TẤM GƯƠNG XUẤT SẮC TIÊU BIỂU VÀ NỔI TRỘI TOÀN DIỆN CỦA
HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN PHU TIÊN
Hơn mười năm gắn bó với nghề làm cô giáo tiểu học, không ít những học
trò, tôi từng tham gia giảng dạy đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong tôi. Tuy nhiên,
tôi thật sự có thiện cảm với một học sinh ngay từ khi em nhập học cho đến khi
em rời khỏi mái trường Tiểu học Phan Phu Tiên thân yêu. Với gương mặt sáng,
nụ cười luôn rạng ngời, em đã lan tỏa sự thân thiện cho tất cả các thầy cô giáo
cũng như bạn bè học sinh trong trường.

Em học sinh tiêu biểu mà tôi muốn nói đến trong bài viết này không ai khác,
đó chính là một Liên đội trưởng mẫu mực – em Huỳnh Thị Thanh Hằng, lớp
5/3.
Với 5 năm ở cấp tiểu học, em đã nỗ lực không ngừng, rèn luyện bản thân
trong học tập và tích cực ở các hoạt động phong trào. Những nỗ lực của em
trong 5 năm liền được thể hiện qua những thành tích mà em đã nhận được như:
Đạt thành tích xuất sắc nội dung học tập, rèn luyện; Luôn đạt kết quả dẫn đầu
trong các cuộc thi học sinh giỏi của trường và quận; Đạt danh hiệu học sinh xuất
sắc tiêu biểu trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Kết quả em gặt hái
được chính là niềm vinh hạnh cho nhà trường và là niềm tự hào to lớn cho các
thầy cô giáo cũng như gia đình em.
Đặc biệt hơn, với sự nhạy bén của mình, ngay từ những năm lớp 3 lớp 4,
Hằng đã mạnh dạn tham gia Hội thi Tin học trẻ thành phố Đà nẵng, và đã đem
về những thành tích tiêu biểu.

Các giải thưởng của các cuộc thi mà Hằng đã đạt được qua các năm như
sau:
 Năm lớp 1 (năm học 2014-2015): Đạt thành tích nổi bật tiêu biểu trong
học tập và rèn luyện.
 Năm lớp 2 (năm học 2015-2016): Đạt giải nhất cuộc thi Toán - tiếng
Việt qua mạng cấp quận; Đạt giải nhất cuộc thi Toán - tiếng Anh qua
mạng cấp quận;
 Năm lớp 3 (năm học 2016-2017): Đạt giải nhất cuộc thi Toán - tiếng
Việt qua mạng cấp quận; Đạt giải nhất cuộc thi Toán - tiếng Anh qua
mạng cấp quận; Đạt giải nhất – cuộc thi Phần mềm sáng tạo tin học trẻ
cấp quận; Đạt giải khuyến khích – cuộc thi Phần mềm sáng tạo tin học
trẻ cấp thành phố; Đạt gải ba – Hội thi chúng em kể chuyện bác Hồ của
trường;
 Năm lớp 4 (năm học 2017-2018): Đạt giải Ba, Olympic Toán – Ngày
Hội học sinh cấp quận năm học 2017-2018; Đạt giải nhất – Hội thi rung
chuông vàng của trường; Đạt giải khuyến khích – Hội thi tin học trẻ cấp
quận năm học 2017-2018;
 Năm lớp 5 (năm học 2018-2019): Đạt danh hiệu học sinh xuất sắc tiêu
biểu trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Trường Tiểu học
Phan Phu Tiên; Đạt giải nhất – Kỳ thi giao lưu Olympic Toán cấp
trường năm học 2018-2019.
Bước sang năm lớp 5 (năm học 2018-2019), năm học bản lề chuẩn bị cho
chuyển cấp, để thay thế nhiệm vụ các anh chị lớp trước giao lại, không ai khác
ngoài Hằng đã đảm nhận vai trò của một Liên đội trưởng của trường. Từ đó em
đã tham gia tất cả các hoạt động của trường Tiểu học Phan Phu Tiên, hội thi
Đoàn Đội, văn nghệ của trường của quận và của thành phố.
Bên cạnh những thành tích nổi bật như đã nêu ở trên, điều đáng nói hơn
Hằng là một học sinh đã để lại trong lòng các thầy cô, bạn bè và gia đình là
những phẩm chất trong sáng và đáng qúy - những phẩm chất đã góp phần hoàn
thiện tấm gương học sinh thân thiện và mẫu mực. Từ lúc chập chững vào lớp
Một cho đến lúc em sắp sửa tạm biệt mái trường, trong mắt thầy cô, em luôn là
một học sinh chăm ngoan, tích cực tham gia các hoạt động của trường, có ý chí
phấn đấu. Ngoài ra em còn nhận được sự yêu mến của bạn bè nhờ tấm lòng
trung thực, đoàn kết, khiêm tốn, sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh, kính
trọng thầy cô giáo. Em luôn biết cách gần gũi và giúp đỡ mọi người nhất là các
bạn bè trong lớp và các em học sinh nhỏ tuổi hơn. Đặc biệt hơn em rất tình cảm,
trong những giờ giải lao hay rảnh rỗi, Hằng đã sắp xếp thời gian để gặp gỡ, thăm
hỏi các thầy cô giáo cũ để tâm sự và trò chuyện về việc học hành.

Trong học tập và tham gia các hoạt động, yếu tố quan trọng giúp em gặp
hái được những thành tích nổi trội là từ bản thân em luôn biết phát triển suy
nghĩ, lập trường của riêng mình, mạnh dạn trình bày những ý kiến cá nhân, chủ
động trong học tập và rèn luyện trong công tác phong trào. Bên cạnh đó Hằng
còn biết tiếp thu những lời dạy bảo của các thầy cô giáo và từ bạn bè xung
quanh.

Ở trường lớp là thế, còn trong gia đình, Hằng là một bé gái biết quan tâm
và chia sẻ, em đã biết giúp mẹ làm việc nhà và chăm sóc cho bà bị liệt nửa
người do tai biến những khi rảnh rỗi.

Chăm sóc bà

Giúp mẹ

Với lòng cảm thông và biết thương người, cứ mỗi độ xuân về em thường
xuyên theo ba mẹ và các cô chú thực hiện các chuyến công tác từ thiện, thăm
hỏi các bệnh nhân của bệnh viện Tâm thần Thành phố Đà nẵng.

Với những thành tích và phẩm chất nổi trội, Hằng xứng đáng là một tấm
gương sáng cho các thế hệ học sinh noi theo, là một mầm non đầy triển vọng
trong tương lai. Hình ảnh của Hằng mãi sẽ còn lưu lại trong ký ức của tất cả các
thầy cô giáo và các em học sinh trong những năm học từ 2014 đến 2019 của
Trường Tiểu học Phan Phu Tiên.
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