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            TRƯỜNG THPT ĐỨC HỢP – NGÔI NHÀ CHUNG CỦA CHÚNG TA 

                                                    Hà Quang Vinh – Hiệu trưởng 

Vậy là chỉ còn một mùa Thu nữa - mùa Thu năm 2019 là ngôi trường của 

chúng ta bước sang tuổi 40. Tuổi 40 là lứa tuổi mà mỗi người đã trở nên chín 

chắn hơn trong từng hành động, lời nói, việc làm, là lúc mỗi người đã được trải 

nghiệm mọi niềm vui, nỗi buồn, khó khăn, sướng, khổ của cuộc sống. Là lứa 

tuổi gặt hái thành công sau nhiều năm trời phấn đấu, học tập để khẳng định bản 

thân trong xã hội. 

Hi vọng, tuổi 40 của trường THPT Đức Hợp - ngôi nhà chung của chúng 

ta cũng sẽ như lứa tuổi của đời người. 

Sau bao năm xây dựng và trưởng thành, ngôi trường đã chứng kiến những 

nỗ lực, cố gắng to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 

trong công tác quản lý, điều hành, trong công tác giảng dạy và học tập. Có cảm 

nhận đến thời điểm này chúng ta đã khẳng định được vị thế của mình trong 

ngành giáo dục tỉnh nhà, đã chiếm chọn niềm tin của Đảng bộ, chính quyền địa 

phương và các bậc phụ huynh. 

Càng phấn khởi hơn khi ở tuổi 40, ngôi trường đã trở thành ngôi nhà 

chung của các thế hệ thầy và trò, khi mà mỗi sớm thức dậy rất nhiều người trong 

số mỗi chúng ta, các thầy cô giáo muốn thật nhanh đến trường để say sưa với 

những bài giảng, để say sưa cống hiến như những cánh ong cần mẫn góp mật 

ngọt dâng cho đời. Các em học sinh muốn thật nhanh đến trường để tận hưởng 

những bài giảng tâm huyết của các thầy cô, hòa mình vào những hoạt động bổ 

ích, thiết thực của nhà trường. Và khi chiều xuống, nhiều thầy cô vẫn còn bận 

rộn với những công việc còn dang dở, nhiều học sinh còn ở lại để tập luyện văn 

nghệ, TDTT, vệ sinh lớp học, vệ sinh khuôn viên nhà trường. Đó không phải là 

không khí của công sở mà chính là không khí của gia đình, của ngôi nhà thân 

yêu của mỗi chúng ta. Chỉ thế thôi cũng đủ để mỗi chúng ta có thêm niềm tin 

vào sự phát triển của nhà trường, có thêm niềm tin vào thầy cô, có thêm niềm tin 

vào đồng nghiệp. Và niềm tin chính là động lực to lớn để mỗi chúng ta nỗ lực 

hơn nữa, cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp trồng người đối với mỗi thầy giáo, cô 

giáo và trong việc học tập, rèn luyện của mỗi học sinh với tinh thần “Nghiêm 

túc trong công việc, tôn trọng lẫn nhau, vì học sinh hành động”  và “Nghiêm 

túc trong học tập, tôn trọng lẫn nhau, vì tương lai hành động”.   
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PHÁT HUY SỨC MẠNH TRUYỀN THỐNG 

 XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT, HOÀN THÀNH XUÂT SẮC 

 NHIỆM VỤ NĂM HỌC 

                                                      Thầy giáo Bùi Thanh Nam 

                                                           Chủ tịch Công đoàn trường THPT Đức Hợp  

 

Một trong những nhân tố quyết định thành công trong mọi hoạt động của nhà 

trường  chính là việc tổ chức và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua như phong 

trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong Dạy và học”, cuộc vận động “Hai không ;“Học 

tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi 

Thầy giáo, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo  do các cấp các ngành phát 

động. Công đoàn đã làm tốt công tác thi đua, lấy công tác thi đua làm động lực phát 

triển thông qua việc tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân xuất sắc 

điển hình. Tổ chức tốt việc thăm hỏi động viên kịp thời các gia đình đoàn viên khi ốm 

đau, hiếu, hỉ và các thầy cô giáo đã nghỉ hưu. Công đoàn luôn lắng nghe và luôn chia 

sẻ niềm vui, nỗi buồn, động viên kịp thời các đoàn viên khắc phục khó khăn hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao. 

Những kết quả nổi bật trong các phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong 

Dạy và học” năm học 2016-2017: Hưởng ứng hội thi tổ trưởng Chuyên môn Giỏi 

Đoàn viên Ngô Thị Phượng tổ trưởng tổ Ngữ Văn đạt danh hiệu “Giáo viên dạy 

Giỏi cấp tỉnh” được Giám đốc Sở tặng Giấy khen. ĐV Trần Văn Tỏ đạt giải “Đặc 

biệt”cuộc thi viết về “Tấm gương Nhà giáo Việt nam” và được giám đốc Sở tặng 

Giấy khen “Có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua Đổi mới sáng tạo trong 

Dạy và Học. ĐV Trần Thị Thúy được Bộ trưởng BGD tặng Bằng Khen “Có thành 

tích tiêu biểu Xuất xắc trong năm học 2016-2017” và được bình chọn GV tiêu biểu 

Xuất sắc nhân kỷ niêm 70 năm ngày thi đua Ái quốc của Sở GD&ĐT Hưng Yên. 

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh năm học 2017-2018. Dưới 

sự bảo trợ hướng dẫn của đoàn viên Phan Thanh Sự, Lê Văn Quân đạt giải Nhì, Ba 

cấp tỉnh. Năm học 2017  - 2018 có 11 Sáng kiến của CĐV được công nhận  cấp 

ngành, tiêu biểu như: ĐV Lê Thị Hinh PHT với sáng kiến: Bồi dưỡng năng lực tổng 

quát hóa nhằm phát hiện PP giải nhanh một số dạng tính nguyên hàm các hàm số 

lượng giác cho HS lớp 12/  Nhóm  Lưu Quang Hưởng - Trần Văn Tỏ: Vận dụng đạo 

hàm trong chứng minh bất đẳng thức/ Nhóm Lê Văn Quân - Phan Thanh Sự: Dạy 

học Vật lí gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương/   nhóm Trần Thị Thúy - 

Vương Thị Ngọc - Phan Thanh Sự: Hướng dẫn HS học Vật lí 10 bằng Tiếng Anh 

dựa trên nền tảng OFFCE 365/  ĐV Phạm Thị Thương: Phát huy năng lực sáng tạo 

của HS qua việc hướng dẫn HS tự chế tạo thí nghiệm và đồ dùng học tập môn Vật lí 

/ ĐV Lưu Thị Thu Trang: Sử dụng KT dạy học theo góc vào một số tiết ôn tập trong 

chương trình Sinh học 11 nhằm phát huy tính tích cực của HS / ĐV Nguyễn Văn 

VÌ HỌC SINH HÀNH ĐỘNG 
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Sơn: Phát huy năng lực tự học môn Ngữ văn 12 cho HS THPT Đức Hợp /  ĐV 

Nguyễn Thị Én: Một số giải pháp nhằm phát huy năng lực tự học môn Địa lý 12 cho 

HS THPT / Nhóm Nguyễn Thị Thu Huyền - Nguyễn Thị Hiệp - Hoàng Sinh Căn: 

Sử sụng PP đóng vai vào HĐ khởi động  nhằm nâng cao hứng thú học tập cho HS 

môn GDCD / Nhóm Trần Đức Khánh - Lê Đình Hậu: Một số kinh nghiệm huấn 

luyện nhằm nâng cao thành tích của đội tuyền QP-AN/ Nhóm Nguyễn Thị Hiếu - Tạ 

Thị Thu Mai - Hoàng Thị Tươi: Phát huy năng lực cho HS THPT qua HĐ Ngoại 

khóa KHXH. Kết quả bồi dưỡng đội tuyển học sinh đạt giải cấp tỉnh: Toàn trường đạt 

15 giải (3 giải Nhì, 2 giải Ba, 10 giải KK) tiêu biểu như: ĐV Lưu Quang Hưởng đạt 1 

giải Nhì, 01 giải KK môn Toán. ĐV Dương Hoàng Quân đạt 01 giải Nhì môn Vật lý. 

ĐV Nguyễn Thị Thuận đạt 01 giải Nhì, 02 giải KK môn Sinh. ĐV Nguyễn Văn Sơn 

đạt giải KK môn Ngữ Văn. ĐV Nguyễn Thị Hiếu đạt 02 giải KK môn Lịch Sử. ĐV 

Hoàng Thị Tươi đạt 1 giải Ba, 2 giải KK môn Địa lý. ĐV Trần Thị Thúy đạt 1 giải Ba, 

2 giải KK môn Tiếng anh. Hưởng ứng cuộc thi Giao lưu Tiếng Anh cấp tỉnh: Dưới sự 

hướng dẫn của Đoàn viên Đỗ Thị Hồng Thơm đạt (01 giải KK tập thể, 01 giải KK cá 

nhân em Lê Thị Hà Anh lớp 11A1,  

Tập thể giáo viên trường THPT Đức Hợp năm học 2017 - 2018 

Hưởng ứng cuộc thi thiết kế bài giảng E-Learning: Với chủ đề Dư địa chí: 

Bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia Đình Đồng Hạ đạt giải Nhì cấp tỉnh 

do ĐV Hà Quang Vinh, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thị Kiên Chung thực hiện. Chủ 

đề Toán học “ Hàm số bậc hai” đạt giải Nhì cấp tỉnh do ĐV Lưu Quang Hưởng, 

Trần Văn Tỏ, Nguyễn Tiến Vũ thực hiện. Chủ đề Địa lý địa phương “Kim Động 

điểm sáng trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tỉnh Hưng Yên”  đạt giải Khuyến 
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khích cấp tỉnh do ĐV Nguyễn Thị Én, Phan Thanh Sự, Tạ Thị Thu Mai thực hiện. 

Chủ đề Tin học “Thông tin và dữ liệu” đạt giải Khuyến khích cấp tỉnh do ĐV Chử 

Thị Tuyến thực hiện. 

Công tác Văn hóa, TDTT: ĐV Trần Đức Khánh và em Trần Danh Tuyên lớp 

11A1 đạt giải Nhất Cầu Lông, em Trịnh Thông Thảo lớp 11A1 và em Đỗ Xuân Phú 

lớp 10A6 đạt giải Ba Cầu lông tại ĐH TDTT lần thứ 8 Huyện Kim Động.  

Cuối năm học 2017-2018 tập thể nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể Lao động 

Xuất sắc” được UBND tỉnh Hưng Yên tặng Bằng công nhận. Công đoàn nhà trường 

đạt danh hiệu “Vững mạnh Xuất sắc” được BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng 

Yên tặng Bằng khen. 09 đoàn viên đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, 46 

đoàn viên đạt danh hiệu “Lao động Tiên tiến”. Trong đó đoàn viên Nguyễn Văn Sơn 

và đoàn viên Tạ Thị Thu Mai được Giám đốc Sở GD & ĐT Hưng Yên tặng Giấy 

khen. Đoàn viên Phan Thanh Sự và đoàn viên Nguyễn Thị Hiếu được BTV Công 

đoàn Ngành GD & ĐT Hưng Yên tặng Giấy khen. 

      Công đoàn nhà trường nhận Bằng khen LĐLĐ tỉnh Hưng Yên 

Sự trưởng thành của Công đoàn nhà trường là kết tinh của thần đoàn kết trong 

tập thể Sư phạm, sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu... 

Phát huy truyền thống của nhà trường, tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên quyết tâm 

xây dựng nhà trường trở thành đơn vị giáo dục uy tín, cơ quan văn hóa điển hình trong 

khu vực huyện Kim Động, là trao gửi niềm tin của nhân dân trong công tác ươm trồng 

thế hệ tương lai. Để duy trì niềm tin ấy như ngọn lửa còn là trách nhiệm của mỗi chúng 

ta. Tập thể thầy cô nhà trường quyết tâm giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động Xuất 

sắc” “Công đoàn vững mạnh Xuất sắc” trong những năm tiếp theo.  
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ƯỚC MƠ LÀM... CÔ GIÁO! 

 
“Ước muốn ngày nào, ôm ấp trong tim, mai đây làm cô giáo…”. Những ca từ 

đó vang vọng trong tôi mỗi khi nghĩ về con đường mình đã chọn.  

Có người đã nói với tôi rằng những gì mình ao ước, ấp ủ sớm hay muộn cũng sẽ 

thành hiện thực. Điều đó có lẽ rất đúng với tôi. Ngay từ khi còn là học sinh tiểu học, hình 

ảnh có sức hút nhất với tôi là các cô giáo với chiếc cặp đen, đôi kính cận, là những giờ 

miệt mài bên lũ học trò. Lúc đó tôi thầm ao ước lớn lên mình cũng sẽ được như vậy! 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hết cấp hai, tôi thi đỗ vào trường THPT Đức 

Hợp. Chính tại ngôi trường này, ước mơ được trở thành cô giáo của tôi lại mãnh liệt 

hơn bao giờ hết.  

Trong các thầy cô dạy tôi thời đó, tôi thần tượng hai thầy cô, những người đã 

cho tôi niềm vui mỗi ngày cắp sách đến trường, giúp tôi vượt qua mọi khó khăn để thực 

hiện ước mơ của mình: thầy Hà Quang Vinh dạy môn Lịch Sử, nay là hiệu trưởng và 

cô Nguyễn Thị Én dạy Địa lí, nay là phó hiệu trưởng trường THPT Đức Hợp. 

Ngày chúng tôi học cấp ba không được như học trò của tôi bây giờ, khi mà cơ 

sở vật chất cho dạy và học còn thiếu thốn nhưng có một điều chúng tôi luôn trân 

trọng: tình cảm thầy trò!  Đó là thứ bất biến theo thời gian. Ngày ấy đa số các thầy 

cô giáo của trường THPT Đức Hợp đều lớn tuổi thì thầy Vinh, cô Én là những giáo 

viên trẻ vừa mới ra trường, bao nhiêu nhiệt huyết của tuổi trẻ, bao nhiêu kiến thức 

thầy cô đã truyền lại cho chúng tôi. Những giờ học của các thầy cô chúng tôi luôn sôi 

nổi, hào hứng. Kiến thức Lịch sử vốn “khó và khô” nhưng qua bài giảng của thầy Vinh 

nó lại sinh động, hấp dẫn, thật dễ nhớ. Tôi còn nhớ khi ấy cô Én rất gầy, nhưng giọng 

nói thì vang vọng, chính cô đã làm cho tôi yêu môn Địa lí. Thầy cô chính là thần tượng, 

chính là hình mẫu mà tôi luôn khao khát. Chính thầy cô đã “truyền lửa” để tôi cố gắng 

và có được ngày hôm nay! 

Sau bốn năm học Đại học, tôi được trở về ngôi trường mà chính thời học sinh 

tôi đã từng được học – trường THPT Đức Hợp thân yêu, nơi ươm mầm xanh cho 

bao thế hệ tương lai. Điều may mắn hơn nũa là tôi lại được trở thành đồng nghiệp 

của thầy cô mình, những ‘‘thần tượng’’ chưa bao giờ phai trong tâm trí tôi. Thầy cô 

lại là người “truyền lửa”, truyền cho tôi những bài học, những kinh nghiệm quý báu, 

những nhiệt huyết với nghề trồng người, là nguồn động lực lớn lao cho tôi bước tiếp 

dù cuộc sống, công việc còn nhiều khó khăn trở ngại. 

Noi gương thầy cô mình, tôi đã, đang và sẽ cố gắng học tập, tu dưỡng, rèn 

luyện để trở thành người giáo viên tốt, để cống hiến nhiều hơn cho ngôi trường của 

mình, cho quê hương mình. Và qua bài viết này, một lần nữa xin gửi tới thầy cô kính 

yêu của tôi lời tri ân sâu sắc, lời biết ơn chân thành xuất phát từ trái tim! 

                                                                  Cựu học sinh - Cô giáo Lưu Thị Châm 
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HÀNH TRÌNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CÙNG C3 ĐỨC HỢP 

 

      Câu chuyện của tôi được bắt đầu với niềm yêu thích học môn tiếng Anh. Giấc mơ 

trở thành giáo viên môn tiếng Anh của tôi được nuôi dưỡng ban đầu bởi gia đình tôi, 

trong đó có kỉ niệm về bố - người đã đôi cả trời nắng chang chang 39 độ C, đạp xe 60 

cây số chỉ để mua cuốn từ điển cho con gái. Và bố cũng nhấn mạnh với tôi rằng: giáo 

dục là chìa khóa để thay đổi cuộc sống của chúng ta. Đặc biệt tôi luôn thấy mình may 

mắn vì nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, hết sức mình của thầy cô, tôi đã được trở thành 

một giáo sinh và giáo viên tại chính ngôi trường mình đã học tập, gắn bó - trường THPT 

Đức Hợp. 

     Tôi bắt đầu hành trình tự đổi mới của mình bằng việc hoàn thành khóa học chuẩn 

giáo viên Ngoại ngữ theo đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hưng Yên. Và từ đây tôi ý thức được rằng, giáo viên cần liên tục cập nhật, liên 

tục tự học. Biết đến cộng đồng giáo viên sáng tạo Việt Nam và cộng động giáo viên 

sáng tạo Microsoft toàn cầu, với vốn tiếng Anh sẵn có, tôi đã tìm hiểu các hoạt động 

trên cộng đồng và biết được cách thức kết nối với học sinh và giáo viên các nước 

cùng dạy tiếng Anh. Hòa cùng không khí tích cực thực hiện nghị quyết 29 của Trung 

ương Đảng “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", nhận thức vai trò của dạy học phát huy năng lực học 

sinh cho nên khi biết đến bộ Office 365 miễn phí dành cho giáo dục, tháng 2/2016 

tôi mạnh dạn hướng dẫn học sinh kết nối với giáo viên và học sinh Nhật Bản, để 

giao lưu văn hóa và từng bước tự tin khi đứng trước các bạn học sinh và giáo viên 

nước khác. Tôi may mắn vượt qua hơn 1700 sản phẩm để góp mặt trong 71 sản phẩm 

dạy học tiêu biểu nhất tham dự chung kết cuộc thi được tổ chức vào tháng 8/2016 

tại Hà Nội. Tôi đã thuyết phục được ban giám khảo về cách mình tạo môi trường để 

học sinh cải thiện năng lực giao tiếp ngôn ngữ thông qua những giờ học kết nối 

Skype với các nước như: Nhật Bản, Ấn Độ, Pakistan.  

    Tháng 2/2017 tôi chính thức nhận được lời mời tham dự diễn đàn – sáng kiến giáo 

dục được tổ chức từ năm 2012 tới nay và vinh dự là 1 trong 15 giáo viên có cơ hội 
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đến với diễn đàn. Khi được tham dự diễn đàn tôi có cơ hội tiếp cận với những xu thế 

giáo dục phát triển tiên tiến nhất trên thế giới như ứng dụng thực tế ảo, STEM, trò 

chơi kích thích sáng tạo cho người học; các kỹ thuật để việc dạy trở nên hiệu quả 

hơn và cách cá nhân hóa việc học để họ trở thành những công dân toàn cầu. Đồng 

thời tôi có cơ hội chia sẻ với các chuyên gia về những sáng kiến giáo dục mà mình 

đã thực hiện và được đánh giá cao tại các hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn. Đặc 

biệt một hoạt động đáng chú ý trong diễn đàn là thử thách nhóm và dành giải đặc 

biệt của phần thi này. Hơn thế nữa, tôi muốn chứng minh với thế giới rằng: tôi là 

giáo viên Hưng Yên, giáo viên Việt Nam, tôi máu đỏ da vàng, và đây là cách tôi tôn 

vinh đất nước tôi và để chứng tỏ rằng năng lực của giáo viên chúng tôi đủ tốt để có 

thể bắt kịp với những mô hình học tập tiên tiến nhất trên thế giới. Đồng thời để có 

được hình ảnh này, tôi luôn biết 

ơn những sự giúp đỡ của 

UBND tỉnh Hưng Yên, sở 

GD&ĐT và trực tiếp là ban 

giám hiệu trường THPT Đức 

Hợp đã tạo điều kiện tốt nhất để 

tôi có thể hoàn thành sứ mệnh 

của mình.  

     Sau những trải nghiệm mà 

tôi đã có được, tôi thấy được 

rằng nếu giáo viên chúng ta biết 

cách sử dụng CNTT như là 

phương tiện hỗ trợ thì việc học tập của học sinh sẽ đạt hiệu quả. Hơn thế nữa, dù 

cuộc cách mạng 4.0 có mang đến thách thức với các ngành nghề khác nhưng giáo 

viên chúng ta không bao giờ hết quan trọng và không thể thay thế. Mỗi học sinh có 

những năng lực học tập khác nhau, và thời cơ đang có thì với CNTT, không học sinh 

nào bị bỏ lại phía sau.  

Cô giáo Trần Thị Thúy 
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NÓI CÙNG EM - CÔ HỌC TRÒ BÉ NHỎ! 

 

Mười ba năm làm “người lái đò”, đó không phải là khoảng thời gian quá dài 

nhưng cũng đủ đọng lại trong tôi biết bao kỉ niệm. Có kỉ niệm vui, có những kỉ niệm 

buồn, có những kỉ niệm mãi mãi theo tôi đi cùng năm tháng. 

Đó là kỉ niệm về em, cô học trò nhỏ của tôi. Em nhỏ nhắn, hiền lành, nhút nhát 

ngồi lặng lẽ góc cuối của dãy bàn phía trong . Em – cô học trò nhỏ của tôi đôi khi đi 

học muộn, học thiếu tập trung và thường xuyên từ chối tham gia hỗ trợ cho lớp các 

hoạt động tập thể. Khi được hỏi lí do, em chỉ biện minh rằng: em không thích. Trong 

lòng tôi thật sự có chút gì đó khó chịu vì em là học sinh không có tinh thần tập thể, 

thoái thác trách  nhiệm. Tôi dự đinh sẽ sắp xếp thời gian gặp gỡ và trao đổi với gia 

đình em. 

Xin được số điện thoại, tôi gọi điện và dự định hẹn gặp gia đình. Nghe điện 

thoại là một giọng nam trầm, xưng danh là phụ huynh của em đã từ chối gặp gỡ cùng 

hợp tác giúp đỡ em với lí do: “Con có thế nào, tùy nhà trường giải quyết ”. Tôi rất 

buồn nhưng cũng quyết tâm tìm hiểu hoàn cảnh và giúp đỡ em tiến bộ. Tôi hẹn gặp 

em nói chuyện vào một buổi chiều, sau tiếng trống tan trường. Ban đầu em rụt rè 

chưa mở lòng nhưng sau khi cô trò tâm sự, em đã đồng ý kể cho tôi nghe về hoàn 

cảnh gia đình mình: Em sinh ra và lớn lên không biết mặt mẹ. Mẹ bỏ em đi  khi em 

chỉ là đứa trẻ chưa tròn ba tháng tuổi. Bố làm nghề tự do, sống xa nhà không may 

vướng vào tệ nạn xã hội. Em sống với bà nội cùng  chú thím. Gia đình bên nội thường 

xuyên đem câu chuyện về mẹ trong quá khứ để cố gieo rắc nỗi oán hận về mẹ trong 

lòng em, để em căm ghét và không bao giờ tha thứ cho mẹ. Khi còn nhỏ, em đã từng 

ghét mẹ nhưng càng lớn lên, em càng hiểu được những khó khăn mà mẹ đã phải trải 

qua khi sống cùng bố và gia đình chồng. Chắc mẹ đã rất đau khổ khi phải trốn khỏi 

nhà chồng và bỏ con ra đi.  

Nghe em kể mà sống mũi cay cay, tôi không thể hình dung được một cô bé 

mới 15 tuổi như em mà phải chịu những nỗi giày vò như thế. Cố quay mặt giấu đi 

những giọt nước mắt, tôi trách mình vô tâm quá! Tôi thấy thương em vô cùng. Từ 

hôm ấy tôi dành nhiều sự quan tâm hơn đến em: động viên, khuyến khích, chia sẻ 

với em nhiều hơn để em tự tin, cố gắng vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. 

Em cũng vui hơn và có nhiều cố gắng  trong học tập.  

Năm lớp 12 cuối cấp, bà nội em bị ốm rất nặng. Em phải nghỉ học giữa chừng. 

Bốn năm trôi qua, giờ em đã là một cô công nhân chững chạc có thể tự lo được cho 

cuộc sống và tự quyết định  tương lai của mình. Thỉnh thoảng em gọi điện hoặc ghé 

thăm tôi. Cô trò ôn chuyện xưa cũ. Em hứa với tôi sẽ quyết tâm bổ túc hết chương 

trình văn hóa và học thật giỏi tiếng Hàn để trúng tuyển vào đội ngũ quản trị nhân sự 

của công ty. Và điều quan trọng là dù có thế nào em cũng sẽ sống thật tốt, sẽ mãi 

mãi là “cô học trò ngoan trong lòng cô”. 
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Ngày Nhà giáo Việt Nam sắp đến, qua câu chuyện của mình, tôi muốn gửi lời 

nhắn nhủ với các thầy cô: món quà quý giá với chúng ta không chỉ là những bằng 

khen, danh hiệu mà quan trọng nhất chính là những ‘‘huy chương’’ trong lòng các 

em dành tặng cho thầy. Tôi cũng muốn gửi lời tâm sự với các em – những thế hệ 

học trò yêu quý: chính các em mới là những người truyền cho các thầy cô sức mạnh, 

tình yêu và niềm tin vào con đường thầy cô đã chọn. Các em đã giúp thầy cô hiểu 

rằng: cuộc sống có rất nhiều điều đáng quý, và trách nhiệm của người thầy là truyền 

cảm hứng, đem yêu thương đổi lấy những mùa quả ngọt lành… 
 

                                                                                Cô giáo Ngô Thị Phượng. 

 

 
 

NGƯỜI LÁI ĐÒ 
 

Có một nghề bụi phấn bám đầy tay 

Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất 

Có một nghề không trồng cây trên đất 

Nhưng tặng đời những đóa hương thơm... 
 

Có ai đó đã từng ví thầy cô như những người lái đò thầm lặng chuyên chở những 

học trò - người lữ khách qua sông. Quả đúng như vậy! Khi cuộc sống không ngừng 

chảy trôi, khi thời gian với con tạo xoay vần đọng lại trong miền nhớ của lũ “nhất quỷ 

nhì ma” có thể chỉ là một trời kỉ niệm thì những người lái đò vẫn luôn đốt cháy trái tim 

mình bằng “sứ mệnh người thầy”. Nếu giáo dục là một mặt trận thì thầy cô là người 

chiến sĩ trên mặt trận cao quý ấy. Biết bao ngày đêm, không quản khó nhọc, thầy cô 

vẫn tận tụy, miệt mài ươm mầm tri thức để dâng lên những trái ngọt cho đời. 

         Năm tháng trôi qua, chuyến tàu tuổi trẻ của chúng ta có bao giờ trở lại bởi 

người xưa thường nói “xuân bất tái lai” hay như Xuân Diệu từng tiếc nuối “tuổi trẻ 

chẳng hai lần thắm lại”. Đó là quy luật muôn đời, bất biến. Nhưng cho dẫu bánh xe 

thời gian ấy có khắc nghiệt đến đâu cũng không thể làm cạn vơi nguồn cảm hứng và 

nhiệt huyết mà những người thầy đã thắp lửa trái tim mỗi học trò.  

         Đi cùng năm tháng, cùng với bao thăng trầm của lịch sử đất nước, người thầy, người 

cô vẫn luôn mang trong mình những trọng trách lớn lao. Thầy cô như những bãi cát dài 
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nâng mình cho những con sóng, con sóng sau lùa đi con sóng trước, nhưng bãi cát vẫn 

nằm đó khắc khoải những mong chờ. Làm nhà giáo là thế đấy. Thầy cô chỉ muốn cho đi 

mà không bận lòng đến nhận, là con ong xây tổ gom mật cho đời, là cây thân mộc vươn 

mình trong nắng gió tỏa bóng mát cho người, là kiếp con tằm đến chết còn vương tơ... 

         Ngày hôm nay, dưới mái trường THPT Đức Hợp, với sự dìu dắt của vị thuyền 

trưởng đáng kính - thầy giáo Hà Quang Vinh – hiệu trưởng nhà trường, tập thể thầy 

cô giáo quyết tâm tận hiến và đốt cháy mình cùng nhà trường tạo ra “cầu nối” gắn 

kết thành công cho lớp lớp thế hệ học sinh, tạo ra những“mùa quả ngọt” lặng lẽ 

dâng cho đời. 

Khép lại trang viết của mình, xin mượn lời của bài thơ “Người lái đò” để 

một lần nữa tôn vinh công lao vĩ đại của người thầy trong sự nghiệp“trồng người”: 

 

       Một đời người - một dòng sông... 

 Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ, 

"Muốn qua sông phải lụy đò" 

                   Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...  

   Tháng năm dầu dãi nắng mưa, 

   Con đò trí thức thầy đưa bao người. 

                                               Qua sông gửi lại nụ cười 

                                          Tình yêu xin tặng người thầy kính thương. 

                                               Con đò mộc - mái đầu sương 

                                          Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày, 

                                               Khúc sông ấy vẫn còn đây 

                                          Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông.. 

Cô giáo Phạm Thị Nguyệt  
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HÀNH TRÌNH CỦA ... ƯỚC MƠ ! 
                                                                    Thân tặng trò yêu quí ! 

Có một cô học trò nhỏ, hiền lành, nhút nhát và hay mơ mộng. Thế nhưng, 

ngay cả trong giấc mơ cô cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến: Sau này lớn lên mình sẽ 

làm nghề gì ??? 

 Thời gian cứ thế trôi, cho đến một ngày…cô nhận được giấy báo chuyển lên 

trường chuyên học. Ngôi trường mới thành lập với bao khó khăn, bộn bề nhưng 

chính nơi đây đã mở ra cho cô một chân trời mới với những suy nghĩ táo bạo hơn. 

Lớp chuyên văn đã cuốn cô vào guồng quay của nó và cùng với sự cố gắng nỗ lực 

không ngừng nghỉ, cô nằm trong đội tuyển học sinh giỏi văn của trường. Tuy nhiên, 

trong lớp, cô cũng là “ một cây Vật lí” đáng nể trong mắt bạn bè. Cô luôn được các 

bạn hỏi bài khi gặp vấn đề khó, được các bạn “ngưỡng mộ” và khen ngợi. Thậm chí, 

cô còn được cô giáo dạy  vật lí giao nhiệm vụ giảng bài cho các bạn. Vậy là bỗng 

nhiên, hình ảnh cô giáo dạy Vật lí – với mái tóc ngắn, bấm gọn gàng xinh xắn, dáng 

người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn - đã in sâu vào tâm trí cô từ lúc nào. Và cô ước 

mơ…."Sau này lớn lên mình trở thành một cô giáo dạy Vật lí !". 

 Ước mơ tưởng chừng như không thể. Nó trái ngược hoàn toàn với hiện thực 

đang diễn ra và 

dường như “ ước 

mơ” cũng chỉ là “ 

ước mơ” . Có lúc 

nó còn bị lãng 

quên, thậm chí 

biến mất trong 

suy nghĩ non nớt 

của cô trò nhỏ… 

Nhưng 

không phải 

vậy… Lên cấp 

ba, cô chuyển 

hướng hẳn. Từ một học sinh chuyên văn, cô chuyển sang học lớp chọn ban tự nhiên 

của trường. Thế rồi, trong một lần chơi trò chơi cùng các bạn “ bốc thăm để chọn 

nghề nghiệp trong tương lai” , giấc mơ ấy lại một lần nữa hiện lên nguyên vẹn, rõ 

ràng, ngay ngắn trong mẩu giấy nhỏ “ Nghề nghiệp sau này của bạn là: Giáo viên” . 

Cô sững sờ, ngạc nhiên. “ Ước mơ” ngày đó lại ùa về và trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao 

giờ hết. Có lẽ là định mệnh chăng??? Một suy nghĩ hơi có phần “ tâm linh ” nhưng nó 

đã tiếp thêm cho cô bao sức mạnh, niềm tin. Và cô tiếp tục cố gắng không ngừng… 

VÌ HỌC SINH HÀNH ĐỘNG 
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Năm cuối cấp, bạn bè trong lớp nô nức làm hồ sơ thi đại học: nào Học viện 

Kĩ thuật quân sự, Học viện Hải quân, Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế quốc dân, 

Thương mại...duy chỉ có cô, suy nghĩ đắn đo suốt thời gian khá dài, cô quyết 

định…sẽ tiếp tục biến ước mơ bấy lâu ấp ủ trong lòng thành hiện thực: “Cô sẽ thi 

vào trường sư phạm”. Lúc này, chính ước mơ ấy lại là động lực, sức mạnh cổ vũ cho 

cô trên chặng đường đầy gian nan phía trước… 

Thời gian cứ thể trôi đi. Giờ đây, khi đã là một cô giáo - một cô giáo dạy Vật 

lí. Ước mơ ngày nào không còn là ước mơ nữa. Ước mơ ấy đã trưởng thành đơm 

hoa kết trái thì nhiều ước mơ khác lại được ươm mầm, lại được sinh ra: Cô ước mơ 

mình sẽ trở thành một cô giáo tốt, sẽ hết lòng vì các thế hệ học sinh thân yêu. 

Vậy là hành trình của ước mơ đã kết thúc và sẽ có những hành trình mới lại 

tiếp tục được mở ra... 

Các bạn ạ ! Ước mơ là điều rất cần thiết và cần có ở mỗi người. Ước mơ và 

đam mê chính là thứ giúp mỗi người định hướng cho cuộc sống của chính bản thân 

mình, giúp bạn có thêm động lực, mục tiêu để bước tiếp trong mọi hoàn cảnh, ngay 

cả khi bạn tưởng chừng như không còn hi vọng nào nữa. Và tôi muốn nhắn nhủ với 

các bạn rằng:  

 
 

Cô giáo Phạm Thị Thương 
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Vậy là sắp đến ngày 20-11, ngày hội của các thầy cô giáo, ngày vui của các 

bạn học sinh. Năm nay, bỗng nhiên tôi thấy lòng xốn xang lạ! Chẳng phải vẫn ngôi 

trường rêu phong đó sao? Chẳng phải gốc phượng, gốc bàng hàng bằng lăng tím vẫn 

hàng ngày rủ bóng mát che chở cho lũ trò nghịch ngợm đó sao? Còn các thầy cô, 

chẳng phải các thầy cô vẫn tận tâm dạy bảo đó sao?... Vậy mà nỗi niềm của tôi lại 

bâng khuâng, xao xuyến . Lớp 12, năm nay tôi đã học lớp 12. Quãng đời học sinh 

trung học sắp qua. Đến bây giờ tôi mới chợt nhận rằng ngôi trường của tôi như thâm 

trầm nghĩ suy hơn mỗi khi đón nhận một thế hệ học sinh mới. Và những hàng cây, 

những hàng cây như bao dung che chở hơn cho lũ trò nghịch ngợm. Thầy cô ơi, 

những vất vả đời thường đã biến đâu hết cả khi thầy cô đến với chúng em. Tình yêu 

của thầy cô sẽ nâng bước cho chúng em đi trong suốt cuộc đời này. Đẹp lắm thầy cô 

ạ ! Trường ta, lớp ta, các bạn của ta, và thầy và cô. Thầy, cô yêu quí! 

Cô giáo Lê Thị Hồng Tuyến  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Viết cho tuổi 18
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CÔNG THỨC ĐỂ THÀNH CÔNG 

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng mong muốn bản thân mình sẽ đạt được 

thành công trong học tập và cuộc sống. Rất may mắn cho tôi, khi đang là sinh viên 

năm thứ nhất tôi đã tình cờ tìm được cuốn sách “ Những kĩ năng học tập hoàn hảo 

cho sinh viên”. Cuốn sách này như một vật vô giá với tôi, nó đã giúp tôi thành công 

trong quãng đường đại học của mình. Tôi đã học được rất nhiều bài học từ cuốn 

sách này, trong đó có CÔNG THỨC ĐỂ THÀNH CÔNG. Sau đây tôi xin chia sẻ 

với các bạn về công thức đó. 

Thành công không có bí mật nào hết nhưng công thức 3 bước đơn giản sau 

có thể dẫn mỗi chúng ta tới thành công. Công thức đó như sau: 

 Bước 1: Quyết tâm theo đuổi một mục tiêu có ý nghĩa 

 Bước 2: Lập kế hoạch hiệu quả để đạt được mục tiêu 

 Bước 3: Kiên trì thực hiện kế hoạch 

1. Bước 1: Quyết tâm theo đuổi một mục tiêu có ý nghĩa 

Quyết tâm là yêu cầu đầu tiên để thành công trong bất cứ việc gì. Quyết tâm 

là quan tâm sâu sắc,  đam mê tới kết quả. Do đó, để quyết tâm, phải có một mục 

đích có ý nghĩa và tập trung để đạt được nó. Công thức theo đuổi thành công: 

Quyết tâm theo đuổi mục tiêu + một kế hoạch học tập hiệu quả + kiên trì 

thực hiện →Đạt mục tiêu (thành công) 

    ? Làm sao để có quyết tâm: Đáp án nằm 

ở việc tìm thấy một mục đích có ý nghĩa. 

Nếu khao khát đạt được một mục tiêu của 

bạn đủ lớn thì quyết tâm sẽ xuất hiện. 

    ? Làm thế nào để tìm một mục tiêu có 

ý nghĩa? Chúng ta phải chịu trách nhiệm 

tìm kiếm chúng. Do đó, mỗi người phải 

tìm để thấy, hỏi để được nhận. 
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2. Bước 2: Phát triển một kế hoạch học tập hiệu quả để đạt mục tiêu 

Những kế hoạch hiệu quả thường có những dấu hiệu sau: 

- Chia thành nhiều bước hành đông cụ thể 

- Đặt mốc thời gian phải hoàn thành cho mỗi bước.  

- Dự kiến những tình huống bất ngờ 

- Tính toán chi phí 

- Xác định trách nhiệm rõ ràng 

3. Kiên trì gắn bó với kế hoạch 

Kiên trì là yếu tố cực kì cần thiết cho thành công. Người thất bại là người bỏ 

cuộc. Đừng  cho phép ai hay bất kì cái gì làm bạn nhụt chí tới mức từ bỏ những có 

gắng. Điều này rất quan trọng vì khi bỏ cuộc, cái gì đó trong bản thân chúng ta chết 

đi. Khi bỏ cuộc trở thành một thói quen, chúng ta sẽ chết đi và chỉ còn tồn tại như 

một người thực vật. Sự ngã lòng là kẻ thù của kiên trì. Nó cũng là kẻ thù của sự phát 

triển, thành đạt và bản thân cuộc sống. Chúc ta phải trực tiếp đối diện với thực tế 

cuộc sống để có thể tồn tại và tiến bộ. Không thể đạt đươc thành công bằng cách 

nào khác. Việc thực thi bất cứ kế hoạch hiệu quả nào, kèm theo lòng kiên trì, luôn 

là những bài kiểm tra nghiệt ngã để phân chia kẻ thắng, người bại.  

Tôi đã áp dụng công thức này trong suốt thời gian sinh viên và thực sự nó đã 

giúp tôi đạt kết quả cao trong học tập. Hi vọng các bạn có thể tham khảo và áp dụng 

nó trong học tập của mình, giúp mình thành công trong học tập và trong công việc. 

                                                                              Cô giáo Vũ Thị Mến 
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CHIẾN THUẬT ĐẠT ĐIỂM CAO MÔN VẬT LÍ 

 TRONG KÌ THI THPT QUỐC GIA 

 

Để làm được bài, các em khá giỏi 

không được chủ quan, các em yếu thì 

không được nản chí vì với 3 tháng nếu các 

em ôn thi đúng cách thì kể cả mất gốc vẫn 

lấy được điểm 6-7. Các em phải hạ quyết 

tâm cao, tin tưởng vào bản thân mình sẽ 

làm được. Tự ép bản thân vào khuôn khổ, 

tạo cho mình môi trường sư phạm lí 

tưởng. Thời gian dùng điện thoại, lên 

facebook, gặp gỡ bạn bè phải có kỉ luật. Nếu cần có thể tạm thời từ bỏ những thứ đó 

trong 3 tháng để tu luyện vì mục tiêu đỗ đại học. 

A. Chiến thuật ôn tập trong tháng 4 và tháng 5 

Các em tập trung rà soát thật kĩ phần lí thuyết và bài tập cơ bản trong sách 

giáo khoa Vật Lí lớp 12. Học theo từng chương, các chương dễ học trước. Hết mỗi 

chương các em sưu tầm các cuốn sách hay có tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm về 

toàn bộ lí thuyết và bài tập của chương đó để làm. Làm xong đối chiếu kết quả, ghi 

chép lại những phần chưa hiểu vào cuốn sổ tay để lên trường hỏi thày cô hay những 

bạn học giỏi trong lớp. 

1. Phần Lí thuyết:  

Nếu đọc sách thấy nhàm chán khô khan các em có thể kết hợp với phương 

pháp lên mạng để tìm những video dạy học online. Sau đó nhớ công thức tính toán, 

môn Vật lý có hai phần lý thuyết và bài tập. Việc nhớ rõ công thức là điều rất quan 

trọng. Vì nếu học sinh nhớ sai công thức thì kết quả bài làm sẽ sai. Muốn nhớ được 

những công thức mới phải làm bài tập nhiều. 

2. Phần Bài tập: 

Sau khi đọc xong đề việc tóm tắt đề bài rất quan trọng, bước này giúp chúng 

ta tìm những dữ kiện cần thiết trong đề. Việc tóm tắt đề sẽ giúp chúng ta biết được 

đề bài cho những đại lượng nào, đại lượng nào chưa có để học sinh có hướng giải 

cho bài toán. 

Sau khi đọc xong đề thì tưởng tượng trong đầu hiện tượng rồi viết công thức 

tính toán ngay, nên vẽ hình minh họa hiện tượng trước rồi hãy tính toán. Điều này 

giúp chúng ta hiểu rõ hiện tượng hơn và ít bị rối hay giải sai bài toán. 

Với những bài phức tạp thì việc vẽ hình còn quan trọng hơn nữa, nên vẽ hình 

đủ lớn, vì sau đó ta còn viết hay vẽ thêm nhiều dữ kiện khác nữa. Điều này giúp cho 

chúng ta có thể minh họa những dữ kiện đề bài ngay trên hình vẽ, giúp cho việc tính 
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toán chính xác và nhanh hơn. Làm đầy đủ bài tập (từ dễ đến khó) trong sách giáo 

khoa và sách bài tập vật lý do Bộ GD-ĐT phát hành. 

Với hầu hết bài trong các bài tập này, HS sẽ làm được không khó khăn lắm 

nếu học kỹ phần lý thuyết. Ở từng chương trong sách bài tập thường có một hay hai 

bài tập mức độ khó, cần cố gắng làm những bài tập này sau khi làm các bài tập dễ 

và trung bình. 

Không nên tập trung làm những bài tập quá dài, đòi hỏi nhiều thời gian. Ưu 

tiên làm các bài tập cơ bản do giáo viên hướng dẫn tại lớp, trong sách giáo khoa và 

sách bài tập do Bộ GD-ĐT ban hành, sau khi thuần thục mới làm thêm các bài tập 

phù hợp và giải thử các đề trắc nghiệm để rèn luyện kỹ năng. 

B. Chiến thuật làm đề trong tháng 6 

Lúc này chỉ còn 1 tháng cuối cùng, khi kiến thức lí thuyết và bài tập đã được 

ôn kĩ trong 2 tháng trước, các em bắt đầu bước sang giai đoạn luyện đề. Khi làm đề 

hãy tự bấm giờ, nên làm đề trong 80 phút để rèn áp lực. Tuyệt đối không mở tài liệu 

khi đang làm. 

Khi làm xong đề mới mở đáp án tra, đánh dấu các câu đã đúng, đã làm được 

nhưng sai và chép lại các câu lạ ra cuốn vở, sưu tầm câu khó để dành lâu lâu lôi ra 

nghiên cứu hoặc hỏi thầy cô, bạn bè,… 

Đề thi được sắp xếp từ dễ đến khó nên các em không cần mất thời gian đọc 

toàn bộ đề, mà cứ làm lần lượt từ đầu đến cuối. Nguyên tắc làm đề phải có 3 lượt: 

Lượt thứ 1:  

Các em làm nhanh các câu dễ, những câu mất khoảng 2-3 phút rồi vẫn không 

làm được hoặc những câu đề quá dài dòng các em bỏ qua. Các câu vẫn còn lăn tăn 

giữa 2 phương án thì đánh dấu 2 phương án đó để lại. 

Lượt thứ 2 : 

Các em quay lại làm những câu khó, lần này các em đầu tư nhiều thời gian 

hơn cho mỗi câu. Hãy đọc lại toàn bộ câu hỏi và phương án chọn, rất có thể em đã 

hiểu sai ý của đề bài từ lần đọc trước. Nếu lâu quá 5-7 phút vẫn không làm được các 

em bỏ qua để làm ở lượt 3. 

Lượt thứ 3 : 

Khi đã gần hết thời gian làm bài, nếu còn một số câu trắc nghiệm chưa tìm được 

phương án trả lời đúng, các em không nên bỏ trống, mà nên thống kê các phương án đã 

trả lời sau đó tích tất cả những câu còn lại theo cùng 1 phương án có xác suất đúng cao 

nhất. Cách làm này sẽ giúp các em tăng được cơ hội có thêm điểm số. 

         Thầy giáo Lê Văn Quân 
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CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC  

 

Bài toán CO2 hoặc SO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2: 

1/Công thức về mối quan hệ CO2, Ca(OH)2 và CaCO3:  

 CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 có thể thu được muối CaCO3 hoặc muối 

Ca(HCO3)2 hoặc có thể thu được cả hai muối trên tùy theo mối quan hệ mol của CO2 

và Ca(OH)2. 

      CO2 + Ca(OH)2   CaCO3 + H2O (1)   :   2CO2 + Ca(OH)2   Ca(HCO3)2  (2) 

 Nguyên tắc: dư bazơ thu được muối trung hòa, dư oxit axit thu được muối 

axit. Do vây: 

 +Nếu n
2CO 2n

 
2

Ca OH
thì xảy ra (2), dư CO2 nếu xảy ra dấu >. 

 +Nếu n
2CO   n

 
2

Ca OH
 thì xảy ra (1), dư Ca(OH)2 nếu xảy ra dấu <. 

 +Nếu n
 

2
Ca OH

< n
2CO <2n

 
2

Ca OH
thì xảy ra cả (1) và (2), 2 chất tác dụng đều hết. 

  Khi đó có mối quan hệ: 

     

  *Chứng minh công thức: 

    n
2CO = n

3CaCO + 2n
 3 2

Ca HCO
 (*) 

 n
 

2
Ca OH

= n
3CaCO + n

 3 2
Ca HCO

 (**) 

  Rút n
 3 2

Ca HCO
từ (**) thay vào (*) ta được: 

n
2CO = n

3CaCO +2(n
 

2
Ca OH

- n
3CaCO )   n

3CaCO = 2n
 

2
Ca OH

-n
2CO . 

  Khi cần tính số mol CO2, ta thực hiện phép chuyển vế: 

n
2CO = 2n

 
2

Ca OH
- n

3CaCO  

*Chú ý:  + Vai trò của SO2 tương tự CO2, Ba(OH)2 tương tự Ca(OH)2. 

    + Có thể dùng công thức tính lượng kết tủa tổng quát như sau:   

 n
3CaCO = n 2Ca  -  2

2COCa
n    n    

( Nếu phép tính cho kết quả âm hay bằng không thì không có kết tủa ). 

 

 

 

n
3CaCO = 2n

 
2

Ca OH
-n

2CO  



21 

 

2/Một số bài tập áp dụng: 

Bài 1: Cho 6,72 lít CO2 (đktc) vào 9 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M thu được m gam 

kết tủa. Tính m và nồng độ mol của dung dịch thu được? Giả sử thể tích dung dịch 

không thay đổi. 

Giải:     n
2CO =0,3 mol;   n

 
2

Ca OH
=0,18. Suy ra:  n

3CaCO =2.0,18-0,3=0,06 mol.  

 Vậy: m= 0,06.100=6       và [ Ca(HCO3)2]=
0,18 0,06

9


=0,013M. 

Bài 2: Cho V lít CO2 (đktc) qua 800 ml dung dịch Ca(OH)2 0,015M thấy xuất hiện 

1 gam kết tủa. Tính V? 

Giải: 

n
 

2
Ca OH

=0,012 mol;  n
3CaCO = 0,01 mol < n

 
2

Ca OH
. Xảy ra 2 trường hợp. 

+Trường hợp 1: dư Ca(OH)2   n
2CO =n

3CaCO =0,01 mol;  V=0,01.22,4=0,224 lít. 

+Trường hợp 2: hết Ca(OH)2   n
2CO = 2.0,012-0,01=0,014;  

V=0,014.22,4=0,3136 lít. 

Bài 3: Sục 0,896 lít CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch Ca(OH)2 xM thu được 2 gam 

kết tủa. Tính x? 

Giải:    

n
2CO = 0,04 mol;   n

3CaCO =0,02 mol < n
2CO   thu được 2 muối. 

          n
3CaCO = 2n

 
2

Ca OH
-n

2CO    0,02 = 2.0,5x-0,04 x =0,06.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Thầy giáo Nguyễn Tuấn Định 
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① Khi tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y=f(x) bằng phương pháp đạo hàm 

trên đoạn [a; b], nếu không muốn dùng Bảng biến thiên, các em phải khẳng định hàm số 

đã cho liên tục trên đoạn [a; b]. Trong các trường hợp còn lại, bắt buộc phải lập bảng biến 

thiên mới có thể kết luận.  

② Hay nhầm   2 4 2x x  và   2 4 2x x . Chúng ta chỉ có   2 4 2x x . 

③ Hay dùng sai:    1 2
1 2

1 2

.
;  os  c

u u
d d

u u
 . Đúng ra phải là:   

1 2

1 2

1 2

.
cos ;   

u u
d d

u u
  

④ Không phân biệt được điều kiện xác định và điều kiện có nghiệm. Ví dụ: Khi 

giải phương trình   3  2x x  thì cần nhớ: 3x  là điều kiện xác định, phải viết trước 

khi giải phương trình; còn lại, điều kiện có nghiệm là 2x , dùng nó khi bắt tay vào thực 

hiện giải phương trình. 

⑤ Đáng lẽ phải viết: "hàm số đồng biến trên từng khoảng 

    20; 11  , 2018;2019 ", thì lại chọn là "hàm số đồng biến 

trên      20; 11   2018;2019  " 

⑥ Khi tìm tập xác định của hàm số, chẳng hạn





2 1

  2

x
y

x
 , 

đáng lẽ phải viết là  R \ 2 , các em lại viết là: x khác 2 hoặc viết là:  R / 2  

⑦ Khi giải phương trình lượng giác: công thức nhân ba, công thức biến đổi theo 


2

a
t tan  có được áp dụng ngay không? Hiện nay, các công thức này được chuyển thành 

những bài tập để học sinh làm nhằm giảm áp lực phải học 

thuộc quá nhiều công thức. Vì vậy, khi giải phương trình 

lượng giác, nếu muốn áp dụng các công thức này, chúng ta 

phải chứng minh lại trước (hoặc sau) khi áp dụng. Một cách 

chung nhất: những kiến thức nào không có trong phần lý 

thuyết của SGK, khi áp dụng, các em phải chứng minh nó 

rồi mới được sử dụng (hoặc sử dụng xong rồi thì phải có phần 

chứng minh nó trước khi chuyển sang bài làm khác!). 

⑧ Khi giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình: học sinh cần chú ý 

phân biệt bản chất của hai phép biến đổi tương đương và biến đổi hệ quả. 

- Biến đổi tương đương là biến đổi mà không làm thay đổi tập nghiệm của phương trình 

đã cho (ví dụ:    2 21 1 0x x  là biến đổi tương đương nhưng biến đổi

     2 21 2 2x x x x  là biến đổi hệ quả 

- Biến đổi hệ quả làm "mở rộng" hoặc “thu hẹp” tập nghiệp của phương trình đã cho.  



23 
 

Các sai lầm khi dùng phép biến đổi hệ quả thông thường là: bình phương hai vế của 

phương trình, quy đồng phân thức và nhân chéo chuyển vế ... 

Khi thực hiện phép biến đổi hệ quả thì sau khi tìm được nghiệm bắt buộc phải thử lại 

vào trong bài làm. Còn lại, nếu là biến đổi tương đương thì chỉ cần thử ra ngoài nháp. 

Việc phải kiểm tra ra nháp nghiệm của phương trình, bất phương trình, hệ phương trình 

được thầy cô nhắc đi nhắc lại trong quá trình học tập nhưng không hiểu sao đi thi học 

sinh vẫn thờ ơ  "bước" này ?! 

⑨ Khi giải phương trình, hệ phương trình bằng phương pháp chiều biến thiên 

(phương pháp hàm đặc trưng). 

Ý tưởng của phương pháp này dựa trên chú ý quan trọng sau: "Nếu hàm số ( )f t  đơn điệu 

và liên tục trên khoảng ( );a b  thì phương trình      f x f y x y  trên ( );a b ". Khi áp 

dụng chú ý này học sinh đôi khi không để ý đến điều kiện liên tục trên (a;b) nên dẫn tới 

nhiều sai lầm "đau thương" khi giải toán . Lấy ví dụ, nhiều em nói: phương trình 

    
1 1

 x y x y
x y

vì    
1

f t t
t

 có    
2

1
( ) 1 0f t

t
 . Thực sự như vậy không? Các 

em tự kiểm chứng nhé  

⑩ Không đọc kỹ các từ khóa trong đề bài. Chẳng hạn: Ở đề thi tuyển sinh Đại học 

năm 2013, khối A, A1 ở bài 7b có một ý "các tiếp tuyến tại A, B của (C) cắt nhau tại một 

điểm trên tia Oy". Nhưng vì chúng ta không để ý từ "tia Oy" nên là sau khi giải ra được 

nghiệm  8y  thì "quên"  không loại  8y . Rất đáng tiếc! Tương tự, trong Đại Số 

cũng có những cái "bẫy" nho nhỏ mà chúng ta vẫn thường mắc vào.  

Chẳng hạn: 

- Đề bài nói là "x không âm" thì lại hiểu nhầm là "x > 0", 

đúng phải là 0x   

- Đề bài nói là "x không dương" thì lại hiểu nhầm là "x 

< 0", đúng phải là 0x  

- Để bài nói x là số tự nhiên thì lại hiểu nhầm là x = 1, 2, 

3, đúng phải là x = 0, 1, 2, 3, … 

Nhân dịp ngày Lễ Hiến chương các nhà giáo 20-

11, thầy chúc các em học sinh có nhiều sức khỏe, học giỏi, chăm ngoan và đạt được kết 

quả cao trong các kỳ thi sắp tới!  

Kính chúc các thầy cô, bạn bè đồng nghiệp một ngày lễ vui vẻ, hạnh phúc và một 

năm học với nhiều thành công!  

 

Thầy giáo Trần Văn Tỏ 
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TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO 

 

Câu nói “Không thầy đố mày làm nên” của cha ông ngày xưa vẫn còn vẹn 

nguyên ý nghĩa. Trong cuộc sống của tôi đều có hình bóng của những người thầy, 

người cô kính yêu đã chỉ bảo kiến thức, rèn dạy tôi  nên người. Lòng biết ơn thầy 

cô luôn ở trong tim tôi và hàng năm vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tình cảm 

kính yêu biết ơn thầy cô dường như lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Trong tôi còn nguyên 

vẹn những tháng ngày, những tình cảm trìu mến mà thầy cô dành cho thế hệ học trò. 

Tuổi học trò – cái tuổi hồn nhiên, trong sáng và thơ mộng với biết bao kỷ 

niệm buồn vui, chán ngán, những sự ngại ngùng, ngỗ nghịch đáng yêu, đáng ghét 

và cả những giọt nước mắt của niềm vui và niềm hạnh phúc. Tuổi học trò chợt đến 

rồi chợt đi như ngọn cỏ xanh rì rào. Với tôi, tất cả những điều giản dị, thiêng liêng 

ấy đều được vun đắp, lớn lên dưới mái trường THPT Đức Hợp yêu dấu. Nơi đây 

là bầu trời tri thức, là bầu trời của sự yêu thương, dạy dỗ của thầy cô. Nhân dịp 

20/11- ngày Nhà giáo Việt Nam em xin gửi tới thầy cô lời tri ân, dòng cảm xúc 

chân thành nhất.  

Đúng vậy, hai tiếng thầy cô vang lên thật thiêng liêng biết bao. Thầy cô là 

người lái đò cần mẫn, không quản ngày đêm, khó nhọc đưa và đón lớp lớp thế hệ 

học sinh đến bến bờ thành công, cập bến những ước mơ. Mỗi thầy cô là một tấm 

gương sáng soi đường dẫn lối cho tôi đến với ánh sáng của miền tri thức lung linh, 

rực rỡ. Được sống và học tập dưới mái trường này, dưới sự dìu dắt của thầy cô – 

những người chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học sinh. Thầy cô là kỹ sư tâm hồn, 

những người lái đò, những người cha mẹ hết lòng vì những đứa con của mình. 

 Thầy cô trường THPT Đức Hợp kính mến, ngày 20/11 đang gần đến, dù 

không biết làm gì để báo đáp công lao to lớn đấy nhưng em cũng xin gửi tới thầy 

cô những lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất. Chúc các thầy cô  luôn mạnh khỏe, 

hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đặc biệt kính chúc thầy cô sẽ gặt hái 

được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người cao cả của mình. Em xin hứa 

sẽ học tập thật tốt để xứng đáng với công lao dạy dỗ và mong mỏi của thầy cô. Dù 

sau này đi ra cuộc sống như cánh chim xa xứ, dù cuộc đời có phong ba bão táp thì  

em vẫn luôn bước đi vì em biết rằng ở đâu đó thầy cô luôn dẫn đường chỉ lối dõi 

theo từng bước cùng em đi: 

 

          

          “ Đạo ở đời  mênh mông như biển cả 

        Công thầy khai tuệ lồng lộng tựa non cao” 

                             

                                                               

                                                                  Học sinh Trần Thị Phương Lớp 11A1 

 

VÌ TƯƠNG LAI HÀNH ĐỘNG 
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EM YÊU TRƯỜNG EM... 

Chẳng biết tự bao giờ, tôi 

đã yêu ngôi trường của mình đến 

thế. Trường THPT ĐỨC HỢP 

của tôi không cầu kì, không ầm ĩ, 

không hiện đại cũng chẳng đồ sộ 

phô trương nhưng vẻ hiền hòa, 

bình yên, cổ kính, trang nghiêm 

của ngôi trường ấy dễ làm bất cứ 

ai khi đặt chân tới mảnh đất này 

cũng một lần được đắm say và 

rung động lòng người. Năm 

tháng trôi qua, nó dần được thay áo. Dáng vẻ hiện đại đã bắt đầu hiện hình và để 

lại bao ấn tượng trong lòng tôi.Tôi vẫn nhớ giây phút đầu tiên khi đặt bước chân 

vào ngôi trường dấu yêu này. Cái cảm xúc ngỡ ngàng, ngạc nhiên của một cánh 

chim non lần đầu bay về một thế giới mới đã chiếm lĩnh hồn tôi. Có một thoáng 

bâng khuâng, ấm áp, vừa lạ, vừa quen làm tôi đến nao lòng. Nắng nhảy nhót xung 

quanh những tán cây xào xạc, tiếng chim ca vang động khắp cả một khoảng sân 

trường tĩnh mịch, không khí thanh nhẹ quyện hòa với mùi thơm thoang thoảng của 

hoa sữa làm ngôi trường đẹp tựa một thế giới cổ tích vậy… Nó đẹp một cách lạ kì. 

      Trường tuy mới thành lập gần 40 năm nhưng có bề dày thành tích. Nhờ 

có sự miệt mài, cần mẫn và mong muốn đào tạo ra những thế hệ học sinh có thể 

giúp đất nước giàu mạnh, các thầy cô đã luôn phấn đấu nỗ lực và phát triển kiến 

thức bản thân mình để tiếp lửa cho bao thế hệ học trò. Chính điều đó đã taọ lên 

một mái trường THPT ĐỨC HỢP không hề cằn cỗi khô khan, cũng chẳng hề lạnh 

lùng xa cách mà phới phới đầy sức sống, mãnh liệt và tươi trẻ. Vui mừng làm sao 

khi được hòa mình trong niềm vui phơi phới ấy. Tự hào làm sao khi được trở thành 

một phần, dù thật nhỏ thôi, góp sức xây dựng mái trường thân yêu này. 

 ĐỨC HỢP che chở, bao bọc, ôm ấp tôi như người mẹ hiền chăm bẵm đứa con 

ngây thơ, yếu ớt. Bởi vậy, tôi biết rằng, dẫu thời gian có trôi qua, dẫu cảnh sắc nơi 

đây có thay đổi đến nhường nào thì tôi vẫn sẽ mãi yêu nơi ấy, bởi nơi đây có những 

đấng sinh thành thứ hai trong cuộc đời tôi – người đã nuôi dưỡng tôi bằng kho tri 

thức và cả tâm hồn. 

                                                                                           

                                                                                           

 

                                                                     

                                                                                Nhóm tác giả 11A4 
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TẤM GƯƠNG HIẾU HỌC 

 Trong cuộc sống quanh ta có rất nhiều tấm gương sáng về ý chí nghị lực 

vượt khó để vươn tới thành công. Những mảnh đời số phận của họ rất vất vả, khổ 

cực nhưng họ luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu , tiêu biểu đó là chị Nguyễn Thị Thảo 

(27/06/1999) - cựu học sinh trường Trung học phổ thông Đức Hợp. 

 Chị sinh ra và lớn lên tại xã Ngọc Thanh trong một gia đình có 3 chị em 

(chị là con cả) mẹ bị mắc bệnh hiểm nghèo, đau yếu, mọi công việc trong gia đình 

đều trông vào mấy sào ruộng. Vì mẹ thường xuyên phải đi bệnh viện gia đình lại 

không có nhiều tiền nên chị phải chuyển trường từ Trung học phổ thông Chuyên 

Hưng Yên về trường Trung học phổ thông Đức Hợp để giảm gánh nặng cho gia 

đình và phụ giúp mẹ làm việc nhà cũng như làm thêm một số công việc phụ để lấy 

tiền đi học.  Chị kể lại với  tôi rằng: “Lúc đấy chị chỉ biết cố gắng học vì chị biết 

chỉ có con đường học mới giúp chị trở nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn”. Trong 

12 năm đi học chị đều giành được danh hiệu học sinh Giỏi cấp trường cũng như 

một số thành tích như :  giải Ba môn Hóa cấp tỉnh, giải Khuyến khích môn Hóa 

giải bằng máy tính cầm tay Casio. Theo thầy cô kể lại chị là người ham học hỏi, 

sống chan hòa với mọi người, luôn được thầy yêu bạn mến. Vì luôn thôi thúc muốn 

chữa bệnh cho mẹ mình và nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi, kì thi Trung học phổ 

thông Quốc gia năm 2017 vừa qua chị đã vượt qua với điểm số xứng đáng 28,25 

điểm khối B và đỗ vào trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Chị chia sẻ bí quyết 

rằng: “ Chị luôn học kĩ kiến thức căn bản trong sách giáo khoa và sau đó tìm hiểu 

những cuốn sách nâng cao về hóa học và sinh học để luyện tập. Thời gian tự học 

ở nhà của chị chiếm 50% thời gian cả ngày. Chị thường tự luyện các đề thi của 

năm trước và phân bố đều thời gian cho cả 3 môn Toán, Hóa, Sinh”.  

Qua câu chuyện về chị Thảo chúng ta tự rút cho mình một bài học: “ Hãy 

nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, rào cản và thách thức để trở thành người 

thành công’’ và “Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh mà hãy lấy hoàn cảnh để làm động 

lực cho mình phấn đấu hơn nữa”. Chúc chị thành công trên con đường mình đã lựa 

chọn và chúc chị trở thành một bác sĩ tài giỏi để chữa bệnh cho mọi người và chữa 

bệnh cho chính người mẹ của mình. 

      

                                                     Học sinh Nguyễn Thị Hạnh – Lớp 11A2 
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MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU 
 

 

hẳng phải ngẫu nhiên mà người ta lại gọi trường là “ngôi nhà thứ 2’’  của mỗi con 

người. Chắc phải có thứ gì đó sâu sắc lắm, như là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp 

đẽ của một thời đẹp đẽ. Mùa thu năm ấy - mùa thu năm 2017, khi  những cơn gió 

nhè nhẹ thổi, khi  những cỏ cây thay chiếc áo mới, tôi chia tay mái trường cấp 2 - nơi 

tôi gắn bó 4 năm để bước chân vào ngưỡng của mái trường tôi mơ ước bấy lâu - 

trường THPT Đức Hợp.  

Tôi từng nghe nhiều người nói rằng “khoảnh khắc vào lớp 1 là khoảnh khắc 

đẹp đẽ và bất ngờ nhất’’. Nhưng không, đối với tôi, khi mới vào lớp 1, mình còn ngô 

nghê, chưa hiểu, chưa thể bộc lộ và chưa thể cảm nhận rõ cảm xúc của mình. Ngày 

đầu tiên bước chân vào trường THPT Đức Hợp mới chính là kỷ niệm tôi khó có thể 

quên được.  

Đến giờ tôi vẫn nhớ, ngày tôi bước chân vào cổng trường cấp 3, trước mắt tôi 

lúc đó là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp... mới. Nhớ xiết bao buổi 

đầu tiên mà trong tôi biết bao cảm xúc đan xen, vừa hân hoan, háo hức trong niềm 

vui của người học sinh trước chân trời tri thức mới, vừa lo lắng, sợ sệt vì sự mới lạ. 

Nhưng giờ đây, trong tôi chỉ còn sự thân quen, gắn bó, tự hào về mái trường.  

Đã 2 năm trôi qua ở mái trường THPT  Đức  Hợp, tôi yêu mùa  hạ, yêu cái màu 

đỏ rực rỡ gần như cháy bỏng của phượng vĩ, yêu tiếng kêu da diết của chú ve sầu, yêu 

những cơn mưa rào hối hả, yêu những khuôn mặt khi thì lo lắng, khi thì say mê của 

C   
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bạn bè tôi... Tôi yêu những ngày hè ngồi ở hàng ghế đá ngắm hoa bằng lăng nở tím 

một khoảng trời. Tôi yêu cả những ngày thu se lạnh, ngồi sân trường nghe tiếng lá 

rơi. Yêu cả cái mùa đông giá lạnh nơi sân trường vắng người. Tôi yêu luôn cả mùa 

xuân nơi đây - mùa mà vạn vật thay áo mới. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về mái 

trường này. 

Học dưới mái trường THPT Đức Hợp, tôi được sống trong sự dạy bảo tận tâm, 

nhiệt huyết của thầy cô. Thầy cô đưa tôi tiến lên những bậc thang của đỉnh cao tri thức. 

Cảm ơn thầy cô dù khó nhọc, mệt mỏi vẫn luôn mang trong mình tình yêu với nghề, 

với những người con của mình. Cảm ơn thầy cô đã lao động miệt mài có khi quên cả 

chính mình vì sự nghiệp trồng người cao quý. Thầy cô lúc nào cũng miệt mài, tận tụy 

như cánh chim chiều mải miết trong đam mê mạnh mẽ. Thầy cô như hạt phù sa âm 

thầm bồi đắp cho những bãi bờ, những châu thổ, bến sông ngày một tốt lành, xanh cành 

trĩu quả. Phù sa ngàn đời vẫn lặng lẽ chảy trôi chẳng được vinh danh gì. Những phù sa 

ngàn đời lặng lẽ trôi, đã hóa thân vào những mùa màng bội thu, đã nhuận sắc cho biết 

bao hoa trái ngọt ngào. Hai tiếng thầy cô thật thiêng liêng biết bao. 

Cổng trường cứ mở ra rồi khép lại, thầy cô vẫn lái đò đưa đón lớp lớp thế hệ 

học sinh. Và tôi - một trong số những học sinh đang học ở mái trường THPT Đức 

Hợp cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nhưng tôi tin rằng vào một ngày không xa, 

tôi sẽ quay về mái trường với những thành công trong cuộc sống, mang về cho thầy 

cô niềm vui, niềm tự hào về thế hệ học sinh thành đạt. Và  tôi cũng hy vọng  trong 

một tương lai không xa, ngôi trường này sẽ ngày càng phát triển, sẽ đào tạo được 

nhiều người nhân tài phục vụ cho đất nước.  

                                                          Học sinh Trần Thị Phương - Lớp 11A1 
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THPT Đức Hợp trong tôi là những cảm xúc như dòng chảy, luôn chảy xiết, chảy 

không ngừng và ta không hề biết dòng chảy ấy sẽ chảy về đâu, hay cuốn theo điều 

gì. Bởi vậy, nó giống như một cuốn sách. Từng trang một ta thích thú đọc, đến khi 

đọc đến trang sách cuối cùng, gấp sách lại, sẽ chỉ còn sự tiếc nuối, những cảm xúc 

và kỉ niệm đã khắc sâu. Nơi đây trong tôi là những hình ảnh, những ký ức tua nhanh 

như một cuốn băng chạy hoài với cái nút "Stop" (nút Dừng lại) bị hỏng vậy. 

Ngày đầu được trở thành thành viên của mái nhà rộng lớn này, tôi có chút     gì 

đó bỡ ngỡ, xa lạ và tự hào. Tôi nhớ cái khoảnh khắc ngồi sau ba cậu bạn nhỏ bé, 

loắt choắt, bên cạnh là hai cô bạn xinh đẹp , đáng yêu và tốt bụng. 

THPT Đức Hợp trong tôi là sự nâng niu và trân trọng chiếc áo trắng đồng phục, 

là niềm tự hào đâu đó trong trái tim mỗi khi mặc chiếc áo ấy trên người. Chiếc áo 

ấy không chỉ thể hiện sự bình đẳng , không phân biệt giàu nghèo mà chiếc áo ấy 

còn là niềm ao ước của biết bao nhiêu cô cậu học trò đang chuẩn bị bước chân vào 

cánh cổng trường cấp 3. Dòng chữ " THPT Đức Hợp" trên áo luôn là niềm tự hào 

của biết bao thế hệ học sinh nhà trường và của chính bản thân tôi. 

THPT Đức Hợp trong tôi là hình ảnh của bác Bảo vệ thân quen đến lạ kì trong 

cái nhìn đầu tiên ấy . Là những giây phút gấp gáp trong mỗi ngày tôi đi học muộn, 

là những lúc chuyện trò sau buổi thi đợi bạn cùng về. Còn nhớ, khi tham gia thi 

HSG ra về đợi bạn,bác hỏi " Thế có làm được bài không?" . Tôi đáp" Khi nào có 

kết quả mới biết được bác ạ" . Bác đáp lại rằng : " Đi thi HSG đề vừa khó , lại 

không coi cóp như vậy thôi đã xứng đáng là HSG rồi" Lòng thầm mong, bác sẽ nhớ 

cái mặt con bé ngoan ngoãn lễ phép này mà lần sau nhỡ nó có đi học muộn thì bác 

thương tình mở cổng cho nó vào lớp.... Bác đứng đó, nở nụ cười ấm áp và tươi như 

nắng giữa hàng hoa sữa đương mùa nở rộ. Hình ảnh ấy đẹp đến độ khi tôi nhắm 

mắt lại vẫn có thể hình dung rất rõ rệt. 

THPT Đức Hợp trong tôi là những đêm thức đến sáng để ôn thi học kì. Là sự lo 

lắng căng thẳng đến tột độ trước khi vào phòng thi. Là nụ cười nhẹ nhõm khi làm 

được bài. Và cũng là khuôn mặt như "mất đi tất cả" khi bài thi của mình nát bét quá 

sức tưởng tượng. Buồn. Buồn đến tận mấy tuần sau 

THPT Đức Hợp trong tôi là hình ảnh của 44 con người, khắc sâu như trạm trổ 

trong trái tim mình. Tưởng chừng như có mang trái tim mình mài thế nào đi nữa 

thì khuôn mặt của 44 con người ấy vẫn không phai mờ đi chút nào. Vui, chúng tôi 

cùng cười như chưa bao giờ được cười. Ăn, chúng tôi tranh nhau "diệt mồi", như 

tham gia một chiến trường khốc liệt sinh tử vậy. Chỉ trong vòng 30 giây, đúng 30 

THPT ĐỨC HỢP TRONG TÔI 
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giây nhé, là hết sạch mọi thứ có thể ăn được. Và khi buồn, chúng tôi bên nhau, 

chẳng để nói gì nhiều, chỉ để dành cho nhau những khuôn mặt ỉu xìu, buồn thiu. 

 THPT Đức Hợp trong tôi là những giây phút được con trai của lớp làm cho cảm 

động đến bật khóc nức nở vào ngày 20-10 cuối cùng ấy. Những kỷ niệm ngọt ngào 

được các cậu ấy vun đắp bằng tất cả sự tỉ mỉ và yêu thương. Rồi là những câu nói 

mà chỉ vào thời khắc ấy mới thực sự được nghe...Cảm giác lúc ấy nó lạ lẫm, cảm 

động và yêu thương nhiều lắm. Ngày hôm đó, chúng tôi bỗng nhiên hóa thành 

những cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cảm ơn các cậu, những chàng trai 

tuyệt vời nhất! 

THPT Đức Hợp trong tôi là hình ảnh tận tụy của thầy cô tôi đã in thật sâu vào 

cuốn sổ "Ký ức"! Luôn hy sinh một cách thật âm thầm lặng lẽ. Là câu nói "Chúng 

ta vẫn còn cơ hội, chỉ cần các em đừng bỏ cuộc."của thầy giáo chủ nhiệm khi những 

đứa học trò chúng tôi suy sụp nhất. Là ánh mắt nhìn đầy thân thương ''Các bạn làm 

rất tốt"của người cô hôm nào. 

THPT  Đức Hợp trong tôi là hàng bằng lăng tím vào mỗi tháng 5 đầu hè, là 

những chùm hoa màu đỏ của cây phượng vĩ... 

Nếu miêu tả cuộc sống cấp 3 của tôi chỉ bằng bằng một câu, thì tôi sẽ nói rằng: 

"Đó là những năm tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, những tháng ngày mà tôi có 

những đứa bạn là tất cả, là niềm vui, và là động lực đến trường trong tôi. Đó là chữ 

cái viết hoa đầu dòng trong câu chữ đầu tiên, của đoạn văn đầu tiên trên trang giấy 

đầu tiên của cuốn Nhật kí mang tên Tuổi trẻ. 

Hành trang tôi mang theo đó là một vali chứa đầy những kỷ niệm tôi có ở nơi này... 

 

Học sinh Nguyễn Thị Thu Hằng - Lớp 12A4  
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"Em yêu trường em, 

với bao bạn thân 

và cô giáo hiền, 

như yêu quê hương, 

cắp sách tới trường, 

trong muôn vàn yêu thương..." 

 

Khi nghe những giai điệu vui tươi của bài hát đó cất lên, không ai không xao 

xuyến nhớ về trường lớp với biết bao kỷ niệm ngọt ngào. Nơi ấy như ngôi nhà thứ 

hai đối với  em, đó là mái trường THPT Đức Hợp. 

Đối với lũ “nhất quỷ nhì ma” như chúng em thì ngôi nhà chung yêu dấu này 

là cả một trời kỉ niệm. Ở đó, thầy cô không phải một vĩ nhân, chẳng phải ông bụt, 

bà tiên mà chỉ là con người bằng xương bằng thịt, nhưng họ giống như là những 

người cha, người mẹ với sứ mệnh cao cả dạy dỗ, chăm sóc chúng tôi chu đáo, ân 

cần. Còn bạn bè thì tựa như anh, như chị, như em trong gia đình của chúng ta vậy. 

Mái trường ấy nó giống như một đại gia đình gắn kết với chúng ta biết bao kỷ niệm 

buồn vui của thời áo trắng. Một trong những kỉ niệm ấy là ngày trung thu vô cùng 

ấn tượng. 

Trung thu của chúng em có lẽ chưa bao giờ ý nghĩa đến thế. Một mâm cỗ đầy 

ăm ắp hoa thơm quả ngọt được trưng bày. Nào bưởi, nào bánh, nào kẹo, nào cam… 

dưới bàn tay nghệ sĩ của chúng em, tất cả đã hài hòa, đẹp mắt.  

                 Mâm cỗ trung thu của lớp 11A3 trường THPT Đức Hợp 

VÌ TƯƠNG LAI HÀNH ĐỘNG 
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Cũng trong “Đêm hội trăng rằm”, lần đầu tiên chúng em được sải bước với 

màn múa sạp - một điệu múa dân gian độc đáo, đậm đà nét văn hóa dân tộc, chứa 

đựng bên trong nó là tình cảm, cốt cách, tâm hồn của con người Việt Nam. Thầy 

nhảy sạp, trò cũng nhảy sạp, không khí vui vẻ và náo nức lạ thường. Tiếng đập sạp 

rộn ràng hòa với bước chân thoăn thoắt của mọi người đã trở thành biểu tượng của 

một ngày hội vui vẻ, đoàn kết. 

 

Nhảy sạp trung thu của trường THPT Đức Hợp 

     Năm tháng rồi sẽ trôi qua, sẽ có những kỉ niệm là cả một trời thương nhớ. Và 

những kỉ niệm về mái trường THPT Đức Hợp sẽ mãi là vầng sáng đáng nhớ nhất 

trong chuổi thanh xuân ngọt ngào của chúng em.   

Học sinh Lê Thị Thùy Dương – Lớp 11A3 
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THẦY TÔI ! 

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hưng Yên trong một gia đình làm nông, hoàn cảnh 

khó khăn, ngay từ lúc nhỏ thầy đã có ý thức được rằng mình phải học tập để không phụ 

lòng bố mẹ và hơn hết là để mình thoát ly, có một công việc ổn định . Bởi thế, thầy 

luôn xác định tự học là chính. Vậy mà trong suốt 12 năm học, năm nào thầy cũng được 

giấy khen, ngoài ra thầy còn thi học sinh giỏi của tỉnh, của huyện. Thành công không 

trao tặng cho ai dễ dàng. Trong khi các bạn cùng trang lứa đi chơi, đá bóng, đi bơi, thầy 

lại cặm cụi bài vở, tự học một mình. Có ai đó đã từng nói “Trên bước đường thành 

công không có dấu chân của kẻ lười biếng”. Có lẽ vì sự chăm chỉ đó mà thầy đỗ trường 

Đại học Sư phạm Huế và cả trường Đại học Kinh tế quốc dân. 

Với niềm say mê Toán học và khát khao trở thành nhà giáo, thầy đã lựa chọn 

ngành Sư phạm. Sau bốn năm đại học, trở về công tác tại ngôi trường mình đã từng 

sống và gắn bó, thầy tiếp nối thế hệ cha anh, ghi thêm nhiều trang sử vàng rạng danh 

THPT Đức Hợp. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó đã hơn 12 năm thầy gắn bó 

với ngôi trường nhiều bề dày thành tích, trong đó có một phần không nhỏ là cống 

hiến của thầy với giải giáo viên dạy Giỏi cấp tỉnh và giải Nhì cuộc thi bài giảng 

Elearning. Mặc dù đã làm thầy giáo nhưng thầy vẫn tiếp tục công cuộc tự học của 

mình để nâng cao tri thức bởi với thầy kiến thức là đại dương bao la mà hiểu biết 

của con người chỉ là giọt nước giữa đại dương bao la ấy nên thầy luôn giương cao 

khẩu hiệu “Học. Học nữa. Học mãi”. 

Từ trước đến nay đại đa số thầy đều chủ nhiệm các lớp A1, những lớp đứng đầu về 

cả học tập lẫn thành tích. Nhưng rồi có lẽ do “cơ duyên”  thầy đã đến với lớp A6. 

Dưới sự chỉ huy của người thuyền trưởng bản lĩnh như thầy, A6 dần thay da đổi thịt. 

Từ một lớp luôn ‘‘biên chế’’ ở vị trí cuối khối, khiến thầy cô đau đầu cả về ý thức 

và học tập, lớp tôi đã từng bước đi lên trong niềm phấn khởi của thầy và trò. 

Nhà giáo dục Wiliam Arthu đã nói  “Một giáo viên bình thường kể chuyện, 

một giáo viên giỏi giải thích, một giáo giáo viên xuất sắc chứng minh, một giáo viên 

vĩ đại truyền cảm hứng’’. Thầy của tôi có lẽ là sự kết tinh của cả bốn người thầy đó. 

Cuộc đời làm nghề giáo ít ai làm nên sự giàu có nhưng tạo được sự sang trọng, 

không giàu có bởi họ không phải là người làm kinh tế, sang trọng vì họ làm giàu 

kiến thức cho xã hội và được xã hội tôn vinh.  

Có lẽ bao nhiêu lời hay ý đẹp, bao nhiêu lời giảng đạo lí, bao nhiêu thứ xa 

xôi cũng không đủ sức lay động bằng một tấm gương – một con người đích thực 

đang hiện hữu ngay trước mắt chúng ta. Cảm ơn thầy đã đến với A6 chúng em bằng 

cả một tấm lòng vĩ đại.                     

Học sinh Nguyễn Khánh Ly - Lớp 11A6 
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Tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người, gắn với những kỉ niệm 

về thầy cô, bạn bè, mái trường. Cũng như bao học sinh khác, tôi cũng có những kỉ niệm 

đẹp, những ngày tháng rộn rã tiếng cười, những mùa thi bộn bề lo lắng ở mái trường 

THPT Đức Hợp thân thương - ngôi nhà thứ hai, gia đình thứ hai của tôi. 

Lần đầu tiên tôi đến với mái trường THPT Đức Hợp bao niềm vui, sự hãnh 

diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi. Ngày đầu tiên đến trường, một ngày 

nắng ấm, theo sự thông báo của nhà trường tôi đã chuẩn bị đủ mọi thứ. Nhưng trong 

lòng tôi vẫn nôn nao khó tả bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới, bạn bè, 

thầy cô, trường lớp...tất cả đều mới tinh. Những năm trước, sau ba tháng nghỉ hè, 

chúng tôi lại trở lại với mái trường thân quen với những hàng cây, ghế đá in đậm 

bao kỉ niệm, cùng những lần nô đùa cùng bạn bè. Năm nay thì khác, tôi đã bước vào 

ngưỡng cửa cấp ba. Một chân trời hoàn toàn mới lạ. Tôi cố nhắn nhủ bản thân phải 

bình tĩnh, không run sợ. Tôi nhớ tới lời động viên của bố: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngôi trường tôi học rất khang trang, không gian thoáng đãng. Từ cổng trường 

đi vào là sân trường rộng lớn với hàng cây xanh rợp bóng mát dẫn lối vào các phòng 

học ba tầng uy nghi, đẹp đẽ. Nào là hàng cây, phòng học, cột cờ, khu hiệu bộ,… Tất 

cả hiện ra trước mắt tôi, khiến lòng không thể nén lại được những cảm xúc ngỡ 

ngàng cùng bao niềm vui sướng. Ôi! Ngôi trường đẹp quá! Chúng tôi là học sinh lớp 

10, cũng như các anh chị lớp 11, lớp 12 được phân công về  lớp. Sau mấy phút bỡ 

ngỡ ban đầu, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào. Dáng đi, hình ảnh của cô làm tôi 

Còn chút gì bối rối 

Hỡi con gái của ba. 

Ồ không sao con ạ 

Con đã lớn thật mà. 

 

Sân trường vui đầy nắng, 

Các bạn cũng như con, 

Tất cả đều bỡ ngỡ 

Từ chữ o khoanh tròn. 

Con nhìn trên cây phượng, 

Chú sẻ non hôm qua, 

Đứng cũng run sợ ngã 

Nay chuyến bay đã xa. 

 

Sẽ dần dần con nhé, 

Ghép từng vần ô a, 

Run run từng con chữ, 

Trong niềm vui vỡ òa. 

 

Chiều về lại con nhé, 

Trong vòng tay mẹ cha. 

Bao nhiêu điều mới mẻ, 

Lần đầu tiên con à! 

 

VÌ TƯƠNG LAI HÀNH ĐỘNG 
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nhớ về cô giáo chủ nhiệm lớp 9. Vẫn một dáng người thon thả, đôi mắt hiền lành. 

Chính những hình ảnh đó của cô đã làm cho tôi bớt đi sự lo lắng dù xung quanh tôi 

toàn những điều mới lạ. Lời đầu tiên cô nói với chúng tôi là những lời dạy bảo ân 

cần về ý thức và trách nhiệm đối với bản thân, trường lớp, trong học tập và rèn luyện. 

Đó là bài học đầu tiên mà tôi được học ở ngôi trường mới này. 

Ấn tượng nhất trong tôi là ngày khai giảng. Với sự chào đón của các anh chị 

lớp 11,12 và thầy cô giáo, tôi cảm thấy vừa thẹn thùng, lại vừa thấy mình trường 

thành hơn. Rời tiếng trống trường vang lên rộn rã, vang xa báo hiệu năm học mới 

bắt đầu. Âm thanh đó lưu lại trong tôi một cảm xúc xao xuyến, lạ lùng. Tôi biết là 

từ hôm nay, tôi hòa nhập vào ngôi trường mới - một ngôi trường với bề dày thành 

tích và truyền thống dạy và học.Tôi có bao niềm vui sướng, lòng tự hào, xen lẫn một 

vài nỗi lo sợ vô hình. Tuy nhiên, điều quan trọng trong tôi lúc này là sự quyết tâm 

học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường. Bấy nhiêu 

cảm xúc của những ngày đầu tiên đó dưới mái trường THPT chắc chắn sẽ đọng mãi 

trong tôi như một dấu ấn không thể phai mờ. Đó là tâm trạng, là cảm xúc, là suy nghĩ 

trong tôi lần đầu tiên bước vào trường. 

Năm nay tôi đã là học sinh lớp 11. Được học hỏi, được vui chơi,… tôi đã trải 

qua một năm học đầy thú vị cùng ngôi trường này. Một năm trôi qua - một khoảng 

thời gian cũng không phải là dài nhưng tôi cũng có rất nhiều kỉ niệm vui buồn cùng 

bạn bè, thầy cô. Và bây giờ ngôi trường này đã trở nên rất đỗi quen thuộc với tôi. 

Tôi yêu cô giáo chủ nhiệm của tôi - người luôn dìu dắt tôi, giúp đỡ tôi trong suốt cả 

năm học. Đặc biệt hơn nữa, sắp tới ngày 20/11- ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi viết ra 

những dòng tâm sự này và cũng là để gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành từ tận đáy 

lòng mình đến các thầy cô giáo đã tận tụy, hết lòng dạy dỗ, truyền đạt lại cho chúng 

em những điều hay điều tốt. Chúng em, những đứa học trò rất đỗi tinh nghịch, nhiều 

lần mắc phải lỗi lầm làm các thầy cô buồn lòng muốn nói lời xin lỗi, lời cảm ơn và 

lòng tri ân sâu sắc.  

Chỉ còn hơn một năm nữa thôi là tôi đã phải rời xa mái trường THPT Đức 

Hợp thân yêu. Những ngày tháng tiếp theo, tôi sẽ trân trọng, nâng niu, giữ gìn 

từng giây phút bên thầy cô, bạn bè. Bởi mọi thứ đến rồi lại đi, chỉ còn lại những 

kỉ niệm, những dư vị ngọt ngào để rồi thấm sâu vào tận trái tim, vào tâm hồn mỗi 

người học trò, không cách nào quên được về một cuộc đời học sinh đẹp đẽ, trong 

veo. Chúng em những thế hệ học sinh sẽ mãi yêu thương trân quý mái trường 

THPT Đức Hợp -  ngôi nhà thứ hai này. 

 

Học sinh Nguyễn Ngọc Huế - Lớp 11A1  
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Thầy à! Lại một chuyến đò nữa sắp cập bến, 44 hành khách chúng em thật may 

mắn và yên tâm giao sinh mạng của mình cho một thuyền trưởng "vững tay lái" và 

“chăm sóc hành khách chu đáo’’ như thầy. Nhớ ngày nào, khi chúng em biết tin thầy 

chủ nhiệm, chúng em sững sờ, bàng hoàng, ngạc nhiên, mắt liếc nhìn nhau như 

những đứa trẻ con, không cần suy nghĩ mà thốt lên rằng: sao không phải thầy này? 

sao không phải cô kia?...Thế nhưng thời gian qua thầy đã cho chúng em có những 

cái nhìn khác, thầy đã làm thay đổi suy nghĩ chúng em.  

Khi chúng em còn là những cô cậu học trò tuổi 16 cũng là lúc chúng em gặp thầy, 

biết thầy và quen thầy. Lúc ấy, trong con mắt và cách cảm nhận của chúng em thầy 

là một người lạnh lùng, nghiêm khắc bởi những lúc chúng em mắc lỗi hay không 

làm được bài đứng bất động như "ma na canh" trên bục giảng, nét mặt khó chịu, sự 

tức giận và những hình phạt "độc" của thầy lại xuất hiện. Và để rồi cuối cùng chúng 

em nhận ra, đó là "mưu mô", là kế hoạch "giăng lưới" mà thầy muốn chúng em trở 

thành những con người tốt hơn, những học trò xuất sắc và ưu tú. 

      Đối với chúng em, thầy còn là một nhà tâm lí học, thầy am hiểu tâm lí từng học 

sinh. Chính vì thế, vào mỗi ngày lễ 20/10 hay ngày 8/3 thầy thường bí mật bảo các 

bạn trai của lớp làm cho chúng em cảm động đến nao lòng. Ngày hôm đó, chúng em 

bỗng nhiên hóa thành những cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cảm ơn 

thầy,cảm ơn những chàng trai tuyệt vời nhất! 

Hình ảnh thầy trong em là sự tận tụy đến 20 giờ tối hướng dẫn học sinh làm 

bài thi nghiên cứu khoa học đã in thật sâu vào cuốn sổ "Ký ức". Là câu nói "Các bạn 

vẫn còn cơ hội, chỉ cần các bạn nỗ lực hết mình" của thầy khi những đứa học trò 

chúng em suy sụp nhất. Là ánh mắt nhìn đầy thân thương  “thầy tin em sẽ là làm 

được’’ của thầy hôm nào. 

      Thời gian như dòng chảy không ngừng và chúng em không hề biết dòng chảy ấy 

sẽ chảy về đâu, hay cuốn theo điều gì. Bóng hình thầy trong chúng em là những hình 

ảnh, những ký ức tua nhanh như một cuốn băng chạy hoài với cái nút "Stop" (nút 

Dừng lại) bị hỏng vậy. Mùa hoa giấy nở rồi lại tàn. Thầy có để ý thấy không? Những 

cây hoa giấy ấy rực rỡ rồi lại trơ trụi. Không biết chúng em còn có thể ngắm bao 

nhiêu mùa hoa giấy nở rồi tàn như vậy ở bên thầy như này nữa ... 

 Phải, vào cái tuổi 16, chúng em gặp được thầy, thầy làm cho cuộc sống của 

chúng em thật nhiều sắc màu, thầy đã viết thật nhiều nốt nhạc, thật nhiều giai điệu vào 

từng trang giấy trắng của cuộc đời chúng em. Chúng em yêu thầy, 12a4 yêu thầy! 

 Học sinh Nguyễn Thu Hằng – 12A4 
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CÁCH HỌC THUỘC HIỆU QUẢ VÀ NHỚ LÂU 

 

Là một học sinh lớp 12, đang cận kề với kì thi 

THPT Quốc gia 2019, đầy áp lực với lượng kiến thức 

có thể nói là khổng lồ của 3 năm lớp 10,11 và 12. 

Lượng kiến thức ấy quả là lớn và khó khăn vất vả với 

học sinh chúng ta, đặc biệt là các bạn học sinh khối 

C. Chính vì vậy em - một học sinh thi ban xã hội, 

muốn chia sẻ tới các bạn một chút bí quyết nhỏ của 

mình về việc học thuộc, nắm bài một cách chắc chắn 

và nhớ lâu hơn. Mong sẽ giúp ích được các bạn trong 

việc học tập.  

Phương pháp học của mình cụ thể như sau: 

      (1) Việc đầu tiên mà bạn làm không phải là nhào vô ngay để học mà đó chính là: 

Xác định thời gian học, không gian học hợp lý và chuẩn bị cho mình tinh thần học.  

– Về thời gian học: Buổi sáng chính là khoảng thời gian lí tưởng nhất để học bài. Vì sau 

một giấc ngủ dài cơ thể, đầu óc được nghỉ ngơi, thư giãn sẽ giúp bạn tiếp thu bài tốt hơn. 

– Về không gian: Bạn nên chọn một không gian yên tĩnh, thoải mái, thoáng mát. 

– Về tinh thần học: Bạn phải thực sự có ý muốn học, giữ một tinh thần thoải mái… 

      (2) Trước khi học bài một mạch, bạn nên đọc thật tập trung 1 đến 2 lần để khái 

quát được trong đầu những nội dung chính, những mục lớn của bài. 

      (3) Sau khi đã khái quát được bài rồi, các bạn sẽ bắt tay vào học, đọc đi đọc lại 

3 lần hoặc 5 lần nội dung để ghi nhớ kiến thức vào bộ não của mình.  

      (4) Trong quá trình học bạn nên tập trung cao độ, phải hiểu để học hiểu được bài 

mình đang học, liên tưởng kết hợp với các giác quan để dễ tiếp thu bài hơn. 

      (5) Dò lại 3 lần toàn bài sau khi đã học xong phần bài, để tăng hiệu quả và giúp 

bạn nhớ lâu hơn. 

Một số lưu ý: 

      (1)Khi học nếu cảm thấy đau đầu bạn có thể đọc lại bài đó cũng là một cách giúp 

bạn vừa đỡ căng thẳng và vừa có thể làm cho bạn nhớ. 

      (2)Luôn giữ tinh thần thoải mái,khi học,tập trung cao độ. 

      (3)Không nên học khi có một cuộc hẹn, lời mời kèm đó, nó sẽ làm bạn bối rối 

vội vàng dẫn đến học vẹt, học lướt rất dễ nhanh quên. 

      (4)Nếu bạn muốn nhớ thật lâu, bạn có thể: Học lại sau một tuần. 

Học lại sau hai tuần. 

      Học lại sau một tháng. 

                    ~ Cảm ơn các bạn! Chúc các bạn học tốt ~ 

Học sinh Vương Như Quỳnh - Lớp12A7 
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      ĐƠN XIN NGHỈ DẠY 

      Đơn này gửi tới sếp Vinh 

Campu nó đá với mình tối mai 

Hàng Đẫy khán giả xếp dài 

Em tranh mua mãi được hai vé rồi. 

 

Công việc chẳng dám bỏ bê 

Em nhờ đồng nghiệp dạy kê cho rồi 

Bây giờ xin sếp đi thôi 

Gặp xin em thấy bồi hồi lo lo. 

 

                            Đệ đơn mong sếp kí cho 

                          Việt Nam mà đá thắng to em về 

                               Hẹn sếp quán rượu bên đê 

                                    Vui cùng non nước được bề liên hoan 

                                                                   Đức Hợp, ngày 23/11/2018  

                                                                       Người làm đơn 

       Xác nhận của BGH                                    

    Việc công tuy vẫn còn nhiều,                                    Phan Thanh Sự 

Chú vì yêu nước, anh điều chú đi, 

       Chú cứ việc bắt taxi, 

Trường lo cho chú cả đi lẫn về, 

       Anh em đợi sẵn bên đê, 

Việt Nam chiến thắng chú về cùng vui. 

 

 

 Nhóm tác giả Chu Thế Minh/ Nguyễn Văn Sơn/ Phan Thanh Sự. 
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  VỚI TRÒ … 

                (Tặng trò A7 khóa 2017 – 2020) 

Học Văn là Xuân Diệu viết thơ tình 

Nguyễn Bính làng quê hương đồng xào xạc 

Nam Cao “Sống mòn” nỗi đời day dứt 

Nước mắt Nguyên Hồng nhỏ xuống trang văn 

   Học Văn là những phút bâng khuâng 

  Thương một thuở Nguyễn Du  

                       khóc Kiều ba trăm năm chẳng dứt 

                                                      Cụ Tam Nguyên đau nỗi đau thời cuộc 

                                                      Day dứt vần thơ, day dứt đến bây giờ 

Ai đó bảo học Văn nhiều mơ mộng  

Như cánh diều chao liệng giữa tầng không 

Rồi, trở về tim ngập ngừng bối rối 

Trước một nhành hoa, giọt nước mắt lăn dài 

  Phút lặng lẽ ngắm dòng đời trôi chảy 

  Ta yêu hơn lẽ sống quý thời gian 

  Nhắn với em, cô trò nhỏ yêu Văn 

  Học mỗi trang Văn là học cách làm người. 

                                  

                                                                 5.11.2018 

                                      Cô giáo Nguyễn Thị Kiên Chung 
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Người mẹ thứ hai 
 

Lòng chợt nhớ thời gian trôi nhanh quá 

Mái tóc cô thêm bạc trắng nữa rồi 

Mỗi nếp nhăn là mỗi chuyến đò dời 

Cô vất vả mong đời trò đỡ khổ. 
 

Nỗi nhớ cồn cào muôn ngàn nỗi nhớ 

Nỗi nhớ trong con nỗi nhớ về cô 

Nhớ ngày đầu đến lớp mắt còn thơ 

Cô bế con biết con còn bỡ ngỡ. 
 

 

Và như thế thời gian trôi vội vã 

Giờ chân con cứng cáp bước vào đời 

Lại thương cô tay yếu giọng khản rồi 

Vẫn chống chèo vì thương bao trò nhỏ. 
 

Cô thương trò chẳng quản ngại mưa gió 

Chỉ mong trò cứng cáp được nên người 

Như thế thôi cô mãn nguyện lắm rồi 

Chẳng ngại khổ - chỉ sợ trò đi lạc lối. 
 

Cô là thuyền là biển rộng mênh mông 

Đưa con đi đến những miền đất lạ 

Sống nên người qua câu chuyện cổ tích 

Chưa đến đích là cô còn gắng sức. 
 

Dìu dắt con trong khó khăn thử thách 

Giúp cho trò có nghị lực hơn người 

Dạy cho trò kinh nghiệm để vào đời 

Với tất cả những gì cô biết được. 
  

Đường con đi còn chông gai phía trước 

Vẫn biết rằng cô vẫn bước theo sau 

Biết ơn cô em đi theo tiếp bước 

Người lái đò - người chở những ước mơ. 

 

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền 
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      C   N ĐÒ 

       Con đò tri thức qua sông 
Nắng mưa bão tố vẫn không đắm đò 

        Con đò nằm đó co ro 

Lặng thầm chở khách chờ cho thành tài  
 

        Con đò thức những sớm mai 

Truyền bao con chữ thắm lai hàng tình 

        Con đò nằm đó lặng thinh 

Chờ ai lữ khách đinh ninh lời thề. 
          

        Bao giờ chiến thắng trở về 

Khách kia có nhớ mà về bến quê? 

        Đò xưa vẫn thế tái tê 

Chờ mong chờ mỏi chẳng xê chuyển lòng. 
 

        Ai về ai có nhớ không 

Ta về ta nhớ đò trông đò chờ 

        Nhớ con sông, nhớ đôi bờ 

Nhớ đôi câu hát đợi chờ người xưa. 
   

        Cho dù dãi nắng dầm mưa 

Cho dù những sớm hay trưa mặc người 

        Đò xưa vẫn mãi mỉm cười 

Đón đưa lữ khách mà tươi trong lòng  

                  Cô giáo Phạm Thị Nguyệt 
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Học Địa lý 
Bố dạy anh của Nhím học bài về Địa lý. Bỗng anh cu quay sang hỏi: 

– Ba ơi tại sao có nước Áo mà lại không có nước Quần hả ba? 

Ba ngẫm nghĩ một lúc rồi nổi khùng lên: 

– Học hành gì mà hỏi những câu như vậy, có phải phí gạo bao nhiêu năm trời của 

ba mẹ không.Nếu mà có nước Quần thì làm sao mà nhìn thấy nước CuBa hở con. 

Anh cu lại quay sang ba thắc mắc: 

– Thế tại sao có nước Áo rồi mà vẫn nhìn thấy nước Haiti ạ? 

 

Cách vào bài bá đạo 
- Thầy hỏi các em, ăn cắp nhạc thì gọi là gì?. 

- Thưa thầy là đạo nhạc ạ!     

 - Thế ăn cắp ý tưởng là gì? 

- Là đạo ý tưởng ạ! 

- Ăn cắp thơ gọi là gì? 

- Là đạo thơ ạ! 

- Vậy còn ăn cắp răng? 

Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau... 

- Các em mở sách, hôm nay chúng ta sẽ học... ''đạo hàm''. 

 

Em tưởng cô cũng thế. 
- Cu Tí, em cho cô biết lý do tại sao thứ hai em không đi học? 

- Thưa cô, hôm đó mẹ giặt hết quần áo, nên em không có đồ mặc ạ! 

- Thế hôm thứ ba? 

- Thưa cô, em có đi ạ! Nhưng đi ngang qua nhà cô, thấy quần áo cô phơi... tưởng 

cô cũng vậy, nên em quay về. 

                                                                                               (SƯU TẦM) 
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ENGLISH CORNER 

Part I: Choose the correct option. You can give present if you send us the 

correct answers at: http://bit.ly/Englishcornerpart1. The deadline is 12AM 

30th of November. 

1. Since when Vietnam is celebrating Teacher’s Day? 

A. 1962         B. 1972          C. 1982 

2. Who said that “Teaching is not a profession, but a way of life”? 

A. Dr. Radhakrishnan             B. Swami Vivekananda 

C. Gulzarilal Nanda                  D. Narendra Modi 

3. On which date in Vietnam Teacher’s Day is celebrated? 

A. 14 November        B. 5 October 

C. 20 November        D. 5 October 

4. Why do Vietnamese people celebrate teachers’ day? 

A. To stay at home 

B. To thanks teachers 

C. To ask them questions 

D. To listen to their story  

5. The world teachers’ day is on? 

A. 5 October 

B. 6 October 

C. 7 October 

D. 8 October 

6. How many bananas can you eat if your stomach is empty? 

7.  Where is the ocean the deepest? 

8. A blue man live in a blue house. A green man live in a green house. Who lives 

in the white house?  

9. What is the best way to stop a dog from barking in, and digging up the front yard? 

10. If you have three apples and four oranges in one hand and four apples and 

three oranges in the other hand, what do you have?  

 

http://bit.ly/Englishcornerpart1
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KHOẢNH KHẮC ĐẸP 
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  24Sôi nổi. Tự hào. 
Trường
Bằng


lăng
tôi


tím
bên

YÊU MÃI TRƯỜNG TÔI

 
sông
sân


trường,
Hồng,


tím
giữa


Nhạc và lời: TÀO TUẤN SỬU


cánh
con


đường
đồng

 
ước
lúa


mơ.
xanh.

 
Ngàn
Miền

        

  
con
quê


tim

nhãn

 
rực...


lồng một

 
miền


quê


văn


hiến.

 
Trường

 
phổ


thông

 
trung


học


Đức

 To Coda       
  

Hợp
  

mến

 
yêu.

 
Giờ

 
lên


lớp bài

 
học


ấy


khắc


ghi.

  
Giờ


ca

        
  

hát ngàn

 
lời


ca


cất


cao:

  
Thày


Cô


ơi! Người

 
mẹ,


cha


thứ


hai

  
đã bao

       
  

đêm,

 
thày thức

 
trắng


với

   
sao.

 
Chẳng


quản


nắng


mưa,

  
thày


lên

       
  

lớp


trồng

 
cây cho

 
đời.


...cháy


vì


ngày


mai


xây


đời.

 
Bạn

 
bè

   D.C. al Coda Coda     
  

ơi! Dù

 
ngày


mai


cách


xa,

  
bạn


bè


ta tình

 
như


hoa


tím


ngời.

  
Bạn


bè

       
  

ơi dù

 
thời


gian


có


xa!

 
Tháng


năm

 
qua


học


chung

 
lớp


với

        
  

nhau.

 
Và


ngàn


ngày


qua,

  
còn


theo


mãi


cùng

 
ta vào

 
đời.

       

  
Trường

 
phổ


thông

 
Trung


Học


Đức


Hợp

  
mến

 
yêu!


yêu!

        1. 2. 

1


