
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020 – 2021 NGẮN GỌN NHƯNG Ý NGHĨA 

CỦA THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC  

Bài và ảnh: Khúc Thị Hà – Ban TS -TT 

Khi sắc thắm hoa phượng phai nhạt, vụn vỡ dần trong cơn mưa cuối hạ cũng là 

thời khắc báo hiệu một mùa tựu trường nữa lại về. Một thời khắc đáng nhớ trong lòng 

của những em học sinh và thầy cô giáo khi tiếng trống trường rộn rã vang lên báo hiệu 

năm học mới bắt đầu. Mùa thu sang với bao ánh mắt hiền hoà của quý thầy cô chào 

đón các em học sinh thân yêu vào lớp.  

“Sớm Thu rộn rã sân trường 

Cờ đua sắc nắng gió vương trên cành 

Hàng cây nghiêng bóng mát lành 

Trống trường rộn rã kết thành lời ca. 

 

Sân trường ngập sắc cờ hoa 

Trò cười ríu rít như là chim non 

Cùng nhau tiếng hát véo von 

Chào năm học mới hân hoan thầy trò…” 

Hòa chung trong không khí tưng bừng phấn khởi của dân tộc với những giây 

phút hào hùng của mùa thu lịch sử kỉ niệm trọng thể những ngày lễ lớn: Kỷ niệm ngày 

cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong tiết đầu thu, ngày 

05/9/2020 trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức long trọng tổ chức Lễ khai 

giảng năm học mới - Năm học 2020 - 2021. Năm nay là một năm rất đặc biệt, bởi lẽ 

cả toàn thể dân tộc ta đang phải chung tay, đồng lòng để đẩy lùi đại dịch Covid 19, 

nhưng không vì thế mà làm mất đi ý nghĩa của ngày khai trường. 

Về dự Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021 nhà trường rất vui mừng được đón 

tiếp các quý vị đại biểu, các ban ngành, quý cha mẹ học sinh và toàn thể các thầy giáo, 

cô giáo cùng đông đủ tất cả các em học sinh trong nhà trường đã có mặt đông đủ trong 

thời khắc đặc biệt này. 

Một số hình ảnh trong ngày khai giảng năm học 2020 – 2021: 



 
Lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021 được bắt đầu với nghi thức chào đón 

các em học sinh đầu cấp trước sự chứng kiến của quý vị đại biểu khách quý, các bậc 

cha mẹ, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh. 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

Để không khí ngày Khai giảng thêm tưng bừng và trở thành một ngày hội "Toàn 

dân đưa trẻ đến trường”. Chương trình Khai giảng còn có một số tiết mục văn nghệ 

chào mừng năm học mới của thầy và trò. 

 



 

 
 

 

Tiếp theo chương trình NGƯT Nguyễn Văn Tuynh – Hiệu trưởng nhà trường 

lên đọc diễn văn khai giảng năm học 2020 – 2021 và đánh  lên những hồi trống giòn 

giã báo hiệu những thắng lợi trong năm học mới. Tiếng trống trường mở đầu năm học 



mới bao giờ cũng gợi lên trong lòng ta những cảm giác náo nức, xốn xang. Tiếng trống 

luôn giục giã chúng ta trên mỗi chặng đường dài, và chúng ta tin chắc rằng tiếng trống 

ngày hôm nay sẽ đem lại thật nhiều may mắn và thành công cho thầy và trò trường 

Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức.  

Đại diện cho toàn thể học sinh trong nhà trường em Vũ Thị Khánh Huyền lên 

phát biểu cảm tưởng và hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ học tập , rèn luyện trong 

năm học mới. 

Chương trình lễ khai giảng năm học 2020-2021 của trường Tiểu học, THCS và 

THPT Hồng Đức kết thúc trong niềm vui tươi phấn khởi. Hứa hẹn một năm học mới 

với nhiều thắng lợi mới. 


