu học sẽ diễn 

ra vào 8h00 – 8h30: Thứ 3 (lớp 1), thứ 4 (lớp 2, 3), thứ 5 

(lớp 4, 5). 

- Buổi sinh hoạt Tiếng Anh dành cho cấp THCS & THPT sẽ 

diễn ra vào 8h00 – 8h30: Thứ 3 (lớp 6, 7), thứ 4 (lớp 8, 9), 

thứ 5 (lớp 10, 11, 12). 

Mong rằng các em sẽ có mặt đúng giờ và tham gia đầy đủ để được 

vui chơi và học hỏi nhiều hơn. 

Cô Nguyễn Thị Thùy Dương – Giáo viên tiểu học 
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CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH 

Trong giờ học, giáo viên tiếng Anh phải đảm bảo rằng học sinh làm 

việc thông qua các bài tập bao gồm tất cả các kỹ năng mà các em 

thường làm việc một mình hoặc trong các nhóm nhỏ. Điều này có 

thể bao gồm các nhiệm vụ khó khăn như đọc văn bản dài, viết 

đoạn văn và làm bài tập ngữ pháp. Đôi khi các em có cảm giác 

như là một công việc khó! 

Tuy nhiên, Câu lạc bộ tiếng Anh cung cấp cho học sinh một cách 

tiếp cận khác bằng cách học thông qua các trò chơi và hoạt động 

vui chơi trong các nhóm lớn hơn của các lớp hỗn hợp. Điều này 

mang đến cho học sinh cơ hội tương tác với nhiều đối tượng khác 

nhau và các cấp độ khác nhau trong một môi trường vui vẻ và thú 

vị. 

Bắt đầu vào đầu tháng 9, Câu lạc bộ tiếng Anh mở cửa cho mọi 

lứa tuổi trong trường, bắt đầu lúc 8 giờ sáng trước khi các lớp học 

thường nhật bắt đầu. Mỗi tuần Câu lạc bộ tập trung vào các chủ 

đề xã hội quan trọng như niềm tin, sự tự tin, trung thực, liêm chính, 

trách nhiệm, chia sẻ và nhiều thứ khác. Giáo viên giới thiệu và giải 

thích khái niệm, sau đó là một loạt các trò chơi và hoạt động bao 

gồm các bài tập xây dựng đội nhóm, nhập vai và củng cố thêm 

thông điệp. Học sinh thực hành các giá trị này thông qua các trò 

chơi và hoạt động vui nhộn đòi hỏi sự hợp tác và hợp tác trong khi 

được khuyến khích và dẫn dắt bởi các giáo viên tiếng Anh nước 

ngoài. Câu lạc bộ sẽ hoạt động trong suốt cả năm và là một phần 

không thể thiếu trong chương trình giảng dạy tại SVIS. Học sinh 

của trường luôn thích dạng hoạt động như câu lạc bộ này! 

 

Thầy Jay Prequencia – Giáo Viên Tiếng Anh 
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THỂ DỤC THỂ THAO (TDTT) VÀ SỨC KHỎE  

Luyện tập TDTT có lợi cho sức khỏe thể chất mà còn rất có hiệu 

quả với đời sống tinh thần. Tập luyện TDTT còn giúp con người 

cảm thấy khỏe mạnh, dẻo dai, căng tràn sức sống, nâng cao sự tự 

tin. TDTT giúp chúng ta rèn luyện khả năng đối diện và vượt qua 

những tình huống khó khăn của cuộc sống một cách hiệu quả và 

lành mạnh, giúp rèn luyện bản lĩnh và nâng cao khả năng thích nghi 

của cơ thể. 

Tại trường SVIS Nha Trang, các em học sinh được vui chơi, tham 

gia các hoạt động thể thao tại trường với những hoạt động tổ chức 

hàng năm như đá bóng, kéo co, bóng rổ, bơi lội,….Vào giờ ra chơi, 

sau giờ học buổi chiều các ngày trong tuần hoặc tiết sinh hoạt tập 

thể chiều thứ 6 hàng tuần các em được tham gia các trò chơi vận 

động như nhảy dây, kéo co, nhảy bao bố, bóng chuyền nước,….và 

đặc biệt là môn bóng đá và bóng rổ luôn thu hút các em học sinh 

và phụ huynh. 

Ngoài ra nhà trường tổ chức các CLB Thể thao thường niên như 

bóng đá, bóng rổ, võ thuật, luôn khuyến khích các em học sinh tìm 

được môn thể thao mà mình yêu thích, thường xuyên tập luyện để 

nâng cao sức khỏe, mang lại niềm vui trong học tập, rèn luyện và 

gắn kết tinh thần tập thể. 

Cô Phạm Nguyễn Lệ Trinh – Giáo Viên Thể Dục 

 

 

 

 


