
RỘN RÀNG NIỀM VUI NGÀY TỰU TRƯỜNG 

Ta đi qua những năm tháng tuổi thơ, 

Sao mãi nhớ thuở xưa ngày đi học, 

Tháng tám về lòng ta còn náo nức, 

Ngày tựu trường rạo rực mãi không thôi! 

Tháng Tám về mang theo mùa thu đến, mang theo cả niềm vui của các em học sinh 

náo nức hân hoan ngày tựu trường. 

Không khí chuẩn bị cho ngày tựu trường tại Trường Tiểu học, THCS và THPT 

Hồng Đức đã được chẩn bị chu đáo ngay từ những ngày cuối cùng của tháng 7. Từ các 

phòng học đến thư viện đều được trang trí đẹp mắt và vô cùng thân thiện để chào đón các 

em học sinh. 

 



 

 



 

 



 



 

Các phòng học được trang trí hết sức ngộ nghĩnh và đẹp mắt 



 



 

Thư viện được được bài trí thật đẹp để chào đón các con 

 Đúng 07h sáng ngày 01/8/2022 sân trường đã nhộn nhịp hơn những ngày thường, 

Không khí im ắng chỉ đủ để nghe tiếng ve râm ran trên các vòm lá thường ngày giờ 

nhường chỗ cho tiếng cười nói của các em học sinh cấp Tiểu học, THCS và THPT (hệ 

định hướng chất lượng cao) của HongDuc school trong ngày tựu trường sau kỳ nghỉ hè 

đáng nhớ bên gia đình, người thân. 



 

 

 



 

Thầy cô vui mừng, hân hoan chào đón các em học sinh 

    Vẫn là những khuôn mặt rạng ngời, niềm vui không tả hết khi được đến trường của 

các bạn học sinh Hồng Đức khi năm nay đã được lên một lớp mới. Nhưng vẫn còn đâu 

đó chút  bỡ ngỡ, rụt rè ban đầu của các bạn học sinh khi lần đầu tiên được học tập, sinh 

hoạt dưới mái trường Hồng Đức nhưng ngay sau đó là niềm vui rộn ràng, sự tự tin có 

được khi đã làm quen được bạn bè, thầy cô mới. 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

Hình ảnh các bạn học sinh trong buổi đầu tựu trường 

Thầy cô rất vui mừng phấn khởi khi được đón các em học sinh tựu trường trong 

một sớm thu gió nhẹ, nắng vàng. Xin chúc các thầy cô và các em học sinh một năm học 

mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công và ngày càng HẠNH PHÚC trên ngôi 

trường Hồng Đức mến yêu! 

Nguyễn Thị Thìn (Ban TS-TT) 

 

 


