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NỘI DUNG BẢN TIN 

• Thông điệp từ cô Hiệu Trưởng 

• 5 cách lý thú để cải thiện tiếng 

Anh của bạn 

• Hoạt động Halloween 

• Các từ có tần suất cao 

• Hoạt động ngày hội thể thao  

• Toán học trong đời sống 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

KÍNH GỬI QUÝ PHỤ HUYNH, 

Các hoạt động trong tháng 10 của trường: 

• Học sinh kiểm tra định kì giữa học kỳ 1 (Cấp 

Tiểu học kiểm tra môn Toán, Tiếng việt; cấp 

THCS; THPT kiểm tra các môn học theo bộ môn) 

• Hoạt động lễ hội Halloween (31/10): ngày hội 

hóa trang  

Hoạt đông tạo sân chơi bổ ích lành mạnh, tinh 

thần tập thể, sự đoàn kết, hỗ trợ hợp tác giữa 

các bạn học sinh; sự linh hoạt, sáng tạo và tự tin 

vào bản thân của mỗi cá nhân học sinh trong các trò chơi: Hóa trang Halloween, vẽ 

mặt nạ, đẩy xe cút kít… 

• Các em học sinh lớp 5 đến lớp 12 tham quan dã ngoại, thực hiện các kỹ năng sống 

trải nghiệm  thực tế , sống động và vô cùng thú vị như : Em học làm nông dân, học 

pha bột làm bánh xèo, tham gia các trò chơi dân gian… 

• Nha Trang đã vào giai đoạn chuyển mùa, rất mong quý PH thường xuyên nhắc nhở 

các con giữ gìn vệ sinh, đảm bảo sức khỏe để học tập đạt hiệu quả tốt. 

Kính chúc quý phụ huynh dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. 

Cô Nguyễn Thị Hạnh 

Hiệu trưởng 
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5 CÁCH LÝ THÚ ĐỂ CẢI THIỆN TIẾNG ANH 
 

1. Hãy xem các bộ phim có phụ đề bằng tiếng Anh 

 

Tránh xem các chương trình truyền hình hoặc phim có 

phụ đề tiếng Việt (thường được gọi là ‘Vietsub’). Việc 

hiển thị phụ đề tiếng Việt trên màn hình thường biến 

một cơ hội quý giá để học tiếng Anh thành một bài tập 

đọc tiếng Việt đơn giản. Vì vậy, lần tới khi xem một bộ 

phim trên Netflix hoặc bất kỳ trang web phát trực tuyến 

nào mà không quá khó hiểu (chẳng hạn như phim hoạt 

hình, hành động hoặc phim hài), hãy thử chọn những 

bộ phim với phụ đề tiếng Anh.      

 

2. Khám phá các ứng dụng học trực tuyến 

 

Hiện nay có rất nhiều ứng dụng học ngôn ngữ tuyệt vời và hữu 

ích mà bạn có thể tìm thấy trên Apple Store hoặc Google Play 

Store. Các ứng dụng như Duolingo, Falou hoặc Rosetta Stone 

có thể giúp bạn cải thiện tiếng Anh của mình một cách lý thú. 

Hầu hết các ứng dụng này đều miễn phí để dùng thử.  

 

 

3. Nghe nhạc, Audiobooks và podcasts   

 

Đối với nhiều học sinh, phát triển kỹ năng nghe là một trong 

những kỹ năng khó nhất của việc học tiếng Anh. Một cách để 

cải thiện điều này là luôn 

nghe các âm thanh bằng 

tiếng Anh. Học sinh thường 

nghe nhạc tiếng Anh, nghe 

các phát sóng tiếng Anh hoặc theo dõi các podcast 

tiếng Anh, có cơ hội tốt hơn để phát triển sự phát triển 

tự nhiên về ngôn ngữ này. Đối với học sinh cần nâng 

cao kỹ năng hơn, các em có thể thử nghe podcast - 

chương trình trò chuyện trực tuyến, chọn chủ đề yêu 

thích để nghe cách mọi người thảo luận.  

 

4. Chuyển cài đặt ngôn ngữ trên các thiết bị bằng tiếng 

Anh 

 

Một cách bất ngờ để bạn có thể học thêm từ vựng là chuyển cài đặt ngôn ngữ trên điện thoại, 

máy tính bảng hoặc máy tính từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Có khá nhiều từ vựng tiếng Anh 

mà bạn có thể học theo cách này. Thử nghĩ xem tất cả các thao tác chúng ta thực hiện trên 

điện thoại: đặt báo thức, tra cứu thời tiết, gửi hoặc xóa email, sao chép và dán văn bản, mở 

và đóng ứng dụng, xem qua các cài đặt..… nếu thực hiện những thao tác này bằng tiếng Việt 

thì xem như là lãng phí một cơ hội để tăng vốn từ vựng tiếng Anh của mình đấy. 

 

5. Chơi các trò chơi ngôn ngữ hàng ngày 

 

Có rất nhiều trò chơi ngôn ngữ giáo dục và vui nhộn trên 

internet có thể giúp bạn và gia đình cải thiện tiếng Anh 

của bạn. Ví dụ về các trò chơi phổ biến bao gồm 

Wordle, trong đó người chơi cần đoán một từ tiếng Anh 

Duolingo là ứng dụng tuyệt vời cho 

mọi lứa tuổi. 

Spotify có cả phiên bản âm nhạc và 

podcasts. 

Các tập phim thiếu nhi Doraemon các 

bạn có thể tìm thấy phụ để tiếng Anh trên 

Youtube. 
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trong 6 lần thử và trò chơi nổi tiếng thế giới Scrabble. Ngay cả những trò chơi không tập 

trung vào ngôn ngữ vẫn có thể mang tính giáo dục nếu bạn chơi chúng bằng tiếng Anh.  

Thầy Alex Patrick P. Meuleman 

Giáo viên tiếng Anh  

 
HOẠT ĐỘNG HALLOWEEN 2022 

• Nguồn gốc:  

Halloween là ngày nào? Halloween là một lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm vào ngày 31 
tháng 10; đây cũng là đêm trước ngày Lễ Các Thánh của đạo Kito giáo Tây phương. Từ "Halloween" 
vốn là sự kết hợp từ 2 từ ghép lại là Hallows và Eve (có nghĩa là ngày lễ các thánh). Ngày này cũng 
là ngày bắt đầu vào khoảng thời gian của các Kito hữu tưởng nhớ đến những người đã khuất như 
các vị thánh, các tín hữu và các vị tử đạo. 

• Ý nghĩa của ngày Halloween: 

- Tưởng nhớ của người sống đối với người đã khuất. 

- Cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người 

- Cơ hội sum họp bên bạn bè người thân  

• Hoạt động trang trí Halloween : 

Trong tháng 10, trường SVIS Nha Trang tiến hành nhiều hoạt động thú vị cho Halloween. Các bạn 
học sinh đã có cơ hội thể hiện óc sáng tạo và kĩ năng thủ công qua hoạt động trang trí lớp học. Với 
nhiều cách thể hiện độc đáo, học sinh SVIS đã mang đến lớp học không khí Halloween vui nhộn, 
rùng rợn và đầy màu sắc. 

Cô Phan Hoàng Thảo Ly 

Giáo viên tiếng Anh 
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CÁC TỪ CÓ TẦN SUẤT CAO 
 

Những từ có tần suất cao là gì? 
Các từ có tần suất cao là một trong những loại từ được nhìn thấy chủ yếu. Những từ này là những từ 
được sử dụng phổ biến nhất trong văn bản và giao tiếp, ví dụ, ""and", "the", "as" and "it". Bản thân nó 
là những từ có rất ít hàm ý, nhưng chúng lại đóng góp đáng kể vào ý nghĩa của một câu. 

Tại sao các từ có tần suất cao lại có ý nghĩa? 

Những từ có tần suất cao là những từ mà bạn bắt gặp lặp đi lặp lại. Điều này có nghĩa là khi trẻ tiểu 
học tập đọc, chúng sẽ đọc rất nhiều từ quan trọng này. Do đó, học sinh bắt buộc phải có khả năng 
đọc được những từ nhìn thấy này, phát âm đúng, đánh vần được và hiểu chúng có ý nghĩa gì trong 
một câu. Hơn nữa, các em sẽ sử dụng những từ này trong các bài luyện viết, do đó những từ này là 
một phần quan trọng trong quá trình phát triển kỹ năng đọc và viết của học sinh. 

Cách dạy trẻ những từ có tần suất cao / từ dễ thấy 

Những từ dễ thấy và từ có tần suất cao là một phần không thể thiếu trong giáo dục học sinh tiểu học. 
Chúng tạo nền tảng cho việc đọc và viết, vì vậy việc dạy những từ này một cách hiệu quả là rất quan 
trọng. Dưới đây là một số mẹo mà bạn có thể vận dụng để dạy chúng: 

1. Dùng Flashcards (thẻ ghi chú) 

2. Đọc chính tả 

3. Nhìn, nói, che từ, nối từ thích hợp… 

Thầy Riccardi Bessard 

Giáo viên tiếng Anh  
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HOẠT ĐỘNG NGÀY HỘI THỂ THAO 
 

Sport Day là ngày hội thể thao được tổ chức thường niên hàng năm. Với các hoạt động 
chính liên quan tới hoạt động thể dục thể thao như: kéo co, chạy tiếp sức, bóng đá, nhảy Aerobic, 
nhảy bao bố,…  

Với mục đích tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, thúc đẩy tinh thần tự giác, từng bước 
hình thành thói quen rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất trong học đường.  

Sport Day 2022 năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 18/11/2022, tuy nhiên các hoạt động 
bóng đá các vòng loại đã được diễn ra từ 14/10/2022. Cụ thể như sau: 

• Ngày 14/10/2022 ; 4/11/2022; 11/11/2022: Thi đấu bóng đá 

• Ngày 18/11/2022 : Nhảy Aerobic khối tiểu học; Chạy tiếp sức; nhảy bao bố tiếp sức 

Xin chúc quý Thầy cô cùng tất cả các em học sinh sức khỏe. Sự kiện hứa hẹn sẽ là một ngày hội thể 
thao sôi động dành cho toàn thể thầy cô giáo và học sinh. 

Cô Phạm Nguyễn Lệ Trinh 

Giáo viên Thể dục thể chất 
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TOÁN HỌC TRONG ĐỜI SỐNG 

Theo tỉ lệ vàng Fibonacci đã chứng minh: Mèo là loài động vật hoàn hảo. 

Chúng ta vẫn thường ví von vui vẻ rằng mèo là một loại chất lỏng, nhờ khả năng uốn éo, chui rúc vào 
những ngóc ngách chật hẹp nhất trong nhà. Bên cạnh đó, chúng còn sở hữu những dáng nằm cực kì 
độc đáo, dị thường như thể không hề có xương vậy. Tuy nhiên, nhìn thì có vẻ ngẫu nhiên vậy thôi, 
nhưng khi áp dụng đường xoắn ốc Fibonacci (đường xoắn ốc tỉ lệ vàng) vào mới thấy, hóa ra các 
boss mèo luôn tạo dáng một cách hoàn hảo đấy chứ không phải thích kiểu gì là nằm kiểu đấy đâu 
nhé! 

Cô Nguyễn Đặng Ý Nhi 

Giáo viên Toán học 

  

 

 

 

 


