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Mừng Tết Trung Thu 

 
Mặc dù chúng ta đang phải thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội, 
nhưng điều đó không làm chúng ta quên đi những hình ảnh đẹp 
về ngày hội vui tết Trung Thu hàng năm, đây luôn là ngày hội gợi 
nhắc nhiều ý nghĩa trong trí của chúng ta. Hy vọng rằng, các em 
học sinh sẽ sớm có thể đi học trở lại và cùng tham gia tổ chức 
các lễ hội, hoạt động của trường chúng ta như trước đây. 

 

NỘI DUNG CHÍNH 

 Mừng Tết Trung Thu 

 Bài Làm Trực Tuyến Của Học Sinh 

 Thành Công Dạy Học Trực Tuyến Ở 

Khối Mâu Giáo 

 Đặt Chân Lên Mặt Trăng- Lớp 

IGCSE1 

 Chương Trình Vui Tết Trung Thu 

Các em học sinh và đội ngũ giáo viên, nhân viên của nhà trường vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ được 

giao trong giai đoạn dạy và học trực tuyến này. Đối với các em, mỗi ngày trôi qua đều chứa đầy 

nhiệt huyết, kiến thức mới và sự củng cố những kiến thức đã học. Những thách thức luôn được đi 

kèm với lòng quyết tâm, sự kiên định và nhiệt tình.  

Vừa qua, trường chúng ta đã có hoạt động toàn trường đầu tiên. Đó là hoạt động Vui Tết Trung 

Thu trực tuyến với đầy màu sắc, sự hào hứng và mới lạ. Cảm ơn sự tham gia của tất cả các em, 

giáo viên và phụ huynh.  

Trong khi hầu hết học sinh và phụ huynh đã thực hiện tốt và hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình học 

tập trực tuyến thì vẫn còn một số học sinh vẫn chưa làm tốt nhiệm vụ được giao, các em không 

nộp bài tập đúng giờ, một học sinh thích sử dụng thời gian để chơi game trực tuyến hơn và điều 

này rõ ràng là điều chưa tốt. Như vậy để Nhà trường có thể giúp các em củng cố và chuẩn bị trước 

những thách thức trong tương lai, thì chắc chắn rằng tất cả các em phải luôn học tập chăm ngoan, 

biết cam kết với chính bản thân và cố gắng hết sức mỗi ngày. Không bao giờ từ bỏ, luôn tập trung 

và cố gắng hết sức mình cũng chính là một phần giúp xây dựng nhân cách cũng như tạo nền tảng 

trước những thử thách trong tương lai. 

Vì vậy, nhà trường đánh giá rất cao sự hỗ trợ của Quý phụ huynh vì Quý phụ huynh luôn là những 

người đồng hành của chúng tôi trong sự nghiệp dạy học. Quý phụ huynh sẽ luôn là người giám 

sát và quan tâm đến việc học của các em lúc ở nhà, giúp các em đạt được những tiến bộ trong 

học tập. 
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BÀI LÀM TRỰC TUYẾN CỦA HỌC SINH 

 
Sáng tạo một kết thúc “Khác biệt” với Phù thủy xứ Oz - Lớp 5L 
 
 
Phù thủy:   Hãy để ta thiêu cháy ngươi, hỡi 

con bù nhìn kia! Ta sẽ đốt ngươi 

thành tro bụi. Ta sẽ đợi cho đến 

khi lũ bạn của ngươi phải van xin 

ta tha thứ.  

Bù nhìn:   Không, ta ghét lửa. Lửa là kẻ thù 

cuả ta. (Mụ phù thùy bắt đầu châm 

lửa lên bù nhìn). Cứu, cứu tớ với. 

Tớ đang cháy. Tớ cần nước. 

Dorothy:  Hmmmm, Để tớ nghĩ cách ngay. 

Sư tử:  Bù nhìn, để tớ giúp cậu. Tớ sẽ cào vào mặt mụ phù thủy bằng móng vuốt của tớ 

Người thiếc:  Tớ nghĩ tớ có cái xô hay chậu nước gì đó hôi thối ở đây 

Phù thủy:  Chúng mày dám đổ thứ nước đó vào tao hả, hay chúng mày muốn tao đốt cháy hết lũ 

chúng mày! 

Dorothy:  Được rồi, Tôi xin lỗi, uhhh… 

Sư tử:   Hãy đưa tớ cái chậu nước đó đi. Tớ sẽ đổ nó lên người mụ phù thủy. hahahaha! 

Phù thủy: Chúng bây đâu! Đừng để chúng đổ thứ nước đó lên người của ta. 

Người thiếc: Các bạn đừng lo lắng. Tôi sẽ làm cho lính hầu của mụ phù thủy biến mất và biến chúng 

thành món bánh pizza. 

Dorothy: Giống kiểu, có ai đó sẽ thích pizza màu xanh và xám chứa chất độc đúng không? Eo 

ôi, khiếp quá! 

Sư tử:    Ừ, thật là kinh khủng! 

Bù nhìn: Ơi các bạn ơi, các bạn đang quên mất tớ rồi đấy! 

 

 

 

Bộ Môn Mỹ Thuật Lớp 1L 

Các em học sinh lớp 1L đang được khám phá cách sử dụng của các loại đường vẽ khác nhau. Đầu 

tiên các em bắt đầu tạo ra nhiều đường vẽ nhất có thể. Đường vẽ bằng dấu gạch ngang, bằng dấu 

chấm, bằng đường zig zag thẳng, đường ngang, đường dọc, đường ngắn, đường dài. Các em luyện 

tập những đường vẽ này bằng bút, giấy và cảbằng kỹ thuật số. Bằng cách nối các đường vẽ này lại 

các em đã tạo ra những hình dạng và khi đặt những hình dạng này lại với nhau các em đã có thể tạo 

ra những con vật. Tiến trình như sau: 
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Thành Công Trong Dạy Học Trực Tuyến Khối Mẫu Giáo 

Nhà trường muốn gửi lời cảm ơn 

tới các em học sinh, Quý phụ 

huynh tuyệt vời của chúng ta. 

Chúng ta đều biết rằng những 

tuần qua đã có nhiều sự thay đổi 

và nhà trường đánh giá cao tất cả 

các sự hỗ trợ. Phương pháp học 

từ xa là một phương pháp mới, 

tạo hứng thú và bổ ích. Hành 

trình của chúng ta cho đến nay 

luôn có tính thử thách và thú vị. 

Hành trình đó đi kèm với một số 

thử thách mà chúng ta thường 

không phải đối mặc khi được học 

trực tiếp và một trong số những 

thử thách đó chính là việc thu 

thập được các mẫu bài làm của 

các con. 

Thầy Robin đang giảng dạy bộ 
môn Stem và các em vô cùng 
hứng thú khi được học với thầy. 
Là giáo viên dạy STEM và Đạo 
đức Xã hội của lớp Prep, thầy vô 
cùng tự hào trước khả năng thích 
ứng tuyệt vời của các con trước 
hệ thống học tập trực tuyến. Các 
con đã được giới thiệu về khoa 
học ánh sáng và tìm hiểu các vật 
liệu, ứng dụng và những đặc tính 

của chúng trong giờ học STEM. Các con đã được học về tính duy nhất và thuộc về bình đẳng trong 
giờ học Đạo đức. 

 
Các con đã cho thấy sự sáng tạo, trưởng thành và những nổ lực tuyệt vời của mình vượt qua độ tuổi 
của các con. Đây chính là một sự khởi đầu tuyệt vời cho năm học. 

Bộ môn tiếng Anh với cô Veronica cũng thật là thú vị và có cả thách thức. Các con đã học tập chăm 

ngoan và cảm thấy hào hứng khi được học những từ vựng mới. Các con bắt đầu kết hợp những chữ 

cái lại với nhau để tạo cấp độ từ. Những kỹ năng đọc cơ bản của các con cũng đã được cải thiện nhiều.  

Thật ấm lòng khi được nhìn thấy những gương mặt vui tươi, sự hăng say học tập và cùng sẻ chia 

những trải nghiệm của các con mỗi ngày. Sự hăng say học tập này của các con và một năm học không 

bị bỏ lỡ chắc chắn sẽ được đền đáp khi các con chuyển sang cấp học tiếp theo. 

Một lần nữa Nhà trường muốn gửi lời cảm ơn vì sự hỗ trợ nhiệt tình này từ Qúy phụ huynh. Thật hân 

hạnh cho chúng tôi khi được giảng dạy các con. 
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ĐẶT CHÂN LÊN MẶT TRĂNG, PHIÊN BẢN TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

TẬP THỂ LỚP IGCSE-1 ĐẶT CHÂN LÊN MẶT TRĂNG ẢO 

Bài Viết Của Thầy Peter Nguli - Giáo Viên Bộ Môn Khoa Học Lớp IGCSE 

Với bước chân bé nhỏ đặt lên mặt trăng 

cách đây 52 năm trước, Neil Amstrong 

đã bước vào thế giới những người anh 

hùng của đất nước mình và tạo nên một 

bước nhảy vọt lớn lao cho nhân loại, 

đánh dấu khoảnh khắc vĩ đại, khoảnh 

khắc đó xác định biên giới khoa học tiếp 

theo. 

Khi đặt chân lên mặt trăng, Amstrong đã 

có một tuyên bố lịch sử gửi về cho Trái 

đất qua một bức điện radio như sau:  

“Đây là bước đi nhỏ bé của con người 

nhưng là một bước tiến khổng lồ của 

nhân loại”. Bước đi nhỏ bé đó lên mặt 

trăng đã trở thành một nguồn cảm hứng 

vô tận cho những người nghiên cứu trẻ 

tuổi trong thế giới khoa học. 

Làm việc trong các nhóm học trực tuyến, 

các em học sinh đã thành lập nên mình một phi hành đoàn. Pumbaa, Ben, Sally, Henry và Mia là những 

Giám đốc đội bay. Hugo, Leo và Jenny là những phi công thuộc về đơn vị Điều khiển. Những phi công 

thuộc về đơn vị Mặt trăng bao gồm các em Polly, Jacky, Do An và Nick. Và cuối cùng, những kỹ sư đội 

bay gồm có Kenneth, Max và Vũ.   

Các thành viên của đơn vị Mặt trăng khi thực hiện những bước đi đầu tiên lên mặt trăng ảo cho hay 

“Đây là bước một bước chân nhỏ đến từ Trường Quốc Tế Singarpore, nhưng là một bước nhảy vọt vĩ 

đại của khoa học”. Phỏng theo câu nói của nhà bác học vĩ đại Archimedes of Syracuse (Acsimet) sinh 

năm 287 trước Công Nguyên, Polly nói “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhất bổng trái đất lên. Đó 

chính là nguyên tắc của những khoảnh khắc, bạn có biết không ? Chỉ cần cho tôi một đòn bẩy dài và 

tôi sẽ biến mặt trăng thành trục quay của chúng ta”. Tuy nhiên Polly đã nhanh chóng bị Nick ngắt lời, 

“Này Polly, đừng vội. Nên nhớ, Isaac Newton đã từng nói rằng “nếu bạn có thể nhìn xa hơn người 

khác, đó là do bạn đang đứng trên vai của người khổng lồ”. 

Bước đi bé nhỏ mang ý nghĩa về một nhân loại đã phá vỡ những giới hạn của trái đất và đã đưa loài 

người đặt chân lên một hành tinh khác. 

Sau ba giờ đồng hồ trên mặt trăng, Phi hành đoàn trường Singapore đã trở về trái đất an toàn và hình 

ảnh những người trẻ tuổi đầu tiên có thể đi bộ trên mặt trăng, đã được phát sóng trên khắp màn hình 

của Việt Nam và trên toàn thế giới. Đây là một tầm nhìn tuyệt vời, sức mạnh không không dễ bị lu mờ 

bởi những hình ảnh mờ ảo mà nó đã quay trở lại với một trái đất hồi hộp đợi chờ. Bài hùng biện này 

dù quá phổ biến toàn cầu, tuy nhiên nó vẫn luôn là một chiến thắng làm ấm lòng nhân loại. 

Đúng, đây là một bài học trực tuyến và dù nó là ảo nhưng các học sinh của chúng ta đã học hỏi được 

từ đó; để mở ra một biên giới mới cho hành trình khám phá vũ trụ, các em chắc chắn phải học tập 

chăm chỉ hơn nữa và phải đứng được trên vai cũng những người khổng lồ. 
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CHƯƠNG TRÌNH VUI TẾT TRUNG THU 

Trong tuần bắt đầu từ ngày 27 tháng 9, trường Quốc 

Tế Singapore Vũng Tàu đã tổ chức chương trình vui 

Trung Thu cho tất cả các em học sinh. Chương trình 

được chia ra làm hai ngày và chia thành nhiều nhóm 

trên Teams. Các em đã rất thích thú với hoạt động văn 

hóa được tổ chức bởi những giáo viên Việt Nam vào 

ngày Thứ Ba và chương trình của các giáo viên Trung 

hoa được tổ chức vào ngày thứ Sáu trong tuần. Trong 

chương trình Vui Tết trung Thu, các em cũng đã có tiết 

mục làm đèn trung thu với nhiều vật liệu khác nhau. 

Mặc dù chúng ta đang thực hiện giãn cách xã hội và 

không thể gặp nhau, tuy nhiên chương trình trung thu 

giúp đã cho chúng ta có một khoảng thời gian thư giãn 

sau những giờ học và khoảng thời gian này đã nhắc 

nhở chúng ta rằng giáo dục không chỉ bao gồm mỗi việc 

học. 
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