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“Khi chúng ta mong ước cuộc đời không nghịch cảnh, hãy nhớ rằng cây sồi 

trở nên mạnh mẽ trong gió ngược và kim cương hình thành dưới áp lực” 

                                                                                        (Peter Marshall) 

Khoảng thời gian này có lẽ là một khoảng thời gian vô cùng đáng nhớ của 

cả thế giới khi mà dịch viêm đường hô hấp do virut Corona đang hoành hành với 

mức độ nghiêm trọng. Đứng trước một dịch bệnh đang được báo động toàn cầu, 

trong xã hội nhiều hoạt động rơi vào trì trệ, thậm chí đóng băng thì thầy trò trường 

Hồng Đức vẫn tích cực dạy và học qua hình thức học trực tuyến. 

Với sự trang bị những kiến thức cần thiết để có thể phòng chống đại dịch, 

các em học sinh đã biết tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và những người thân 

trong gia đình, luôn tự tin ứng phó trước mọi khó khăn xảy ra trong cuộc sống. 

 

               Học sinh đang nặn đất hình các con thú đáng yêu  

Tiếng trống trường tạm ngưng, tiếng náo nức của học sinh giờ ra chơi cũng 

vắng nhưng tinh thần học tập tại nhà vẫn luôn sôi động. Nhà trường vẫn tiếp tục 

duy trì việc học tập tại nhà cho học sinh để rèn luyện các kĩ năng tự học, đảm bảo 

việc ôn luyện kiến thức cho học sinh khi không đến trường. 

Trong thời gian nghỉ học, các hoạt động học tập, trao đổi thông tin, kiến 

thức giữa cô và trò diễn ra sôi động trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo, 

gmail…được nhiều PHHS đánh giá cao và các em học sinh có sự phản hồi lại rất 

tích cực. Những bài tập với hình thức hấp dẫn “học mà chơi, chơi mà học” dành 

cho khối Tiểu học đã mang tới rất nhiều sự hứng thú với các em.  



 

              Bạn Minh Khang lớp 1A2 chơi cờ tướng với bố mình  

 
Kết quả của các bạn nhỏ thật đáng khen ngợi 

 

 

Đối với khối THCS và THPT, học sinh được củng cố, ôn luyện kiến thức 

với một hệ thống các bài tập khoa học phát triển tư duy, logic, bám sát chương 

trình học và đảm bảo được lượng kiến thức cần thiết cho các em. 



 

 

  

s  

“Sản phẩm” mà học sinh được giao nhiệm vụ 

Nhà trường xin gửi lời cảm ơn và mong sự kết hợp chặt chẽ giữa phụ huynh 

học sinh với nhà trường để giúp các học sinh thân yêu biến thời gian nghỉ ngơi này 

thành khoảng thời gian có ý nghĩa trong việc chăm sóc bản thân, gia đình để phòng 

dịch hiệu quả và có kế hoạch ôn tập, học tập tại nhà đạt kết quả cao. 

 Chúc các bạn học sinh trường Hồng Đức luôn có đủ sức khỏe - bản lĩnh- 

kiến thức để vượt qua mọi thách thức của tâm dịch và sẽ sớm quay trở lại trường 

học trong một ngày gần nhất. 


