
VUI NOEL - ĐÓN CHÀO NĂM MỚI 2021 
                                          Khúc Thị Hà – Ban TT – TS Hồng Đức 

 

Không khí Giáng sinh đã tràn ngập trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức từ 

giữa tháng 12 với hình ảnh cây thông Noel được trang trí cao vút rực rỡ, lộng lẫy với sắc 

xanh - đỏ đặt tại sảnh trường. Lời bài hát “We wish you a Merry Christmas” vang lên khắp 

nơi, cùng những chùm đèn trang trí nhiều màu trên cây thông Noel. Những hộp quà, tuần 

lộc, người tuyết hay ông già noel... tất cả tạo nên một khung cảnh thơ mộng, khiến bất kì 

ai cũng cảm nhận được Noel đang đến rất gần.  

Bước vào không gian của trường, chẳng khác nào bạn đang bước vào khu vườn ánh 

sáng rực rỡ. Những chiếc xích đu được phủ bằng tuyết trắng hay cây thông Noel khổng lồ 

được trang trí bằng hệ thống đèn led... chứng minh sự công phu, tỉ mỉ của các thầy côn 

giáo trong nhà trường. 

Những ngày này, các bé khối Tiểu học của trường Hồng Đức cũng đã làm rất nhiều 

đồ chơi trang trí lớp của mình để chào đón Giáng sinh và năm mới, ngoài ra các bé còn 

được tập nhiều tiết mục văn nghệ để biểu diễn trong “Đêm Giáng sinh”. 

Tối ngày 23/12/2020 nhà trường tổ chức chương trình vui đón Noel và chào đón 

năm mới 2021. Chương trình có sự tham gia của Ban lãnh đạo, các thầy cô giáo và đông 

đảo các bậc phụ huynh cùng các em học sinh tới tham dự. 

 



 
 

 



 

 
Những hộp quà nhỏ xinh được bố trí xung quanh gốc cây thông, nhiều bạn sử dụng 

để làm phụ kiện giúp cho những tấm ảnh “sống ảo” của các bạn học sinh bên khối THPT. 

Khu vực sảnh luôn tấp nập bởi dàn nam thanh nữ tú Hồng Đức chụp ảnh. Chỉ cần đứng 

vào tạo dáng là có ngay những tấm hình “chất lừ”. Giáng sinh này học sinh Hồng Đức 

chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần đến khuôn viên trường thôi là có đủ bộ sự tập ảnh “sống ảo” 

Noel 2020. 



 
 

 

 

 
 



 

 
 



 

 
Tạm biệt Ông già Noel cùng với cỗ xe Tuần Lộc thân quen. Mùa Giáng sinh năm 

sau Ông lại đến với Trường Tiểu học THCS và THPT Hồng Đức nhé! Xin kính chúc toàn 

thể các Quý phụ huynh cùng gia đình một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới tràn 

ngập niềm vui, sức khỏe – thành công và hạnh phúc! 



 

 


