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Phát hóa
và lan tinh

sách

Hình thành và
rèn , 

nghiên , phân tích, 
và

Nâng cao
Anh sinh

thông qua sách
Anh

100% sinh ký

có 1 thi trong
các theo tháng

trong 

chính khóa hóa

khóa: , sách
nhà,...

theo tháng

Tháng 9/2020

Tháng 10 & 11/2020
trình “ sách tôi yêu”

Tháng 12/2020
Sân hóa tác

Tháng 1/2021
Ngày sách Tháng 2/2021

thi “ hóa ”

Tháng 3/2021
án sách cùng KOLs

Tháng 4/2021
làm nhà , nhà

Tháng 8/2021
san
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Con sách tranh này. âm nó có theo
con lâu, lâu … là câu tình yêu
dành cho con trai cô . khi sinh ra khi thành
nhóc con bán cho thú. nhóc
thành niên và thích trong . Khi

thành, bé con ngày nào nay là ông cao , anh ra
nhà và tít kia thành .

, dù , dù ngoài phàn nàn bao nhiêu
trong lòng luôn yêu con mình vô . khi con say

bên ôm con vào lòng, hát cho con nghe bài hát quen .

Con yêu con mãi mãi
con xa

nào trái tim còn
Con là riêng thôi.

con yêu mãi,
xa ,

nào trái tim còn
là riêng con thôi

Sau , con trai bà, nhóc nhà ôm con gái mình
vào lòng, hát cho cô bé nghe bài hát tình yêu sau này cô bé hát
cho con mình nghe. bài ca - bài ca tình yêu

, mãi mãi không bao . Bài ca cha
trên này.

vài trang vô tri vô giác tác lên tình yêu
vô dành cho con trai bà là tình yêu

các bà trên gian này dành cho con mình. Cho dù
khôn hay còn trong nôi bé, dù xa chân hay

bên thì , là con bé , là , là
mà yêu trân tính mình...

, .
con không kìm xúc

khi già , bà
hát cho con nghe không

vì bà . Vì ,
anh hát ru bài mà anh

ru mình :

con trai ôm vào lòng khi già ( sách)

Ngô Lê Anh - 6A01
MÃI YÊU CON…

08



“TOTTO-CHAN
”

tháng là lòng yêu
- vô cùng thân

ai có cho mình
sách yêu thích riêng tôi

câu Totto-chan
bên nhà
Tetsuko Kuroyanagi. là câu

tính nhân và tình yêu
con .

Totto-chan trong là cô
bé tinh ngây
thông minh, lém chính vì

mà em ngay trong
tiên. Chi

này cách
nhiên, phê phán giáo gò bó,

tính linh nay.

Lòng yêu tiên
qua Totto-chan. Bà

không tìm ngôi
phù con gái mình cô theo

. Dù là chi trong
ai có tình

yêu con vô
này.

Chi
tính nhân và tình yêu
có là câu ngôi
Tomoe và kính
Kobayashi. sinh
trong toa tàu,

món nhiên và
quan là
khóa cho mình. toàn là

sinh : có
sinh cá

... bình
và nhau cách hòa

. là tình yêu hình
trong sáng, - tình

.

Câu còn là bài ca tình trò. Ngôi là
toa tàu dùng làm tình dành cho

sinh bao la. Totto-chan thành tích là sinh cá và
không ghét dành ra 4 nghe cô

. có 50 sinh, sinh
coi con cái mình, yêu, ban, quan tâm . Có

là hình lí giáo,
tràn tình yêu và dành cho sinh mình.

câu nói “Em không em là cô bé thay
cô bé Totto-chan, cho cô tinh và viên sau

này cô có thành thành công. sách ý này luôn
trong lòng tôi, nó cho tôi vô vàn bài tình yêu

con và tranh lí giáo có
cho phúc.

- 8A0
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Em là sách yêu" vì em thích cô bé Totto-chan
thông minh, và mê khám

phá. riêng - liên lan ra bàn vì
hát rong và nói hay chú chim

làm gì ngay trong làm em khúc khích.

Có cho Totto-chan có ghét vì quá phá phách
em . em, ngây

con nên có qua . Và quan là cô bé
giúp bè ngôi mình.

Em yêu quý nhân Kobayashi. yêu quý các
sinh, cho sinh tham quan khám phá thiên nhiên, không trách

sinh mà ân .

hút em là Tomoe trên toa tàu.
không có khóa sinh thích môn gì thì

môn và môn không thích thì sau cùng.

sách thú yêu in mãi trong
tâm trí em.

Bài “Totto-chan bên Chi – 2A3
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Tôi là không thích sách, sách trên tay
làm tôi là nhàm chán. sau khi sách
con mèo âu tác Luis Sepúlveda, tôi có suy khác.
Ngay khi nghe tên sách thôi, tôi kì sao con
mèo có con âu bay?

là vui các nhân . Kengah, là cô âu
cùng thì có ra, cô chìm trong váng và khi cô
bay lên thì không còn và nhìn ánh sáng . Cô âu

bay nhanh và lao vào ban công mào mun . Sau
khi Zorba 1- Không

; 2- sóc và cho âu con chào ; 3- cho âu con bay thì cô
qua . Và mèo mun Zorba nuôi mà cô âu ra.

dù khó vì cô âu nên mèo Zorba
và ra cô âu xinh, cô bé Zorba là . Mèo Zorba

cho cô âu bé cái tên yêu - Lucky. Cô nàng Zorba
sóc, nuôi ngày và khi Lucky bay. Lucky bay

Zorba là thách khó vì loài mèo bay .
khi Zorba Lucky bay, cô không bay thì Zorba luôn bên an

viên và cùng cô âu bé cánh xinh bay trên
. Chính tình yêu chú mèo giúp cho âu bay trên

và tìm chính mình.

Qua câu chúng ta tình yêu loài dành cho nhau,
dù không cùng loài chúng yêu nhau và sàng giúp

nhau. Chú mèo Zorba dành cho cô âu tình thiêng liêng và cao .
chú mèo không nào bay tình yêu chân thành, Zorba

làm cánh âu bay . dù trong có khó
thách hãy qua chông gai cùng

con phúc.

là sách không nói
loài mà trong là thông

ý tình trung và lòng
. hãy tìm và sách này

nhé, nó hay và ý

Minh Anh – 6A01
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Nói yêu có qua tác chan tình
tác Luis Prats - nhà Tây Ban Nha:

: giáo Ueno
hoa anh mua chú chó

và tên cho nó là
Hachiko. Ông cho
con gái bé có chú chó làm

trong nhà
cách nào, chú nên thân
quen bó giáo

cô con gái. Giáo
Ueno lên và qua trong

quan .
nào ta trông

chú chó Akita
ga ra

. tháng, Hachiko
giáo quay …
gió … Và nó làm

mình: 9
9 tháng và 15 ngày, cho ngày

thân mình qua …

tôi
Có bài báo khoa nghiên nói chú chó không có

cái chúng thân quen
không hình dung cõi này.

theo tôi ra Hachiko có là nó
tình mình dành cho giáo nó tìm

gian an yên bên và không tin ra . Suy
có là Hachiko
cùng mình. tin, hi thành cho Hachiko ngày

ngày ga Shibuya, chính tin, hi nó không
nào cho mình có thêm . tình

lên ranh khác và tình sâu mãnh
áp tình và . “Hachiko - Chú chó khép
là lúc tình yêu sâu rõ trái tim
.

“Hachiko – Chú chó .

“Hachiko – Chú chó ”, Bùi Khánh –7B0
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Bài sách Anh Mai – 4B0

( trang sau)
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Sara hay
nghèo quanh
và 

Frances 
“

An Khanh - 8B02

Tranh minh Công chúa

Sara, cô bé có lòng nhân ái, thông minh, yêu và có
cha giàu có. Khi lên cô London theo

sinh cô Minchin. cô công chúa : có phòng
riêng, áo, món cho cùng

trang ao,… Tuy nhiên, không vì mà Sara kiêu cô chia câu
trong trí mình

các giúp Ermengarde xóa ti,
. Cô coi cô gái Becky

.

xa khi cha
cô và tài

sau không may .
trí cô công chúa yêu
Sara thành .

và lòng cô
bé qua khó

trong cách
. Ngay nói cay

cô Michin không
tâm cô. Cô bé

gác mái nên
câu trí

.
Sara giàu sang
không . Cô
mình luôn là công chúa và

công chúa.

15
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PINOCCHINO”
Có tôi Pinocchio hình chú bé có

dài trong phim Disney không vì yêu cô giáo
hóa : sách trung . Tôi không do mà
ngay “ phiêu Pinocchio . Và là, tôi

mình trong phiêu kì thú bé này là qua trang
sách. Dù là qua phim màu hay qua ngôn bay
trong sách, câu Pinocchio mê tôi . nhiên, sách
thì thú xem phim …

Pinocchio là chú bé bác Geppetto ra. Bà
tiên xanh hóa phép, chú có nói . Bác
Geppetto phúc và cho bé khác.

Pinocchio là bé và .
qua phiêu li kì không kém nguy

Pinocchio bài quý giá và thành . Câu
cho chúng ta bài quý giá : không nên nói nghe

yêu ... có bài sâu
mà tác qua sách là: Trên không có nào là
hoàn ngay và không yêu nuông là
chúng ngoan ngoãn, . khi qua sai và
giá cho mình thì chúng ý hành vi sai trái mình và

. Và nhiên, này không ngay mà có
gian.t gian. “

câu 

Minh - 6A0
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câu nói có 7 là câu nói xuyên sách “
Khaled Hosseini. Câu nói bình là câu nói cho

xúc , cay bùi.

Afghanistan vào 1970, khi không có khói bom và súng
tranh, hai bé Amir và Hassan lên cùng nhau mái nhà ba Amir là

Baba. tiên Amir nói là Baba, tiên Hassan nói là Amir.
là chung và lòng trung thành Hassan Amir. Tình con

vô và trong sáng ích lên .
thúc khi Hassan con xanh và Assef. Amir, vì
thân mình và lòng ích trào lên, và

mình Hassan lên Hassan và Ali – và là
cha Hassan, .

( trang sau)
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khi 18 Amir và ba lánh sang . làm phát ,
thành nhà và tình . Có

gia phúc bóng quá dai theo
hàng . chú Rahim Khan, ba Amir, quay

Afghanistan con trai Hassan là Sohrab tay Assef, thù
Amir. Hassan, mà sau này Amir

là em trai cùng cha khác . Sau khi qua bao nhiêu khó nguy
tính Amir cùng Sohrab cùng gia

Sohrab, sau khi sang tâm lí nên lãnh và thu mình . cùng, Amir
Sohrab cùng và con

gì Hassan làm cho anh, làm Sohrab và
thúc câu câu nói: “Vì cháu, ngàn . Tình yêu không
Hassan dành cho Amir nay Amir cho Sohrab: “Hassan yêu tôi, yêu
tôi theo cách không ai có tình yêu bao mãi mãi còn yêu . Bây

nó con nó còn . nhiên
mà Amir tìm : tình chân thành xóa
không hy và .

“ cho chúng ta bài . Nó cho ta cách
hy sinh, bài cha con, . Tôi

thích cách cha Amir anh : “Trên này có duy
thôi. là . khác là thái … – mà ta

xúc tiên, ba Amir quy các khác thành . Khi ta
. Ta làm cha, làm . Khi ta

ai . Khi ta ngay ...

nhàng và có qua bé 12 cho khi
thành, làm cho câu tuy có không cho

giác quá cao trào hay . góc nhìn tâm Amir, Khaled Hosseini
cho ta bài và góc nhìn làm thay suy

là và không có nào hay tình yêu
hay là cay lòng và là lòng tha con .

có nói là sách con . Cách Hassan lòng trung thành,
tình yêu mình Amir, không thay . lúc vui
cho khi lúc cho lúc thành, cho mà không

. Có khi có khi là âm dõi
nguyên và áp. là sách

không có tình tình yêu mà
còn là trung thành – xé
tâm can khi tâm... Hành trình
tìm và bé Sohrab
chính là hành trình chính mình.

câu cùng khép câu
là câu nói mà Hassan nói

Amir, và chính là câu nói
xúc : “Vì ngàn .

- 8B0
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hào M. Gorki có : “
sách là mà khi chân
lên, tôi tách con thú lên

con . Có nói, sách
là làm và trong giá

mà sách mang cho chúng ta là
chúng ta trung trách

.

LÒNG 

Trong sách lòng trung thì sách “ câu
lòng trung mang cho chúng ta giá tính này. sáu

trang cùng ba câu tính trung sách ta cách làm
. sách này, chúng ta bài vô giá trung trong

kèn thành hay cây . câu bình
ra mang bình ích và ý : Con tôn

yêu quý xung quanh.

13 không dành cho mà sách còn giáo
. trang sách ta câu khác nhau,

tham lam có, có, có, thà có. trong sách
chàng phu nghèo có lòng trung anh ta

rìu và gia tài mình sông. Dù ông và giúp rìu
là rìu vàng và rìu chàng không và rìu

mình. trung anh ông ông chàng trai ba
rìu.

ta thông : Hãy luôn trung ta không
chính thân mình và lòng . Vô vàn câu xúc khác
nhau sau sách “ câu lòng trung . là

sách tiên làm .

Nhi - 8B02
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”
Tôi là Anh, 6B02 và là

Hanser Liên TH và THCS
Ngôi Sao Hà . tôi
sinh rèn theo có 5 giá lõi: Trung

Yêu Tôn
. Trong giá mà tôi thành công
có chính là . Qua 6

tôi con
thành con trong

không ai hoàn thành
. Và tôi ra quan

nào cách sách
“Tôi .

Tác sách này là Duy
. Duy là nhà biên

và tác vào
Nam 20. Ông không

tác mà còn sâu
và

các thanh niên trí ông.

Anh - 6B02

Trong xã ngày nay, không ít quên ý
mình thành công ra nó là con

thành công mà thôi. vì không mà còn “ mình
và “ nhân . sách này tuy lâu giá
sách còn nguyên . ai quá nhàm chán và không
làm gì thì chúng ta hãy tìm và sách này nhé! khi quá màng.
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Ernest Hemingway (1899 - 1961) là nhà nhà báo . Ông tham
gia trong I. Là con phóng khoáng, chính vì
mà các tác Hemingway giá là “áng chân và
con . “Ông già và (1952) là và là trong
cao trong bút Hemingway. Chính tác này, ông trao

Pulitzer 1953 và Nobel 1954.

hai ba trang; trong tôi bao
xúc, bao suy. Nhan tác

gây . là
cái bé, con

cái mênh mông, hung tàn . Song,
“và “ông già “ phép
so sánh vô cùng thú . Con ngang hàng

thiên nhiên, vóc không bé
trong ý chí: Con chinh và

làm .

Tác già và miêu ông lão
Santiago, theo khát chinh

con cá tài mình,
ý . Ông lão kiên

trì liên ra tám ngày mà
con cá nào.

Không tin vào tay và mình, ngày tám ông
xa, và là không lòng ông câu con cá

. bi thay, con cá kéo ông lão ra xa.
và con cá ba ngày hai cùng ông chính và

nó. Ý chí, cùng tay góp làm nên
. Tuy nhiên, trên mang con cá cá xông công con cá

. Santiago kiên khi ông lão còn
cá . Dù ngay khi ông lão ngay rèn

giáo ra . Câu thúc chi ông lão và con .

Sau khi tác ông già và này, tôi ông lão Santigo
thông minh, kiên và tích . chúng ta thêm thành

công là quá trình dài chúng ta kiên trì, khó không là may
. Ngoài ra, tác còn trong

công chúng ta không nên và vì thì không bao
có .

( trang sau)
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Câu trích ý trong :

ngày là ngày . Nó chúng ta may . tôi
nó chính xác. Sau khi may chúng ta sàng.

ông có không .

không còn gian không có. Hãy
có làm gì có.

Hoàng Châu Anh - 8B01
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“ binh tác Andrea Hirata,
tác có lay lòng tình bè,

tình trò và ý to . sách mang tri và linh giáo
là câu tinh con i.

Trên hòn Belitong giàu có và trù phú Indonesia, có khi ngôi
làng giáo bé Muhammadiyah. Ngôi tàn, và . mà

trong nghèo và nguy lúc nào, ngôi ra ánh sáng hào
quang 13 con 13 binh bao Harfan và cô Mus. Hai cô

lên ánh sáng, là cho trò
nghèo qua tri . mình, hy sinh

mong trò mình có tri có .

11 sinh, Flo-ra, 10 cô trò còn có hoàn chung là nghèo . Ám
tôi là hình bé Lintang ngày ngày xe và 80 cây qua 4 khu lúc

nhúc cá trên xe cà tàng vá vá . mà hôm nào em
luôn mài . Tôi xúc bao khi Lintang lên cha mình trong ngày

tiên, vào lá khi vì cha
không . Lintang là thiên tài say mê luôn giúp bè có

cho lai dù trong nghèo, túng . lòng bao khi chàng
trai mãi mãi không thành – thành nhà Toán . kì thi 3
tháng, cha em là ông duy trong nhà có lao em

nuôi 13 trong gia .

là màu và trong tranh mà tác lên. Tuy nhiên tranh hoàn
không có màu màu sáng luôn song hành, tô . là

trong sáng ngây các trò, cô nghèo Muhammadiyah:
câu hút thiên tài não Mahar, xem phim binh,

hóa trang vui kì thi sinh tính hai cúp vô sáng chói… Trong vui có
trong có trong phúc. Và phúc, là

giáo tin vào . cùng nhau lùi khó
ông Samadikun ngôi hay máy xúc to xù

xóa ngôi … khó áo …. Ngôi qua và
gió .

là tác hay ý tôi . trên chính tác
câu ra làm tôi ngào. sách xong tôi mình may
bao khi có sách . Tôi càng vì không hành

không mình. tác vì nên sách này.
Nào nhé, hãy lên!

Anh - 8A02
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ngòi bút tài hoa, tinh và trái tim nhân cùng cái nhìn sâu
Hector Malot nên tác: “Không gia .

sách ánh lao và sinh
bênh, nguy

và nhân dân lao thành trong xã
. có tình lòng

tình ái giai lao .
không và ánh,

ca cao
quý lao ca lao
tinh gian khích
tình chân chính và lòng nhân ái, ý chí lên
không trong . sách mang
cho chúng ta bài quý giá tình yêu

tính trên hành
trình . ta trân

gì ta có, chia
.

“Không gia không có toàn nó có ta có lí do
vui vì giá con . là tình gia tình

má Barberin Remi, má coi Remi con mình và sóc
bé tháng . là tình Vitalis dành cho Remi. là

cha, nuôi em và dìu em vào con là
em hay trong . Bà Miligan và Arthur
yêu Remi. sóc, mang khi em vào tình khó . Và

sót không tình Remi và Mattia. Hai em
nhau, chia cay bùi, luôn sát cánh cùng nhau trong .

Câu này còn ca lao khích tinh tin .
khó . không ta khó mình

hãi, không ta khó mình không
ta khó và mình, không

ngã ta cách mình lên và . Hãy tin ra ngoài
thách ra, có ta có do phát

thân, do tung cánh bay mình.

Tác soi cho bao tâm thoát bóng
. Và ai có gia suy làm sao cho

may mà ban cho.

Hoàng – 8A0
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Nam luôn là và theo. sách “
vào tháng 2014. sách chú ý, tò mò

trong lòng không dung, ý hay, mang cho ta
bài giúp ích cho .

Câu này bài lí thú và cho tác
dành cho các . Qua câu bài hay, có giá cho con

ghép : lòng kiên tình yêu tình yêu thiên nhiên,….
sách, ta còn tính cách, thói quen mà ta nên trong và có

rút ra kinh cho mình chúng ta . Trong câu
sách câu mà ai .

Qua tác giúp sai và giúp ta . Tác còn chia cho chúng
ta bài câu trò và chính là

kí . Không
sách, tác Nam chia các

teen mà ai nên nên .

sách này giúp cho ta
ích cho còn trí, giác

tò mò cho . chính là sách mà
nên giúp thân trau

thân, tính cách và mình.

Mai - 7B01

có mà mình
em . Nam – trong

tác Nam
sáng tác nên câu ý cho

con “
Anh nào hay “ bài ngoài

trang sách . chính là tài
mà em luôn theo. “

chính là trong
sách mà em yêu thích trong sách
Nam.

Tác sách là Nam - sinh
2001 . Anh còn

trao
WeChoice Awards 2014. Ngoài ra, anh còn

trong .
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STEVE JOBS –

sách “Steve Jobs – khác nhóm say
mê công thông tin, sao ý Ipad, hay Iphone nhà Apple
- trang bìa sách có các Icon thú . sóng 3G mà ngày nay quá

tín công nút duy làm thay thông tin di trên
slide quen . Các con thông

19h:30 Wednesday, 5 October( 19 30 phút, ngày 5, tháng 10 ) là phút
thiên tài công thông tin. pin 56% – mà chàng

lãng Steve Jobs ra . sách vào 49 ngày phù
công - Steve Jobs, góp thêm trái tim chân
dung này.

ai nói Steve Jobs thành công may thì sai hoàn toàn . Tôi
Steve là và trong hoàn khó .

xa có ai xem bói cho Steve ông không nên làm vì toàn thôi. Vì
tôi có ai tham ông, khi ra công ty mình sáng nên và
có ai liên 9 tìm ánh sáng… là vì sao Steve có câu: “ thành công
thì dám chín n . ông làm nên – Apple -
khai sinh công . 300 trang sách nào nên cho

quan Steve Jobs, lúc là ngoài giá thú, thanh niên “làm
khát mãnh thay trong

xúc ung ; ông sáng không .
sách này, các slogan hay hay nhân

Bill Gates, Larry Page,…
( trang sau)
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STEVE JOBS –

sách trung làm rõ 13 khác Steve Jobs: cao không chí ích gì,
thành công dám chín . Máy tính sau này cao siêu gì xe thà làm

còn gia quân, “ không có chi nào dù
là . Thành công tình và mê ra
. Kinh doanh không là theo ý khách hàng, không xa thiên

cái là sáng không bao không hài lòng gì hoàn .

khác không

Theo cách Steve Jobs cho không
câu slogan “ mà quan là cách cách làm trung thành cách :

khác, trung và mãi khát khao, luôn hoàn …

sách, hình Steve Jobs qua nét nào giúp giãn
sau khi hành qua trang sách hành trình giông giai màu
con " " vô cùng .
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“ có là
thành tích
trong nào và là

thành Hanser
Ngôi Sao Hà . sách tiêu

này :
con cá gai, giàu

thành Ba-by-lon, Tôi tài
song song,...

sách tôi chính là con cá gai tác Cho Chang-in,
nhà nhà . Tác Cho Chang-in sinh ra Seoul, nhân và cao

Chungang. là nhà báo, trong gian làm trong ngành
Cho Chang-in góp thúc sách có giá

tác giàu tính nhân giá gia
tình yêu chân chính, tiêu : con cá gai (2000), gác (2001), Con

(2004), (2007)...

Cá gai là loài cá kì . Cá còn cá con, quanh
bên cá con xíu . là ông dung

sách này nói tình cha con yêu . Câu
vào lúc em tên Daum máu . này

vì thì tái phát . Daum ngoan, luôn nghe . Em tiêm
kháng ung 10 phút sau ra. Em

quá : … làn da
máu lên rõ . Daum có luôn lo cho mình. Daum

là gây ra cho chúng ta .Anh làm phiên viên, nhà
làm cho chí ... phí cho con. Daum có

-cô phí gian cho anh nên cô ta . Daum quan
tâm và yêu . Trong lúc anh lo làm thâu Daum luôn

quá và khó . Daum thích nhà Eun-mi tóc
hoa, thích nhìn Lego tàu Seongho viên …
là tâm bé Daum có : cái mình. là lí do
vì sao Daum lo nhà, bán . chí, anh ta
còn mình báo cho cô con mình nguy .

Daum cho Daum vì cho con không
trong lúc . Daum cho Daum du mua tranh

mà Daum mãi ...

( trang sau)
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Bên có hành cùng Daum: cô Yeo Jin Hee,
khoa Min, Seong Ho… Cô Jin Hee luôn giúp khoa

Min ra pháp cho Daum, Seong Ho viên Daum…
cùng, ghép là pháp . Dù lo do thành công
cao, Daum làm . Qua Daum

bình là Daum và Daum quá
khóc lâu. Anh mong ngóng con mình không cho

nó mình. Khi anh chia tay con - Daum sang Pháp
anh con nhìn khuôn . Anh con ra

do, không lo … Anh không ve con, không
nghe nói con …

là câu bao câu
. Sau khi xong, tôi thía tình cha dành cho

con là nào, bao la và Các hãy cùng tôi khám phá tình yêu
trong sách này nhé.

Duyên - 6B02
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“Mozart là sách hai Mai và Anh Tùng sang
: A tác Maynard Solomon- nhà âm

nhà thu âm và là sáng Vanguard Records.
này, tác Solomon dành tìm thông tin tác

chuyên sâu mê và tính cách Mozart, trong có
trong nào nhà .

Giáng My - 8A01

MOZART
(Mozart: A Life - Maynard Solomon)

sách cung câu
Mozart,

các các khi ông
sinh ra vào 1756 và
Salzburg cho niên

các châu Âu, ông các
gia hoàng gia và khán yêu

tôn vinh thiên tài .
sách các

Mozart là con
yêu thích Salzburg trong

1770, hành trình chinh
Vienna cùng hôn nhân

tài chính cho
ngày càng sâu

cùng thúc ra
còn ông 1791.

Mozart có
âm ta. Do

sách sang hy
giúp

thiên tài âm này.
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“Hãy thay chính mình thay vì lãng phí gian thay khác “ cho
khác không khác gì chính mình “ gian càng ta càng làm

.. bài giúp ta thêm xã
cách sinh nét bút tài tình tác Robin Sharma.

Là con ai có trong mình cái tôi ai khao khát
là chính mình. Tác ra này, nên thay vì tác

nhân Jack Valetine . bài trong sách là bài
dành cho Jack, là ra và nó cách
. Trong 1 tai xe Jack vào . anh ông Cal- cha
mà anh không ung . Sau khi

ông qua ông cho anh lá 3 vé máy bay và anh 3
các câu : “ta 2 cách khôn ngoan “ta yêu

“ta . hành trình tìm câu Jack
.

tiên, anh Roma tiên, là tu trang
trên tay còn tay kia sách có

. có “ Thánh Jack bài quý giá. là bài
toàn con : con là không hoàn ...

không có thì chúng ta không có gì . theo
bí nói: “Con còn giá khi . không hoàn

ý cho chúng ta, nó trao cho chúng ta trung tâm:
hành trình cái ngã nguyên và lý khi chúng ta

chào và khai phá con chúng ta. Hay chính là cách chia
hành, bài nhân .. giúp Jack

thành và trong . trí anh tìm
trái tim câu Ta YÊU chính là Moe Jackson-

viên sóng 45 da màu hun, hoàn
bên da ; màu còn mái tóc vàng óng do

. Moe thành “ viên tình cho Jack. Anh ta
phong và thú . Moe sáng vui sâu trong lòng.
Cùng Moe, Jack tình yêu khi không mong gì, hãy

lòng khác và chân thành giúp .
Xúc Moe, Jack

khóc. thành
lên con sóng,

phút giây yêu
chính mình và khác, Jack
thay . Hawaii, Jack Valentine

New York, anh
ba- CEO, Tess Welch. Cô là

mê mái tóc
búi da

toát lên thành,
còn thì lánh ánh .

( trang sau) 34



Tess cho Jack cách ý ; cách
theo thành công sáng ra ý lâu dài; cách khát trong lòng
mình trên trong khi mãn tinh .
Không Tess cho Jack quan ra giá và lý
do sao chính trong kinh doanh là mình khác. ra

chân lí hành trình Jack thúc tâm và trí nâng cao
.

cùng, làm mà cha anh khi qua . Qua câu
này, tôi có thúc trí con tim,

hay thành 1 .. Tác mang cho chiêm
khám phá con ngoài kia. “3

là sách nên ai khao khát theo gì mình
mong .

Mai Linh - 7B01
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“Tôi tài tác Adam Khoo là án cho câu : nào
não, thành công trong công và . và

có trong sách khóa niên siêu và Adam Khoo.

chính câu mình Adam
.

coi là " tài", "vô ", " kém",
Adam lên thành trong

phú và giàu có Singapore.
sách không là và mà

ngoài ra nó có hình minh
quan là . Các bài

hành kèm theo nó không là
lý suông. sách này

tin vào nó. cách
ví : chép cách

cho não trái “chán vì không
gây trung, không

. sao không cách nào
hai não có mà không gây

là duy, thêm các hình khung
và bài vào các khung . cách

cho khóa trình là cách vào chân
ra có nhanh là nhanh qua theo bút thì khi

không có bút có nhanh hay thay vì nói a; b; c; d; e; f;.. thì hãy
theo a b c; d e f có nói rõ ràng gian vì gian là

vàng châu báu. Con thành công, thiên tài dòng
sông qua nhau 1 cây mang tên: “ tâm . thiên tài qua là

bình tâm và tin có . “
là thành công câu khá và trong này, trong 1 trang

tác 3 : “Không có có kinh . có
tâm thì có kiên trì các trên cây . là gì?
Chính là trích và suy tiêu . “Tôi quá “Tôi ghét/ Toán,
hóa, sinh, … “Tôi không có “Tôi không làm là suy tiêu mà con

mác cho mình và là rào thành công. là thiên tài,
tiêu suy tích lên, cái mác “ cái mác “ giang lên, không
chính ném vào vòng xoay . Hãy luôn làm
thành thành công, minh hay mà hãy

nhân sai, bi quan,
cái vì tôi nói, không có

có kinh . Luôn thành công,
thích thành công. Vì thiên tài không
mà thích mà thiên tài hành

có nó. Không có
có thiên tài mình và là
trong .
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TRẠM 
ĐỌC“ĐỂ ĐỜI XANH MÁT,

HÃY ĐẮP VUN CHIẾC BÁT NGÔN TỪ”
Kım Yun Na

Mỗi người đều có cho riêng mình một “chiếc bát” chứa đựng lời nói của bản thân. Tuy nhiên, tùy 
theo độ lớn của chiếc bát này mà mức độ sử dụng ngôn từ và độ sâu sắc trong lời nói của từng 
người lại khác nhau.

Một người sở hữu chiếc bát lớn có thể dùng lời nói để thu hút mọi người nhưng cũng có thể tiết 
chế lời nói những lúc cần thiết. Trên hết, người đó có thể sử dụng lời nói để thống nhất quan điểm, 
hóa giải bất đồng, và thấu hiểu người khác. Họ sẽ tìm ra cách để tiếp nhận sự khác biệt vốn có ở 
mỗi người, đồng thời duy trì được đối thoại trong mọi hoàn cảnh dù có bất đồng xảy ra.

Khi gặp phải một cấp trên thường xuyên quát mắng vô cớ, một người bạn vô tâm hay buông lời 
thái quá, hoặc một người thân trong gia đình có thói quen chỉ trích cay nghiệt, chúng ta không 
tránh khỏi có những lúc muốn phản kháng lại.

“Nhất định phải nói những lời như vậy mới vừa lòng sao?”. Tất nhiên, có thể chính chúng ta cũng 
từng không ít lần làm tổn thương người khác vì nói ra những lời vô tâm. Có thể vừa tối hôm qua, 
chúng ta lỡ nói những lời không suy nghĩ và sau đó lại tự vấn bản thân: “Mình nói vậy có quá đáng 
lắm không nhỉ?”

Với hơn mười năm kinh nghiệm trong vai trò chuyên gia giao tiếp, tác giả Kim Yun Na nhận ra để 
thay đổi thói quen lâu năm, không phải chỉ cần tập trung vào lời nói, cách nói, mà chúng ta còn 
phải nhìn sâu vào nội tâm của bản thân.

Tác giả muốn gửi gắm trong cuốn sách “Để đời xanh mát hãy đắp vun chiếc bát ngôn từ” không 
đơn thuần là phương pháp cải thiện khả năng giao tiếp, mà tác giả còn muốn khơi gợi để bạn hiểu 
về ý nghĩa của lời nói, cách thức để chiếc bát ngôn từ của mình trở nên vững chắc và sâu sắc hơn. 
Đó cũng chính là quá trình chúng ta thấu hiểu bản thân và người khác, đồng thời nuôi dưỡng sức 
mạnh của sự thấu hiểu đó.

Thanh Thảo, 8A01
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TRẠM 
ĐỌC

BÀ NỘI GĂNGXTƠ David Walliams

 Bà nội Găngxtơ là một trong những tác phẩm thành công nhất 
của tác giả David Walliams. Cuốn truyện là best seller số 1 nước 
Anh và được rất nhiều người đón đọc.

Tác giả David Walliams sinh ngày 20/8/1971. Ông bắt đầu sự 
nghiệp viết lách của mình vào năm 2008. Sách của ông được dịch ra 
hơn 43 ngôn ngữ, xuất bản hơn 7 triệu bản trên toàn thế giới. Ông 
đã giành được giải Specsavers National Book Awards các năm 
2012, 2013 và 2014. Bà nội Găngxtơ được xuất bản năm 2015 bởi 
nhà xuất bản Hội Nhà Văn. 

Truyện có 2 nhân vật chính: Ben và Bà nội. Ben là một người 
không thích bà nội và không thích đến nhà bà nội một tí nào. 
Cậu nghĩ một người suốt ngày chỉ chơi xếp chữ như bà thật 
nhàm chán. Đặc biệt, Ben ghét nhất những món từ bắp cải thối 
do bà làm ra. Chính xác thì món súp của bà là một dung dịch 
xanh ơn ởn có mùi thối kinh và hương vị nồng nặc khiến cậu 
không tài nào ăn nổi. Tuy nhiên, Ben lại có niềm đam mê mãnh 
liệt với việc sửa ống nước và tạp chí Tuần báo Thoát Nước. Tạp 
chí Tuần báo Thoát nước hướng đến người đọc là thợ sửa ống 

nước chuyên nghiệp và Ben thật sự bị thu hút bởi những trang báo đầy hình ảnh về ống 
nước, vòi nước, bể nước, phao, nồi nước nóng, thùng phuy và cống hút. Đây là tạp chí duy 
nhất cậu thích đọc, chủ yếu là vì nó có rất nhiều tranh ảnh và biểu đồ. Ấy thế mà bố mẹ lại 
không đồng ý với sở thích làm thợ sửa ống nước của cậu. Bố mẹ mong Ben sẽ trở thành một 
vũ công chuyên nghiệp - tham vọng mà hai người chưa bao giờ thực hiện được. Tuy nhiên, 
sau khi trải qua nhiều chuyện cùng nhau, bố mẹ đã không bắt ép cậu nữa mà để cậu theo 
đuổi ước mơ thật sự của mình. Còn về bà nội, bà là một người bà chuẩn không cần chỉnh: có 
tóc bạc, răng giả và giấy ăn giắt đầy tay áo. Đặc biệt, bà rất thích trò chơi xếp chữ và những 
món được làm từ bắp cải thối. Bà nghĩ rằng chúng thơm ngon nhưng thực sự thì không phải 
như vậy. Chúng bốc mùi nồng nặc và rất khó ngửi. Ben luôn nghĩ không biết bà không ngửi 
thấy thật hay cố tình không ngửi thấy mà lại có niềm đam mê với bắp cải thối. Bà nội thương 
Ben vô cùng. Vậy mà hình như cậu không cảm nhận được điều đó, thậm chí còn ghét bà. 
Điều này thật sự làm bà tổn thương. 

(Tiếp trang sau)
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Nội dung của truyện độc đáo, mới lạ và vô cùng hấp dẫn. Với Ben thì bà nội chán kinh 

khủng. Cho đến khi cậu phát hiện ra bí mật vĩ đại của bà: Bà là một tên trộm nữ trang quốc tế. 

Hết sảy nhất là bà còn đang lên kế hoạch cho vụ trộm nữ trang đỉnh nhất từ trước đến giờ – trộm 

bộ Báu vật Hoàng gia từ Tháp London. Đã thế Ben còn có thể tham gia, thế là tối thứ Sáu ở nhà bà nội 

bỗng trở thành ngày hào hứng nhất tuần. Nhưng câu chuyện lại có một kết thúc không ngờ…

Tuy mang lại nhiều tiếng cười cho người đọc nhưng Bà nội Găngxtơ lại gửi gắm một thông điệp, ý nghĩa 

to lớn. Yêu thương dù ở bất kỳ hình dạng nào, bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn là yêu thương. Tình yêu thương của 

bà nội dành cho Ben vượt lên cơn đau của bệnh tật và an toàn của bản thân để giúp cho cháu mình cảm 

thấy vui vẻ và tin tưởng vào đam mê của mình. Quan trọng là bà nội của Ben – Bà nội Găngxtơ đã giúp ta 

thấy rằng, người già không hề nhàm chán một tí nào.

Sau khi đọc xong truyện, mình cảm thấy hào hứng và thích thú vì câu chuyện rất kịch tích và tạo cho 

người đọc một cảm giác hồi hộp, lí thú. Truyện đã phản ánh hiện thực đời sống của một số gia đình hiện 

nay: Con cái không biết yêu thương, giúp đỡ cha mẹ mà chỉ cắm mặt vào trò chơi điện tử, màn hình máy 

tính; con cái không chăm sóc cha mẹ mà lại đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão, thậm chí là bệnh viện tâm thần 

để trút bớt gánh nặng, trong khi đó, yêu thương, tôn trọng, chăm sóc cha mẹ là trách nhiệm, bổn phận của 

mỗi người con. 



TRẠM 
ĐỌCBÀN VỀ TỰ DO

John Stuart Mill

 Trong quá khứ, sự tự do luôn gắn liền với việc trực tiếp chống lại 
người cầm quyền như trong các đế chế La Mã, rồi dần dần, sự tự do 
biến thành khái niệm “dân chủ” mà đến giờ ta vẫn thấy ở một số nơi. 
Các cách mạng tư sản đã mở ra một thời kì hứa hẹn mang lại sự công 
bằng và độc lập cho mọi công dân, và sử dụng chính tinh thần và sức 
chiến đấu của nhân dân lao động để đạt được mục tiêu lật đổ chế độ 
phong kiến. Tiếc thay, sau khi cách mạng thành công là lúc giai cấp tư 
sản, một giai cấp chiếm phần nhỏ trong cơ cấu dân số thời đó. Trái lại 
với những hứa hẹn đã được đưa ra, giai cấp nhân dân lao động thậm 
chí còn phải chịu những khổ nhục khó khăn hơn trong thời kì này, 
quyền lợi của giai cấp đa số không hề được quan tâm đến. Thật ra, 
một quan điểm hay những luật pháp trong một thời đại nhất định 
chính là dựa trên ý kiến của đa số của thời đó, hay là của bộ phận 
người dân được coi là đa số lúc đó. Do vậy, sự tạo thành quy tắc ứng 
xử trong một xã hội thật ra là phi lý trí và hoàn toàn có thể thay đổi từ 

thời gian này sang thời gian khác. Điều duy nhất bất biến trong tư tưởng của người dân đó chính 
là tín ngưỡng tôn giáo và tập quán. Kì diệu thay, điều duy nhất mà ai cũng đồng ý là không thuộc 
về lý trí chính là cơ sở cho các quyết định lý trí của họ sau này. Họ xem như những điều được nêu 
ra trong các triết lý tôn giáo và các phong tục có từ lâu đời là chân lí, là không thể phủ nhận. Có lẽ 
vì thế mà một số nước phương Đông (một khu vực còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi tư duy đặt nặng 
tập quán nên quần chúng nhân dân không chủ trương thay đổi mà đất nước cứ đi từ thăng trầm 
nối tiếp thăng trầm khó lòng đổi mới. Do vậy mà những cuốn sách như cuốn sách này ban đầu sẽ 
khó được tiếp thu ở thị trường châu Á nhưng dần sẽ được đón nhận.
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Tự do đã luôn là một chủ đề căn bản trong nền triết học chính trị, làm nổi lên vô số các cuộc 
tranh luận về ý nghĩa cũng như cách áp dụng nó vào cuộc sống hiện tại. Trong các khái niệm tự do 
được diễn giải bởi các triết gia trong mọi thời kì, từ Socrates, Aristotle của Hi Lạp cổ đại, đến John 
Locke của trào lưu triết học ánh sáng, luận văn “On Liberty” (Bàn về tự do) của John Stuart Mill 
được coi như tác phẩm triết học nổi tiếng nhất và bài bản nhất về chủ đề này.

Dù không phải là triết gia duy nhất viết về chủ đề này, nhưng ông được coi là đã đưa ra lời khẳng 
định về tự do thuyết phục nhất qua các luận cứ hướng tới sự phát triển lâu dài của xã hội. Dễ dàng 
nhận thấy được ảnh hưởng của văn hóa phương Tây lên những tư tưởng được trình bày trong luận 
văn này nên đương nhiên đối với những độc giả đến từ các nước phương Đông, chúng ta sẽ thấy 
được một cách tiếp cận văn hóa khác, và những câu trả lời cho những vấn đề nhân sinh mà ta hằng 
kiếm tìm lời giải đáp. 

      Ta thấy một tư tưởng được thể hiện xuyên suốt các lời văn của Mill trong 238 trang sách, rằng 
tự do cá nhân của một người không nên bị kìm kẹp bởi các tổ chức, cá nhân khác, và không nên 
bị can thiệp vào trừ phi mưu cầu tự do cá nhân của người đó có nguy cơ gây tổn hại lên phần lớn 
những người khác trong xã hội. Quyền tự do theo khái niệm của ông được tìm hiểu trong ba phần 
chính: tự do tư tưởng và tự do thảo luận; tự do sở thích, tự do đặt kế hoạch cho cuộc sống theo 
sự xét đoán của mình; và giới hạn của quyền uy xã hội đối với cá nhân. Đối với ông, tự do của từng 
người chính là để đem lại sự phồn vinh cho tất cả mọi người để có được sự tiến bộ xã hội. 

(Tiếp trang sau)
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Tự do ngôn luận, tư tưởng là một trong những vấn đề nóng hổi của thời đại hiện 
nay, khi ngày càng có nhiều vụ việc cư dân mạng sử dụng lời nói, phát ngôn của mình 
để gây tổn thương cho người khác, hay có những tư tưởng phản động được lan truyền trên 
không gian mạng. Về vấn đề này, John Stuart Mill chủ trương việc đón nhận mọi ý kiến dù “sai” 
đến mức nào. Vì định nghĩa “sai” thực ra chỉ dừng lại ở việc đi ngược lại với tiêu chuẩn “đúng” của 
đa số người trong thời điểm đó. Việc bắt một ý kiến không được trình bày ra chính là từ chối quyền 
tự do cá nhân của người khác và từ đó trở thành việc từ chối tự do tư tưởng của toàn xã hội. Ý kiến 
của người đó có thể đúng thì nếu tước bỏ đi, người ta sẽ mất đi cơ hội bỏ cái sai lấy cái đúng. Còn 
nếu ý kiến của họ sai thì tước bỏ đi sẽ mất đi khả năng cảm nhận được sự thật một cách rõ ràng, 
sống động hơn. Đây là một chủ đề đã được bàn luận nhiều trong quá khứ, như trong bài “The 
Relativity of Wrong” (tạm dịch: Tính tương đối của cái sai) của Isaac Asimov. Từ đây ta thấy được vai 
trò của việc thảo luận, rút kinh nghiệm và hội luận tự do. Đây chính là cách để cho xã hội tiếp tục 
tiến lên. 

Trong cách sống, Mill hoan nghênh sự đa dạng và quyền tự do xét đoán và quyết định cái gì là 
tốt nhất cho bản thân, nhưng vẫn cần có trong chứng mực để không gây tổn hại đến mưu cầu 
hạnh phúc của người khác. Ở đây, tác giả cũng đưa ra lời chỉ trích đối với tập quán, rằng một người 
không nên áp đặt truyền thống hay thói quen của người khác lên sự phát triển theo xu hướng 
riêng của bản thân. Nhờ vậy mà xã hội mới được đa dạng và trong một điều kiện thích hợp, những 
cá nhân có cá tính riêng sẽ được mài dũa trở thành thiên tài, những con người cần sự tự do cá 
nhân ở mức cao nhất.

Tiếc thay, những chủ trương do ông đưa ra vẫn còn những phần sai sót do bị ảnh hưởng bởi văn 
hóa phương Tây lúc đó hoặc là do những lỗ hổng trong lập luận và suy nghĩ. Ông không hề đứng 
đứng lên bảo vệ quyền tự do và độc lập của các dân tộc bị áp bức, đô hộ hay quyền tự do tôn giáo 
của ông vẫn chưa được phát triển đầy đủ. Cùng với đó là chủ trương của ông vẫn còn tin tưởng 
quá nhiều vào khả năng của con người có thể trở nên tốt đẹp chỉ qua bản chất tự biết sửa chữa 
sai lầm. Do vậy mà những biện pháp của ông thường mang tính thương lượng, nhượng bộ, giải 
quyết qua đối thoại và thảo luận tự do, không mang tính vũ lực trừ trong trường hợp xấu nhất. Vì 
niềm tin có chút mù quáng vào sự tốt đẹp của con người mà luận văn của John Stuart Mill vẫn còn 
những sơ hở của chính nó. 

Dù một luận văn thường được xem là khô khan, khó hiểu nhưng khi đọc “Bàn về tự do”, ta hoàn 
toàn bị cuốn vào các trang sách. Cách chuyển ý của John Stuart Mill luôn làm ta thấy hụt hẫng nếu 
phải dừng ở một điểm giữa cuốn sách. Cách lập luận của ông đến một cách tự nhiên làm một luận 
điểm tưởng chừng là không thể được dẫn một cách vô cùng hợp lí. Những phép so sánh trừu 
tượng mà ông đặt ra làm cho câu văn trở nên sinh động, dễ tưởng tượng và làm ta hiểu sâu hơn 
về những gì mà ông muốn truyền đạt. Sau hơn 150 năm, cuốn sách này vẫn sẽ luôn là cuốn sách 
nên tìm hiểu đầu tiên với những ai mong muốn biết thêm về tư duy lý luận và tư tưởng phương 
Tây.
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Kiều Quốc Đạt - 7B0

Câu chuyện có 5 nhân vật chính: Đại, Bảy, Quang, Hiền và 
Huy cùng với nhiều nhân vật khác như thầy giáo, thằng Chí, mẹ 
Huy, em Huy - Tít,…. Mặc dù có hoàn cảnh, tính cách không hề 
giống nhau, nhưng điểm chung giữa những người bạn ấy là việc 
biết quan tâm, chia sẻ với người khác. Biết giúp đỡ mọi người, 
ham học hỏi, và tinh thần cầu tiến. Nhờ đó, 5 người bạn đã 
cùng nhau vượt qua những khó khăn. Vượt những giới hạn của 
bản thân để thay đổi, để bứt phá và vươn lên. Điều đó rất đáng 
để bất cứ trong chúng ta học tập. Quang, nhà sinh vật học 
thông thái với những kiến thức khiến cho Huy phải ngạc nhiên 
hết lần này đến lần khác, một cậu bé cương trực, thẳng thắn. Và 
Bảy, người bạn thân thiết nhất với Huy, người duy nhất “cứu 
vớt” Huy khỏi bể khổ môn toán, và có lẽ chính cậu cũng là người 
hiểu Huy nhất. Hiền, cô gái duy nhất của cả bàn, mặc dù hoàn 
cảnh khó khăn nhưng Hiền vẫn là một cô gái dịu dàng, chăm 
chỉ, cần cù, biết cách gắn kết tình cảm giữa mỗi người bạn trong 
bàn. Đại, tổ trưởng tổ 5, “đại ca” của cả bàn, lầm lì, ít nói nhưng 
lại vô cùng nghiêm khắc, nghiêm túc trong kỉ luật và học tập, 

người đầu tiên sát sao nhắc nhở Huy mỗi lần Huy mắc lỗi, làm sai và cũng là người tác động lớn 
đến sự thay đổi của Huy. Rồi còn có cả Kim Hà – Kiến Lửa, Kim Liên, thằng Hùng, và người thầy giáo 
Dân, tất cả những mối quan hệ trên lớp, trong trường đó đã tạo nên nhiều thay đổi mới mẻ với 
Huy, để trở thành học sinh tốt hơn, “người lớn” hơn. Qua câu chuyện trên, tôi đã học được nhiều 
bài học về giá trị của tình bạn,… và còn biết được sự quan trọng của việc học. Tất cả đều rất thân 
thuộc. Có thể nói ”Bàn có năm chỗ ngồi” ngập tràn những tình tiết hài hước. Cùng thú vị, đậm chất 
học trò tinh nghịch khiến ta bật cười. Kết thúc câu chuyện là 
việc nhỏ Hiền chuyển tới trường mới. Dĩ nhiên, điều này khiến 
bốn cậu bạn kia lẫn Hiền đều hụt hẫng. Nhưng rồi những 
người bạn ấy đều đồng ý với nhau rằng: Họ vẫn sẽ mãi là bạn 
tốt. Dù không học cùng nhau đi nữa nhưng họ vẫn có thể gặp 
nhau, giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống.Thế mới thấy, 
tình bạn không phải vì khoảng cách địa lí hay vì ít gặp nhau 
mà phai nhạt,  không còn gắn kết. Sự thực thì tình bạn có bền 
lâu hay không chỉ đơn giản là do chúng ta có đủ sự yêu quý 
và chân thành dành cho nhau hay không thôi. Đó quả là một 
thông điệp quí giá mà tác giả cuốn sách muốn gửi gắm đến 
chúng ta. Đây là một câu chuyện rất hay, tôi khuyên các bạn 
nên đọc nó.

BÀN CÓ NĂM CHỖ NGỒI 
Nguyễn Nhật Ánh
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Cuộc sống ở miền Nam nước Mỹ của 
Scout Finch trong những năm khoảng 
1930 khá giản đơn và bình thường, nhất 
là với một đứa trẻ mới gần 6 tuổi (khi câu 
chuyện bắt đầu) như em. Em đã rất háo 
hức khi được bắt đầu đi học và tận 
hưởng mùa hè của mình để chơi trò chơi 
với Jem – người anh trai hơn mình 4 tuổi 
cùng người hàng xóm tạm thời, Dill. Ba 
đứa trẻ thích bàn tán về Boo Radley, 
người đàn ông ẩn dật sống cách chúng 
một con phố, thậm chí bọn trẻ còn đi xa 
đến mức lẻn quanh nhà Radley vào ban 
đêm với hy vọng có thể nhìn thấy ông ta 
qua cửa sổ. Trong hai năm, đó là khoảng 
thời gian bình dị đối với Scout và Jem khi 
chúng chỉ đơn giản là tận hưởng cuộc sống yên bình đồng thời trưởng thành hơn nhờ những bài học 
quý giá từ người cha luật sư Atticus và những người hàng xóm. Cứ như vậy, cho đến một mùa hè, 
Atticus nhận xử lý vụ án một người đàn ông da đen bị buộc tội cưỡng hiếp một phụ nữ da trắng. Trong 
suốt thời gian khó khăn và sau đó nữa, mọi thứ thay đổi với Scout và Jem theo cách mà chúng không 
bao giờ có thể tưởng tượng được, nhưng qua tất cả, bọn trẻ học được điều chắc chắn là một trong 
những bài học quan trọng nhất trong cuộc đời trẻ thơ của chúng.

Tôi thường thích thưởng thức những cuốn sách của mình hơn là phải phân tích ý nghĩa sâu sắc 
hơn của nó (thường là vậy, vì thưởng thức cũng đã chính là thẩm thấu giá trị của tác phẩm rồi), vì 
vậy đôi khi tôi có thể hơi miễn cưỡng đọc những cuốn sách được giới phê bình đánh giá cao hay 
được coi là kinh điển, vì chúng thường khó hiểu (ví dụ như những cuốn sách thuộc thể loại kịch phi 
lý của Beckett). Tôi đã nghe rất nhiều điều tuyệt vời về “Giết con chim nhại” (“Cuốn sách cấu thành 
nên nền văn học nước Mỹ…”) đến nỗi cuối cùng tôi quyết định đọc thử nó (cũng một phần vì nó 
nằm trong danh mục sách đọc của tôi). Tôi rất ngạc nhiên về sự dễ đọc của tác phẩm -  nhất là 
một tác phẩm kinh điển như vậy, đồng thời tác phẩm truyền tải nhiều lớp thông điệp sâu sắc, 
không chỉ về định kiến, về nạn phân biệt chủng tộc nặng nề của nước Mỹ đương thời   mà còn về 
việc đứng lên bảo vệ cho những gì đúng đắn, mà tôi biết đó sẽ là những thông điệp sẽ khắc sâu 
trong tâm trí tôi đến cuối đời. Một điều đáng ngạc nhiên khác về cuốn sách đối với tôi là những 
khoảnh khắc thú vị nếu không muốn nói là cực kì hài hước mà nó chứa đựng (nhiều đến kinh 
ngạc). Đây là điều mà tôi không bao giờ mong đợi từ một cuốn sách đề cập đến một vấn đề 
nghiêm trọng như vậy và gây nên nhiều tranh cãi vào thời kì đó. Theo tôi, Harper Lee là một văn sĩ 
xuất sắc, và tôi thực sự sửng sốt khi phát hiện ra rằng “Giết con chim nhại” là cuốn tiểu thuyết duy 
nhất mà cô ấy từng viết. Tuy nhiên, có lẽ cô ấy cũng chẳng phải tốn thêm chút giấy mực nào nữa 
khi đã nói hết những điều muốn nói, và khi đã đạt được một trong những giải thưởng văn học danh 
giá nhất thế giới – Pulitzer.

VỀ “GIẾT CON CHIM NHẠI”
Harper Lee

TRẠM 
ĐỌC

(Tiếp trang sau)
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Nguyễn Viết Nhật Minh – 8B01

TRẠM 
ĐỌCScout Finch trẻ tuổi là người kể chuyện ở ngôi thứ nhất. Em mới chỉ bắt đầu đi học 

khi cuốn sách bắt đầu, nhưng hơn hai năm trôi qua khi Lee xây dựng các sự kiện cao trào 
của cuốn sách, lúc đó Scout đã gần 10 tuổi tuổi. Em là một “tomboy”  thông minh lanh lợi và là 
một đứa trẻ đọc sách từ rất sớm. Khi giáo viên lớp một của em ấy nói rằng Scout cần phải dừng 
đọc vì bố đã dạy cho em toàn những điều sai và rằng Scout đang đọc những thứ em không nên đọc 
vào lứa tuổi này, tôi đã phải bật cười. Nó buồn cười một cách lố bịch nhưng cũng là một bình luận đáng 
buồn về hệ thống giáo dục của nước Mỹ. Tôi chỉ yêu sự nhiệt tình đọc sách của Scout. Em nói đùa với 
anh trai Jem rằng em sinh ra đã thích đọc sách và không thể nhớ được thời điểm mình không thể đọc. 
Bằng cách này, Scout đã nhắc nhở tôi rất nhiều về bản thân mình (mặc dù tôi đọc cũng khá nhiều, 
nhưng một đứa trẻ ít hơn tôi gần 10 tuổi đã nói vậy đấy) hay cả những người trẻ nước ta bây giờ. Tôi 
nghĩ thật hay khi Scout, trong tâm trí non nớt của em, nghĩ về cha mình như là một người già, mục nát 
và hoàn toàn nhàm chán. Em ấy không nghĩ rằng anh trai mình thực sự có bất kỳ kỹ năng nào hoặc đã 
hoàn thành bất cứ điều gì. Thật là vui làm sao khi xem quan điểm của Scout về Atticus dần dần phát 
triển và thay đổi khi em trưởng thành và bắt đầu nhìn ông như một luồng sáng mới thông qua không 
chỉ những khó khăn mà cả những điều nhỏ nhặt.

Tôi rất thích mối quan hệ của Scout với anh trai mình. Scout và Jem đánh nhau giống như những cặp 
anh em ruột thường làm (điều đó làm tôi nhớ đến chính bản thân và gia đình mình vậy), nhưng đồng 
thời chúng cũng rất thân thiết. Tôi thích cách Jem là một quý ông nhỏ bé, luôn luôn quan tâm đến em 
gái. Thật tuyệt khi cậu theo dõi cha mình và bắt chước ông một cách tinh tế. Khi người bạn và người 
hàng xóm vào mùa hè của họ, Dill, tham gia vào hội, lũ nhóc này có thể làm ra rất nhiều trò nghịch 
ngợm thú vị. Nhìn thế giới qua đôi mắt của những đứa trẻ này là một trải nghiệm thú vị và đương nhiên 
cực kì tích cực. Dill khá giỏi trong việc tạo ra các sợi dại (wild yarns). Tôi chỉ biết rằng cậu đã được định 
mệnh để trở thành một nhà văn vào một ngày nào đó, tạo ra những câu chuyện như cái cách cậu khéo 
léo tạo ra những sợi dây (đối với những ai không biết Dill giống với người bạn thời thơ ấu và hàng xóm 
của Harper Lee, Truman Capote – một nhà văn nổi tiếng người Mỹ). Những bài học mà lũ trẻ học được 
vô cùng cảm động. Cho dù đó là cách chúng đi từ sự sợ hãi người hàng xóm ẩn dật Boo Radley để bắt 
đầu hiểu tại sao ông ta tránh xa mọi người; hoặc học hỏi từ bà Dubose, một bà già cáu kỉnh, thích ném 
những lời xúc phạm vào chúng, rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng như chúng tưởng; hay những 
bài học khó khăn mà họ học được về sự bất công qua phiên tòa xét xử Tom Robinson – người da đen 
bị buộc tội nọ, đám trẻ đang trong một hành trình khám phá không ngừng, cả thế giới xung quanh và 
chính bản thân chúng thường khiến tôi rơi nước mắt.

Nếu tôi là Scout, tôi sẽ nghĩ rằng tôi có một người cha tuyệt vời nhất trên thế giới, nhưng vì tôi có vẻ 
lớn hơn Scout nhiều, nên tôi phải nói rằng Atticus đã trở thành nhân vật văn học yêu thích nhất của tôi 
cho đến bây giờ. Một số người nghĩ rằng ông là một người cha tồi, người để cho con mình chạy loạn và 
chẳng đánh đòn chúng bao giờ, còn hay có khuynh hướng nói suy nghĩ của mình. Ngược lại, tôi tin rằng 
ông ấy là một tấm gương trầm lặng, chỉ cho lũ trẻ của mình cách trở thành công dân tốt bằng cách dạy 
chúng suy nghĩ chín chắn cho bản thân. Tôi thích cách Atticus nói một cách tự nhiên bằng những từ "vĩ 
đại hơn" và không làm các con cảm thấy buồn, ngoài ra luôn luôn giải đáp những thắc mắc của lũ trẻ 
một cách thật thà. Tôi nghĩ trẻ em có thể học nhiều hơn theo cách đó. Atticus là một người rất khôn 
ngoan, người nhìn ra nhiều khía cạnh của thế giới. Anh là một người nhân hậu, đáng trọng và tốt bụng, 
dường như luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp ở mọi người. Ông ấy là một quý ông đích thực, một luật 
sư tài giỏi, một người đàn ông đáng kính và khiêm tốn, người luôn chiến đấu vì lẽ phải cho dù thế nào 
đi nữa. Nếu có nhiều người giống như Atticus Finch, không nghi ngờ gì nữa, thế giới sẽ là một nơi tốt 
đẹp hơn nhiều…



TRẠM
SÁNG TÁC
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VÈ NHÂN VẬT
“DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÍ” - TÔ HOÀI 

Họ hàng nhà Nhện
Yếu đuối lành thiện
Rõ chị Nhà Trò
Bất bằng mà tha 
Là anh Xiến Tóc
Mặc Mèn than khóc
Bắt làm tù binh
Khiến Mèn thất kinh
Lão chim Trả ác
Muôn loài kết bạn
Trở thành anh em
Ai đến mà xem
Kiến tôi loan báo
Muôn loài kiến tạo
Đoàn kết tự tin
Mời bạn cùng xem
Mèn phiêu lưu kí.

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè nhân vật
Búng càng phần phật
Là anh Dế Mèn
Ghép lá bèo sen
Phiêu lưu cùng Trũi
Dế choắt buồn tủi
Bị Cốc mổ oan
Huênh hoang cả làng
Đại vương ếch cốm
Nghĩa hiệp khắp chốn
Là châu chấu voi
Dạy học hẳn hoi
Thầy đồ Cóc tía
Vung gươm lia lịa
Bọ Ngựa võ siêu
Hung ác bao nhiêu

Sáng tác: Tập thể học sinh lớp 4B0 NSHN



48

BÀI THƠ VỀ LỚP 6B01 
TRƯỜNG NGÔI SAO HÀ NỘI
Gia Như – 6B01

Tự hào là một Hanser
Ngôi Sao Hà Nội – giấc mơ bao người
Cho một cuộc sống đẹp tươi
Niềm vui, trách nhiệm, cuộc đời nở hoa
Đứng đầu nhà giáo Bích Ngà
Cô Trang hiệu trưởng – thật là tài ba
Cô Hiền hiệu phó xông pha
Cùng đàn con nhỏ, xây nhà thật to
Cô Hiếu chủ nhiệm luôn lo
Tinh thần đoàn kết, cho nhiều bạn vui
Ngoại ngữ học tới – học lui
Sao cho thật tốt thấm tình mẹ - con
Sông ngòi, kênh rạch, núi non
Cô Hằng Địa lý giúp con hàng ngày
Phân số, hình học khó thay
Có cô Loan tới thấy hay quá trời

Nhân hóa, ẩn dụ,…hỡi ôi!
Sao mà khó vậy…phải mời cô Tân
Đòn bảy rồi lực và cân…
Cô Trang Vật lý ân cần bảo ban
Công nghệ có thật khô khan?
Cô Hiền biết cách truyền ban phép màu
Bạn nào cũng hiểu thật mau
Là Kỹ năng sống cùng nhau thuộc bài
Internet là của ngày mai?
Cô Hoài Tin học đăng cai “món này”.
Khỏe mạnh đầu, gối, chân, tay
Thầy Trường Thể dục giúp ngay tức thì
Hát, nhảy mọi lúc mọi khi
Cô Nguyệt, thầy Họa thật là “chi li”
Ngôi Sao Hà Nội mê li,
Học tập chăm chỉ - vui - vì tương lai…
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�ời của bố tôi
Gia Hưng – 6B01

Thời của bố tôi ai sống làm người
Phải đối mặt với gian nan, nghiệt ngã
Ai quay lưng là người đời xỉ vả
Náu mình trong phẩm giá thấp hèn
 
Thời của bố tôi đá cứng chân mềm
Nói với nhau suốt rộng dài đất nước
Núi dựng khe sâu bào mòn dép lốp
Quên tháng năm quên cả tuổi xuân thì
 
Thời của bố tôi tem gạo, tem mỳ
Ngày đầu tháng nối hàng dài xếp chỗ
Kẻ đội, người bưng tựa nhận hàng cứu trợ
Sau cơn bão đời vần vũ thuở hàn vi
 
Thời của bố tôi sung sướng đến lạ kỳ
Sướng đến nỗi nghèo mà không thấy khổ
Rách áo, đói cơm, học hành thiếu chữ
Thế mà ta không chệch hướng làm người
 
Thời của bố - những kí ức xanh tươi
Bố thuộc lòng những bài ca ra trận
Những lời ca sục sôi lửa hận
Thiêu đốt quân thù – vì Tổ quốc yêu thương
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VỀ

Trời đông giá rét, tuyết rơi

Đầu trần chân đất thật tội làm sao!

Gầy gò ốm yếu xanh xao 

Giáng sinh mà chẳng được ao ước gì

Bán diêm khổ sở tại vì

Người cha nghiện rượu bắt đi kiếm tiền

Đau, mà chẳng dám than phiền

Nhớ, người bà rất dịu hiền xưa kia

Muốn tình thương, muốn sẻ chia

Muốn cây thông sáng, muốn tia nến vàng

Mọi người ơi chớ vội vàng

Thờ ơ mang đến muôn vàn khổ đau

Mọi người ơi, hãy bảo nhau

Đừng vô tình tạo nỗi sầu cho ai...

“ Cô bé bán diêm”
Diệu Châu, 8A02
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Hành trình bên trang sách bắt đầu từ khi nào? Ngay từ đầu năm học, mỗi đơn vị lớp đều xây 
dựng tủ sách của lớp với tối thiểu 50 đầu sách phục vụ nhu cầu đọc tại chỗ của các con. Bắt đầu 
từ những tủ sách này, các Hanser đã trao nhau những cuốn sách bổ ích về nhiều lĩnh vực trong 
cuộc sống. Từ đó, các con có cơ hội đọc và trao đổi trực tiếp về những nội dung thông tin bên 
trong mỗi cuốn sách với thầy cô và bạn bè.

Với tình yêu từ những nhân vật phía bên trong trang sách, trong tháng 9, với hoạt động trải 
nghiệm tại Era school, các con học sinh đã được hóa trang vào các nhân vật văn học quen thuộc. 
Thông qua hoạt động này, các cuốn sách bỗng trở nên thật gần gũi. Tại đó, các bạn học sinh cùng 
tạo hình nhân vật, phân tích và khai thác các nhân vật, thuyết trình về nhân vật văn học trong 
không gian ngập tràn hoa lá và cây cối xanh tươi.

Để nuôi dưỡng tình yêu đọc sách cho 
các con học sinh, tiết văn hóa đọc đã 
trở thành tiết học chính khóa trong 
chương trình học tại Ngôi sao Hà Nội 
với học sinh khối 6,7,8. Trong các giờ 
văn hóa đọc, các con được giáo viên 
văn hóa đọc hướng dẫn bước vào thế 
giới của những trang sách một cách 
đầy chủ động thông qua hoạt động đọc 
sách, viết nhật kí đọc sách, bình sách, 
thiết kế bìa sách, thuyết trình sách,… 
Sản phẩm mang lại cho các con không 
chỉ là những trang nhật kí lấp lánh vẻ 
đẹp của con chữ mà đó còn là kí ức, tri 
thức được chính các con lưu giữ.

Đọc sách giúp các con phát triển tính kiên nhẫn, vốn đã sẵn có lên một mức cao hơn. Bên cạnh đó, những 
xúc cảm hay rung động về một câu chuyện, một con người, một sự việc nào đó trong thế giới của sách vở 
được chính các con suy ngẫm, cảm nhận sau mỗi giờ đọc sách.

Nhằm sống lại những nét đẹp văn hóa trong nếp sống của người Việt, trước khi kì nghỉ Tết nguyên đán, 
nhà trường đã tổ chức dự án “Sách hay cùng đọc”. Dự án đã đón nhận sự hưởng ứng của đông đảo học 
sinh, giáo viên lẫn phụ huynh với 231 bài review đa dạng về hình thức.

55

BÊN�TRANG�SÁCH
HÀNH�TRÌNH



56

Trong những ngày cuối năm học, nhằm phát huy sự sáng tạo ngôn ngữ, phát hiện những thiên 
hướng nghệ thuật của các con học sinh, dự án “Xuân hạ thu đông, rồi lại xuân” là nơi chắp cánh 
cho những sản phẩm sáng tác ở các lĩnh vực thơ ca, truyện ngắn, tản văn, kịch bản, tranh ảnh,… ra 
đời. Đây là cơ hội để các con được viết ra thứ ngôn ngữ của riêng mình, được bày tỏ và chia sẻ.

Trước khi chuyển sang chương trình học trực tuyến, các Hansers đã tạm biệt tháng 4 bằng 
những tiết học đầy ý nghĩa và thật nhiều niềm vui. Thú vị nhất có lẽ là được học cùng những “thầy 
giáo bố”, những “cô giáo mẹ” siêu đáng yêu mà cũng rất thấu hiểu tâm lý của các con. Hoạt động 
này có tên gọi “Phụ huynh đọc sách cùng con”, là một hoạt động trọng điểm của Dự án Văn hóa 
đọc được triển khai trong tháng 4 . Thật ấn tượng khi chỉ với 45 phút ngắn ngủi nhưng bố mẹ đã 
giúp các Hansers biết thêm được nhiều cách đọc sách hiệu quả và những loại sách phù hợp với 
mong muốn khám phá, phát triển bản thân của các con (6B01) hay truyền đi thông điệp giản dị 
mà ý nghĩa: "Hãy lạc quan để vui sống" - "Positive things happen to positive people” (8B0) hay đặt 
ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: "Các con đã biết cách "sử dụng" mẹ hay chưa?" để giới thiệu với các 
con cuốn “Hướng dẫn sử dụng mẹ” (7B02)

Hành trình bên trang sách sẽ còn tiếp tục. Hi vọng, trên hành trình ấy, nhân cách và tâm hồn của 
mỗi người đọc sẽ được bồi đắp thêm những giá trị tinh thần cao quí! Cùng điểm lại một vài sự kiện 
trong Dự án đọc năm nay cùng CLB Phóng viên nhí Ngôi sao Hà Nội nhé!
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BẠN�ĐÃ�CÓ
THÓI�QUEN�ĐỌC�SÁCH?
Thực hiện: Nhóm PV: Nguyễn Quang, Phương Anh – 8B02

PV�Nhí Bạn�có�thích��ọc�
sách�không?�Vì�sao?

PV�Nhí

Các bạn học sinh Ngôi sao Hà Nội có thói quen đọc sách như 
thế nào? Hôm nay, chúng mình hãy cùng theo chân các phóng 

viên nhí phỏng vấn các bạn học sinh khối 8 nhé!

Quyết�Thắng
8A02

Mình rất thích đọc sách vì mỗi cuốn sách 
sẽ giúp mình  nuôi dưỡng tâm hồn, mình 
trở nên giàu cảm xúc hơn. Khi mình đọc 
sách, mình cũng tự tin nói chuyện với 
nhiều người hơn.

Cuốn�sách�yêu�thích�của�bạn�là�gì?�
Tại�sao�bạn�thích�cuốn�sách��ó?

PV�NhíAi�là�người�truyền�cảm�
hứng��ọc�sách�cho�bạn?

Minh�Hiếu
8A0

Mình rất thích đọc sách vì những lúc đọc 
sách mình có thể tĩnh tâm. Khoảng thời 
gian đọc sách là lúc mình có được sự thư 
giãn, trí tưởng tượng cũng rộng mở hơn.

Quốc�Bảo
8B02

Mình thích cuốn “Doraemon”. Đây là cuốn sách nuôi dưỡng cho 
mình trí tưởng tượng phong phú, mở ra những chân trời vô tận. 
Mình học được rất nhiều bài học từ những nhân vật ngộ nghĩnh 
trong truyện. Ví dụ như câu chuyện về sự nỗ lực của Xuka: Xuka là 
một cô gái ngoan, ham học nên cô bé lúc nào cũng đạt được thành 
tích xuất sắc, được bạn bè yêu mến. Tình bạn của Doraemon và 
Nobita cũng là lý do khiến mình yêu thích cuốn sách này.

Diệu�Anh
8B02 Bố mẹ là người truyền cảm hứng đọc sách cho mình. Từ khi còn nhỏ, bố 

mẹ đã là người cùng mình đọc sách. Chính bố mẹ là người cùng mình 
nhận diện mặt chữ qua những trang sách. Với những nội dung khó hiểu, 
mình thường nhờ bố mẹ giải thích. Đôi khi, bố mẹ cũng là “bạn đọc” cùng 
mình tưởng tượng những điều mà trang sách mở ra.
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PV�Nhí Bạn�có�cho�rằng�một�người�ít��ọc�sách�sẽ�khó�
khăn�trong�học�tập�và�cuộc�sống�hay�không?

PV�Nhí Bạn�có�thể�chia�sẻ�về�phương�pháp��ọc�sách�của�
bạn�với�mọi�người?

Đạt
8A02

Chắc chắn rồi. Đầu tiên là với môn Văn, 
nếu bạn không đọc sách, bạn sẽ ít vốn từ, 
viết văn khô khan, thiếu cảm xúc. Rộng 
hơn, đối với các môn học khác, bạn sẽ có 
ít vốn kiến thức, vốn sống.

Hà�Linh
8B02

Đầu tiên, mình sẽ chọn những cuốn sách của tác giả mà 
mình yêu thích. Thời điểm lý tưởng nhất để mình đọc sách là 
cuối ngày hoặc cuối tuần. Vào những lúc đó, mình có thời 
gian để đọc chậm, nghiền ngẫm và tưởng tượng những gì 
tác giả viết. Những câu văn khiến mình thích thú sẽ được ghi 
chép lại vào cuốn sổ tay. Sau khi chinh phục xong một cuốn 
sách, mình sẽ ghi lại vào nhật kí đọc sách của bản thân ngày, 
tháng, năm mà mình hoàn thành cuốn sách đó.

Cuộc phỏng vấn nhanh vào giờ ra chơi ngày hôm nay của 

bọn mình đã thu lại một kết quả vô cùng hữu ích để từ đó 

chúng mình biết rằng: Dù bận rộn với công việc học tập, 

dù xung quanh có rất nhiều những hình thức giải trí khác 

nhau thì nhiều người vẫn say mê đọc sách. Hiện tại, các 

lớp đều đang tích cực chuẩn bị cho nội dung thuyết trình 

về cuốn sách em yêu. Chúng mình hãy cùng đón nhận 

những chia sẻ thú vị ấy của các bạn học sinh Ngôi sao Hà 

Nội trong thời gian tới nhé!
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CÙNG HANSERS TRẢI NGHIỆM
VĂN HÓA ĐỌC TẠI ERA SCHOOL

Trong tuần qua, các bạn học sinh Trường Ngôi sao Hà Nội đã có cơ hội trải nghiệm các 
chuỗi hoạt động văn hóa đọc tại Era school. Mỗi người đều có những cảm xúc riêng từ 
chương trình. Chúng mình hãy cùng các phóng viên nhí lắng nghe một vài chia sẻ đáng 
nhớ từ hoạt động này nhé!

PV nhí: Chào bạn, bạn có thể cho biết cảm xúc của bạn sau chuyến trải nghiệm văn hóa đọc do 
Trường Ngôi sao Hà Nội tổ chức tại Era school được chứ?

- Tớ thấy chương trình và không gian ở Era school rất đẹp, nhiều cây xanh, không khí trong lành. 
Chúng mình đã tìm được nhiều cảm hứng đọc sách từ chương trình đó.

PV nhí: Hoạt động nào trong chuyến trải nghiệm tại Era school có ý nghĩa đối với bạn? 

- Đối với mình, trò chơi Rung chuông vàng về sách làm mình hứng thú nhất. Mình nghĩ rằng đọc 
sách để khám phá thế giới, khám phá tri thức nhưng đó cũng là quá trình khám phá chính mình. Qua 
sân chơi rung chuông vàng, mình được kiểm tra trí nhớ và vốn hiểu biết của bản thân. Với những kiến 
thức trong sách giáo khoa, chúng mình được học và luyện tập thường xuyên trên lớp nhưng những 
gì đọc được từ sách vở ở bên ngoài lại không có nhiều cơ hội kiểm tra lại. Qua hoạt động này, mình 
biết được vốn đọc của bản thân còn hạn hẹp lắm so với các bạn. Mình sẽ cố gắng để đọc rộng và đọc 
sâu hơn.

PV nhí: Nếu được thay đổi một nội dung trong chương trình, bạn có đề xuất thay đổi nội dung 
nào không?

- Mình thấy nội dung chương trình khá phù hợp với đối tượng học sinh. Mình chỉ muốn có thêm 
nhiều trò chơi mang tính vận động hơn nữa. Mình chưa hào hứng lắm với chương trình buổi chiều. 
Vì vậy, mình muốn có thêm trò chơi xen kẽ vào chương trình trải nghiệm.

PV nhí: Trong phần thi hóa trang nhân vật văn học, cậu thích nhất nhân vật nào?

- Mình thích nhất nhân vật lão Hạc, vì đây là nhân vật lớp mình bốc thăm được. Lý do thật sự mình 
thích vì mình rất hay đọc truyện của Nam Cao và khâm phục cách xây dựng nhân vật trong truyện 
của ông ấy. Hầu hết các bạn trong lớp mình cũng thích nhân vật này. Vì vậy, cả đội đã cùng nhau tạo 
hình cho nhân vật lão Hạc rất thành công.

PV nhí: Bạn có nghĩ rằng: Thông qua hoạt động trải nghiệm văn hóa đọc, thói quen đọc sách của 
các bạn học sinh sẽ thay đổi?

- Hàng ngày, thầy cô và phụ huynh đều khuyên chúng mình đọc sách. Quả thực, để đọc sách trở 
thành thói quen với nhiều người là điều không phải dễ dàng. Ở độ tuổi chúng mình, để khơi dậy đam 
mê đọc sách cần bắt đầu từ những gì chúng mình thật sự thích. Đừng nóng vội vì thói quen đọc sách 
của học sinh sẽ thay đổi theo thời gian. Học sinh độ 10 – 15 tuổi đều thích những cuốn sách khoa 
học viễn tưởng, văn học giả tưởng. Mình nghĩ sẽ rất thú vị nếu chương trình trải nghiệm tới đây bọn 
mình được tham gia vào chương trình trải nghiệm có độ mở về thế giới như vậy. Trẻ con mà, ai chả 
thích được lạc vào một thế giới khác.

PV nhí: Cám ơn các bạn đã chia sẻ những cảm nhận của mình về chuỗi hoạt động. Chúng 
mình tin rằng, chính các bạn là người truyền cảm hứng cho thầy cô tiếp tục xây dựng nhiều 
chương trình trải nghiệm hơn nữa. Chúng mình hãy cùng gửi lời cám ơn tới thầy cô, cha mẹ 
và đặc biệt là cám ơn những cuốn sách quanh ta.

Thực hiện: Phương Anh, CLB Phóng viên nhí



Đọc sách ngày Tết góp phần phục hồi một nét đẹp văn hóa đã bị gián đoạn sau nhiều năm đồng 
thời cổ vũ tinh thần tự học của người đọc. Những quyển sách chứa đựng túi khôn của nhân loại, lời 
hay ý đẹp, những tri thức sống căn bản,… tất cả, tất cả đều là những viên gạch xây nên một con người, 
một gia đình, một xã hội tử tế. Đối với các em học sinh, những cuốn sách như một món ăn tinh thần 
đem lại nhiều niềm vui, sự thư giãn, kết nối các thành viên trong gia đình các em qua thế giới của con 
chữ. Hiểu được ý nghĩa quan trọng của việc đọc sách cũng như mong muốn học sinh cảm nhận được 
phong vị ngày xuân trong sách tết, các thầy cô giáo trường Ngôi sao Hà Nội đã đưa ra gợi ý danh mục 
sách Tết với một số đầu sách thú vị như:

-  Đúng là Tết – Bùi Phương Tâm – NXB Kim Đồng

- Nhâm nhi Tết – Nhiều tác giả - NXB Kim Đồng

- Tết Đoàn Viên – Nguyễn Quang Thiều – NXB Thế Giới

- Chú Tễu kể chuyện Tết Nguyên Đán – Lê Phương Liên – NXB Kim Đồng

- Câu chuyện của khu vườn mùa xuân – Tần Văn Quân – Công ty phát hành sách ThaiHaBook (NXB 
Lao Động)

- Cái Tết của mèo con – Nguyễn Đình Thi – NXB Kim Đồng

- Câu chuyện của thiên nhiên – Mùa Xuân - Vạn vật sinh sôi - Đăng Á, Lý Phong Lăng – NXB Thế Giới

- Kể chuyện Tết Nguyên Đán – Nhiều tác giả - NXB Kim Đồng.

SÁCH�HAY�CÙNG�ĐỌC
Tông kết dự án
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 Trải qua hành trình hơn một tháng đọc sách say mê, dự án đã đón nhận sự hưởng ứng của đông 
đảo học sinh, giáo viên lẫn phụ huynh với 231 bài review. Các bài review sách đa dạng về hình thức 
như: sản phẩm bìa sách tết, bài viết cảm nhận, video, thiết kế mô hình về nhân vật, sáng tạo kết khác 
cho truyện… Hoạt động trên nhận được sự hưởng ứng ở tất cả các khối lớp. Trong đó, tập thể có số 
lượng học sinh đọc sách nhiều nhất ở khối 6 là lớp 6A01 với 21 học sinh tham gia. Ở khối 7, lớp 7A0 
với 29 học sinh tham gia. Ở khối 8 hai lớp 8A0 và 8B0 đều đạt trên 80% học sinh tham gia. Bài viết 
nhận được nhiều lượt thích nhất là của con Nguyễn Quang Anh lớp 7A02. Cuốn sách được các con 
đọc nhiều nhất là cuốn “Cái tết của mèo con” (tác giả Nguyễn Đình Thi).

Từ dự án, những bài viết tốt nhất sẽ được lựa chọn để đưa vào tập san đọc sách ấn bản năm học 
2020 - 2021 của nhà trường. Các thầy cô hi vọng rằng, chính các con sẽ là các sứ giả sách hay lan tỏa 
thói quen đọc sách và thông điệp ý nghĩa trong mỗi cuốn sách đến với nhiều người.

Thực hiện: CN CLB Phóng viên nhí
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Thế kỉ 21 với sự phát triển ngoạn mục của công nghệ thông tin và các thiết bị thông minh đã tạo 
ra làn sóng mới, thói quen giải trí mới trong giới trẻ. Chính sự phát triển mạnh mẽ này đã khiến một 
bộ phận học sinh quen dần với những nội dung giải trí trên nền tảng internet thay vì các hoạt động 
giải trí mang tính truyền thống. Trong số đó, phải kể đến thói quen đọc sách của các bạn học sinh 
đang bị mai một ít nhiều.

 Với một học sinh như mình, mặc dù nhận thức được sự quan trọng của việc đọc sách cũng như 
được gia đình rất khuyến khích đọc nhưng thiết bị công nghệ cũng chính là một trở ngại đáng kể 
khiến mình và nhiều bạn chưa thực sự hình thành thói quen đọc sách hằng ngày. Sự ra đời của 
những ứng dụng giải trí nhanh gọn và miễn phí như Youtube hay Tiktok càng khiến cho chúng 
mình bị lệ thuộc. Trong khi đó, đọc sách lại cần phải tập trung trí óc, mất nhiều thời gian để nghiền 
ngẫm và luôn đòi hỏi người tiếp nhận phải tích cực tư duy trong quá trình đọc. Tuy vậy, dù công 
nghệ số có phát triển đến nhường nào, các hình thức giải trí có nở rộ ra sao thì sách vẫn luôn đóng 
một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta mà không có bất kì một ứng dụng nghe nhìn 
nào có thể thay thế.

Quay trở lại với vấn đề đọc sách của học sinh hiện nay. Trên thực tế, vẫn có nhiều bạn học sinh 
đọc sách nhưng vẫn chỉ dừng lại ở cách đọc mang tính thời vụ. Đó là khi các bạn chỉ tìm tới sách 
khi thấy được lợi ích tạm thời của nó là để phục vụ cho việc học tập, thi cử chứ không thật sự hình 
thành thói quen đọc lâu dài như một nhu cầu thiết yếu. Văn hóa đọc không chỉ dừng lại ở một vài 
cuốn sách giáo khoa trong nhà trường mà phải được xây dựng từ chính sự quan tâm, yêu thích 
sách cũng như nhu cầu được mở mang tri thức. Một thực trạng khác cũng rất phổ biến ở lứa tuổi 
này là đọc sách thiếu chọn lọc. Sự nở rộ của phong trào đọc sách này khiến cho những cuốn sách 
văn học kinh điển, có giá trị văn chương cao bị lép vế trước những dòng sách với nội dung thiếu bổ 
ích nhưng lại mang tính thị trường.

VIỆC ĐỌC SÁCH
TRONG THỜI ĐẠI SỐ



Là một học sinh, mình nghĩ rằng để nâng cao sự hiệu quả của chương trình văn hóa đọc và giúp 
mọi người lan tỏa thói quen đọc sách nhiều hơn thì nhà trường, cha mẹ hay những người lớn xung 
quanh cần hướng dẫn và định hướng chúng ta trong việc chọn lựa sách phù hợp với lứa tuổi. Để 
tiếp tục nhân rộng và nâng cao văn hóa đọc ở các bạn học sinh, đặc biệt là các nhà trường cần phải 
có những chương trình, các cuộc thi khuyến khích đọc sách, qua đó giúp hình thành thói quen giải 
trí tốt và lành mạnh. 

Cá nhân mình rất thích cách trường Ngôi Sao đang triển khai chương trình văn hóa đọc trên tất 
cả các khối. Đọc sách đã và đang được coi là một môn học bắt buộc với số lượng tiết chính thức 
trên lớp nhằm lan tỏa thói quen đọc cho tất cả các bạn học sinh. Mỗi tháng, chúng mình đều được 
giao một chủ điểm đọc sách nhất định, chia sẻ về cuốn sách trước lớp để mọi người cùng đọc. Nhờ 
vậy mà văn hóa đọc ngày càng lan tỏa sâu rộng trong học sinh Ngôi sao Hà Nội.

Không chỉ dừng lại ở khuyến khích các bạn học sinh đọc sách, chúng mình còn được giao để viết 
review, cảm nhận sau mỗi cuốn sách để đưa ra các sự đánh giá cá nhân về cuốn sách đã đọc. Mình 
rất thích mô hình đọc sách này vì nó đưa mình vào guồng để thật sự chú tâm vào việc đọc sách để 
có những bài review chất lượng. Hình thức của các bài review có thể khác nhau và đa dạng từ việc 
sân khấu hóa lại tác phẩm, viết review qua giấy, poster hay làm slides, bài thuyết trình trên máy 
tính. Việc áp dụng các yếu tố công nghệ thông tin vào việc lan tỏa văn hóa đọc sách tại nhà trường 
đã không chỉ giúp quản lý được chất lượng của việc đọc sách mà còn giúp phát triển khả năng sáng 
tạo của học sinh. Chính thách thức của thời đại mới, khó khăn mà công nghệ thông tin, công nghệ 
số tạo ra cho thói quen đọc sách đã được tận dụng làm tiền đề, công cụ hỗ trợ trong chương trình 
khuyến đọc để giúp nâng cao văn hóa đọc của ngôi trường. Nhờ đó, chúng mình được rèn luyện kỹ 
năng sử dụng công nghệ, thuyết trình mà vẫn báo cáo được kết quả đọc sách cho các bạn. Sự sáng 
tạo trong việc mang sách vào chương trình giáo dục của nhà trường đã khiến thói quen đọc sách 
thêm thú vị, sinh động và thật sự nâng cao văn hóa đọc trong mỗi học sinh chúng mình. Song song 
với sự tự đánh giá chất lượng hàng tháng trên, chúng mình còn có các sự kiện, ngày hội thường niên 
để các cá nhân, tập thể trình bày lại sản phẩm, kết quả của việc đọc sách qua từng năm. Nhà 
trường đã tạo ra sân chơi lành mạnh để cho các lớp, các bạn học sinh và mình được tự rèn luyện 
thói quen đọc sách và khiến việc đọc thêm phổ biến, gần gũi với chúng mình hơn. 

Mình nghĩ đây chính là một mô hình lan tỏa văn hóa đọc đầy hiệu quả cần được nhân rộng hơn! 

Nguyễn Trang Linh – 8B0
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Các con thân mến,    

Sách là một người thầy, một người bạn, một người anh chị em thân thiết của mỗi con người. Sách tặng 
cho ta những kĩ năng, những cảm xúc thật khó để có thể tự khám phá. Sách truyền tri thức từ các đời trước 
đến với con cháu đời sau, sách thu thập những con chữ từ khắp nơi, tụ họp lại và trao tất cả cho con người. 
Sách mang một vai trò thật lớn đối với nhân loại nên có lẽ, không ít thì nhiều, mỗi chúng ta đều có những 
ảnh hưởng từ sách.

“Sách đã ảnh hưởng đến con người thế nào?”. Chắc hẳn đây là câu hỏi của rất nhiều người: có thể là một 
cậu học sinh chẳng bao giờ đọc sách, cũng có thể là một giáo sư đã thẩm qua không biết bao nhiêu loại 
bách khoa toàn thư,... Có thể nói, sách đem lại cho chúng ta vô vàn lợi ích. Nhân loại vẫn luôn dành cho 
sách một vị trí quan trọng trong giáo dục, trau dồi kiến thức. Chúng ta đều không thể phủ nhận sách là 
một kho tàng kiến thức vô tận được cả thế giới công nhận. Gần nhất là sách giáo khoa hay các thể loại sách 
tham khảo. Nếu một cô cậu học sinh không có chúng, khó để có thể theo học môn học đó một cách tốt 
nhất. Các nhà khoa học, văn học, toán học hay là các nhà phê bình, nhạc sĩ đều để lại cho chúng ta nhiều 
nghiên cứu, tác phẩm để đời. Để những kiệt tác của các thế kỉ trước được lưu truyền và vẫn được biết được 
biết đến rộng rãi ở thế kỉ 21, họ (hoặc những người khác biết tới những điều tuyệt vời đó vào thời gian 
trước) đã ghi chép lại vào sách, vào vở. Đến giờ, con người vẫn tự hào về những phát minh ngày trước của 
những bậc tiền bối đi trước. Chúng ta đồng ý với việc họ luôn tự hào về chúng (vì những phát minh ấy thật 
vĩ đại, ít nhất là với chúng ta của hiện tại), nhưng nếu thử tưởng tượng việc chúng không được sử sách lưu 
lại. Vậy thì, dù chúng có vĩ đại, sáng tạo đến mấy, thì chúng cũng chỉ tồn tại qua các lời truyền miệng chẳng 
rõ ràng thông tin. Các nhà khoa học của thời đại sau có thể tham khảo cái “vĩ đại” của thế kỉ đã qua và 
không ngừng học hỏi để ngày một phát triển. Không chỉ những người đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, mỗi 
chúng ta, một phần thật nhỏ trong cái xã hội tiêu chuẩn hiện nay, đều cần có ý thức đọc - giữ sách. 

Xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những bậc tiền bối tuyệt vời đã tạo ra sách. Con người 
đem vào sách tri thức, con người lại nhận lại được từ sách thật nhiều điều bổ ích và thú vị. Như đã nói ở 
trên, từ những người vĩ đại nhất trên thế giới, hay chỉ là một hạt bụi nhỏ bé của vũ trụ đều cần sách bên 
cạnh như một người bạn tâm giao để trải qua cuộc sống tẻ nhạt này. Một lần nữa, xin được nhấn mạnh 
một điều: Sách rất quan trọng với con người, rất rất quan trọng.

BTC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC NGÔI SAO HÀ NỘI
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