
SÁCH - NGƯỜI BẠN TRÍ TUỆ 
“Nếu không đọc sách, đi vạn dặm đường chẳng qua cũng chỉ là một người 

đưa thư” 

Thứ Hai (03/10/2022) vừa qua, trường THPT Thượng Cát đã tổ chức thành 
công buổi sinh hoạt dưới cờ “Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022” 

với chủ đề: Thi giới thiệu sách. Cuộc thi đã khơi gợi tình yêu với sách, nuôi 

dưỡng thói quen đọc ở mỗi bạn học sinh. 

Mỗi cuốn sách đều mang lại những tri thức nhất định đến với người đọc, 

giúp ta tăng vốn sống, vốn hiểu biết, vì vậy, người ta có câu “Người đọc sách 
đã sống cả nghìn cuộc đời trước khi chết, còn người không đọc sách chỉ sống 
một đời”. 

VIỆT NAM PHONG TỤC - CHI ĐOÀN 12A1 

 
(Hình ảnh do CLB MIP thực hiện) 

"Dù ai đi ngược về 
xuôi,  

Nhớ ngày giỗ tổ 
mùng mười tháng 
ba".              

Đó một trong 
những câu ca dao 
được ông cha ta đúc 
kết từ xa xưa, đã 
phần nào cho người 
đọc cái nhìn chi tiết 
về những văn hóa 
truyền thống của 
dân tộc 

Đến với hội thi giới thiệu sách, chi đoàn 12A1 THPT Thượng Cát giới thiệu 
cuốn sách mang tên "Việt Nam phong tục" của tác giả Phan Kế Bính. 

Đây là tác phẩm có được cái nhìn khá sắc lạnh về phong tục truyền thống 

của Việt Nam là do tác giả có được sự nâng đỡ của nền tri thức và phương 
pháp làm việc theo lối phương Tây, đặc biệt là do ông có cái nhìn so sánh 

trong khi làm việc. Đọc Việt Nam phong tục để hiểu về phong tục Việt Nam, 



cũng là dịp để ta nhìn lại phong tục Việt Nam bởi phong tục cũng chỉ là “hoặc 

bởi tự một vài người mà rồi bắt chước nhau thành ra thói quen; hoặc bởi ở 

phong thổ và cách chính trị, cách giáo dục trong nước mà thành ra; hoặc bởi 
cái phong trào ở ngoài tràn vào rồi dần dần tiêm nhiễm thành tục” và có thể 

thay đổi nếu cần. Nếu giữ thái độ hoài cổ vô điều kiện thì chúng ta còn bảo 

thủ hơn cả một nhà nho sống cách đây gần một thế kỷ. Từ cuốn sách này, ta 
sẽ thấy cái gọi là “thuần phong mỹ tục” thực ra cũng chỉ có ý nghĩa tương đối 

và cần được định nghĩa theo từng hoàn cảnh mà nó xất hiện và được nhân 
danh. Hy vọng các bạn sẽ tìm đọc cuốn "Việt Nam phong tục" để có những 

hiểu biết về nền văn hoá nước nhà. 

TRÊN ĐƯỜNG BĂNG - CHI ĐOÀN 12A2 

       Đôi khi bản 
thân bạn dường 
như cảm thấy băn 
khoăn, lạc lối, 
không xác định 
được con đường 
mà các bạn muốn 
bước tiếp? 

    Vậy “chìa 
khóa” giúp bạn 
phần nào xác định 
được ước mơ của 
mình là gì? 

 
(Hình ảnh do CLB MIP thực hiện) 

Câu trả đã có trong buổi giới thiệu cuốn sách mang tên “Trên đường 
băng” của tác giả Tony buổi sáng do chi đoàn 12A2 - THPT Thượng Cát chia 

sẻ. 

Cuốn sách do nhà xuất bản trẻ phát hành là tập hợp những bài viết trên 

Facebook của Tony Buổi Sáng - “dượng Tony” đã chia sẻ rất chân thực, dân 
dã và mộc mạc những kinh nghiệm sống vốn có của mình. Khác với tiêu chuẩn 
chung của một tập tản văn thông thường, thứ tự các câu chuyện, bài viết 

được tác giả sắp xếp trong cuốn sách có chọn lọc với chủ đích cụ thể nhằm 
chuẩn bị về tinh thần, kiến thức và kỹ năng cho các bạn trẻ có hành trang 



“cất cánh” thực hiện ước mơ và mục tiêu cuộc đời mình. Đối với Tony thì dù 

bạn là ai, tốt nghiệp Cử nhân, Thạc sĩ hay chỉ học hết lớp 9 đều có thể thành 

công nếu biết cố gắng hết khả năng của bản thân. Chỉ cần bạn thoát ra khỏi 
thế giới ảo với Facebook, Zalo hay các trang mạng xã hội khác. Cuộc đời còn 

nhiều thứ để khám phá. Chúng mình còn trẻ thì cứ bay đi, đừng ở mãi trong 

cái ao làng. Để rồi sau này hối hận mình vì đã không chịu nghĩ khác, làm khác. 
Trong cuốn sách có 2 mẩu chuyện: “Chuyện trọn trường – tôi là ai?” & “Thiết 

kế cuộc đời”, thiết nghĩ 2 mẩu chuyện trên phản ánh đúng thực trạng của các 
bạn trẻ hiện giờ đang loay hoay trong việc chọn trường, ngành phù hợp. 

Không chỉ thế, bạn có thể “định nghĩa” được bản thân đang làm gì, thực lực ra 
sao hay không là điều vô cùng khó. Hy vọng khi các bạn tìm đọc cuốn sách sẽ 
giúp bạn sống có ích hơn với cuộc đời, nhận ra bạn đang dần đánh mất tuổi 
trẻ vào việc không đáng làm. 

 KỶ LUẬT TỰ GIÁC- CHI ĐOÀN 12A11 

 
(Hình ảnh do CLB MIP thực hiện) 

 

       Để có được 
nền đọc lập 
như ngày nay 
đã có biết bao 
con người có 
tên và không 
tên đã hi sinh 
bản thân mình 
để dành lại độc 
lập cho đất 
nước. 

Chi đoàn 12A11 trường trung học phổ thông Thượng Cát sẽ đem đến cho 
các bạn cuốn sách “Những người sống mãi” do nhà xuất bản Kim Đồng ấn 

hành. Cuốn sách tập hợp những truyện và kí của các tác giả nổi tiếng như 
Thép Mới, Lê Quang Vịnh, Đoàn Giỏi,Trần Đình Vân viết về cuộc đời hoạt động 

cách mạng của các chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi mà kiên trung như Lý Tự Trọng, 

Hoàng Văn Thụ, Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi và rất nhiều những 



thanh niên ưu tú của dân tộc. Họ đến từ những miền quê khác nhau nhưng 

đều chung một lí tưởng:  

Nếu là con chim chiếc lá 

Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh 

Lẽ nào vay mà không có trả 

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình! 

Những người trẻ tuổi ấy luôn sống mãi bởi họ đã không tiếc tuổi thanh 
xuâncủa mình, hi sinh máu xương để làm nên những mùa xuân đại thắng của 

dân tộc. Hy vọng các bạn sẽ tìm đọc cuốn sách”NHỮNG NGƯỜI SỐNG MÃI” để 

hiểu hơn về những con người đã làm nên một Việt Nam lịch sử, một Việt Nam 
máu và hoa, hiểu hơn một điều:ngày hôm nay đang bắt đầu từ hôm qua và 
quan trọng hơn ngày mai, tương lai của dân tộc Việt Nam đang bắt đầu từ 
chính bài học của hôm nay. 

KỶ LUẬT TỰ GIÁC- CHI ĐOÀN 11A2 

 
(Hình ảnh do CLB MIP thực hiện) 

"Đã bao lâu rồi 
bạn chưa khóc 
vì một cuốn 
sách? Đã bao 
lâu rồi bạn 
chưa tự tay bỏ 
chiếc 
smartphone 
thân thuộc 
xuống để thử 
bước ra ngoài 
và tìm những 
điều mới lạ, để 
hiểu hơn về 
cuộc sống 
ngoài kia?" 

Đó chính là những dòng tâm sự đến từ các bạn học sinh lớp 11A2 khi nói 

về cuốn sách "Kỷ luật tự giác" của tác giả Tiểu Dã.  



 "Kỷ luật tự giác" là một cuốn sách về kỹ năng sống với nội dung rất thực 

tế đã đem lại cho người đọc một cái nhìn hoàn toàn khác về "sự tự do". "Khi 

làm việc, phải hiểu tại sao mình cần làm việc, lúc đi học phải biết tại sao mình 
cần đi học. Tự do không phải muốn gì làm nấy, mà là có khả năng, bản lĩnh để 

không làm điều mình không muốn." 99% thành công trên thế giới này đều 

không phải ngẫu nhiên. Phía sau hào quang luôn là sự kiên trì tự giác không 
ngừng nghỉ. Hãy quay đầu nhìn lại quá khứ để có một tương lai tươi sáng hơn 

và đừng bỏ qua cuốn sách “Kỷ luật tự giác”, đặc biệt khi bạn đang ở trong 
những năm tháng nhiều năng lượng, nhiều hoài bão nhất tuổi đôi mươi. Cuốn 

sách có thể lấy đi nước mắt của người đọc không nhất thiết là phải nói về 
những mảnh đời bất hạnh, những tình huống éo le mà chúng ta còn có thể rơi 
nước mắt vì những giá trị mà cuốn sách đó mang lại hoặc đơn giản chỉ là đọc 
được một cuốn sách, nhìn thấy bản thân mình bên trong đó và chợt nhận ra 

mình đã bỏ lỡ quá nhiều... 

 DÁM THẤT BẠI- CHI ĐOÀN 11A4 
 Con người ai 
cũng tìm 
cách trốn 
tránh, "chạy 
xa" khỏi sự 
thất bại, 
không dám 
thất bại. 
Chẳng lẽ, 
sau thất bại 
bạn không 
rút ra cho 
mình bài học 
nào sao?  

(Hình ảnh do CLB MIP thực hiện) 

Cuốn sách "Dám thất bại" của tác giả Billi P. S. Lim do chi đoàn 11A4 
giới thiệu có thể sẽ giúp được bạn thức tỉnh khỏi nỗi sợ hãi bất lực, chán nản 

và đau khổ vì những ngày tháng trượt dài trong khó khăn, thách thức và 
nghịch cảnh.  



 Giá trị và thông điệp nội dung của quyển sách dành cho những người 

đang trên con đường đi tới mục đích của mình. Có thể bạn đã gặp thất bại 

hoặc chưa, có thể đã từng trống rỗng và sụp đổ. Đừng lo lắng vì còn có hàng 
nghìn người ngoài kia cũng như bạn, chúng ta không thích nói về thất bại vì 

chúng ta sợ, không dám chấp nhận nó. Cuốn sách vừa kể cho bạn một câu 

chuyện, vừa mở ra cho bạn lối tư duy, và truyền động lực để đối diện và nhìn 
nhận những thất bại của mình, hiểu về thất bại và khi đó thành công sẽ có 

mặt. Cuốn sách này nói về những động lực để khi gặp thất bại ta biết đứng 
lên và đi tiếp chứ không phải cứ thất bại thì mới thành công. Thành công là 

cả một quá trình với rất nhiều gian nan, thử thách. Nếu bạn vẫn còn loay 
hoay với niềm đam mê của bản thân mà lại lo sợ thất bại thì cuốn sách này 
sinh ra là để cho bạn đó! 

 CÂY CAM NGỌT CỦA TÔI- CHI ĐOÀN 11A5 

 
(Hình ảnh do CLB MIP thực hiện) 

     Cuộc sống 
này theo cảm 
nhận của các cậu 
thì nó như thế 
nào? Hạnh phúc, 
vui vẻ hay chỉ là 
sự buồn chán?      

      Cây cam 
ngọt của tôi" 
nhà văn Jose 
Mauro De 
Vasconcelos sẽ 
giúp ta tìm câu 
trả lời cho câu 
hỏi: Cuộc đời 
đáng sống 
không? 

Cuộc sống này theo cảm nhận của các cậu thì nó như thế nào? Hạnh 

phúc, vui vẻ hay chỉ là sự buồn chán? Đến với cuốn sách "Cây cam ngọt của 
tôi" nhà văn Jose Mauro De Vasconcelos sẽ cho ta thấy hành trình đi tìm câu 
trả lời cho câu hỏi: Cuộc đời đáng sống không? Vậy thì bạn hãy đến với ngay 

chi đoàn 11a5 trường THPT Thượng Cát sẽ giới thiệu cho bạn 1 tác phẩm để 
đời của ông “cây cam ngọt của tôi”. Cuốn tiểu thuyết này đã cho ta thấy sự 



lạc quan và bản lĩnh giống như Zezé, dũng cảm bước đi trên con đường khám 

phá ý nghĩa của cuộc sống này, và làm cho nó càng trở nên ý nghĩa hơn nữa. 
tác giả lại bắt đầu cuốn sách bằng lời tựa đầu khá đặc biệt của “Tưởng nhớ 

em trai Luis và chị gái Gloria của tôi. Luis đã tử bỏ cuộc sống ở tuổi 20 và 
Gloria cũng đã làm vậy ở tuổi 24, vì nghĩ rằng cuộc đời này không đáng sống”. 

Cứ như vậy, toàn bộ cuốn sách tựa như hành trình để chúng ta cùng tác giả 

và các nhân vật tìm câu trả lời cho câu hỏi: Cuộc đời này có đáng sống không? 
Cây cam ngọt đến với hành trình khám phá nỗi đau và tình yêu thương của 

Zezé một cách rất đỗi tự nhiên. Cậu bé tìm thấy một cây cam ngọt sau nhà, 

giữa những cây cam đầy gai nhọn khác. Dù vui vẻ là vậy, nhưng có những lúc 

Zezé cũng từng nghĩ tới chuyện kết thúc cuộc đời mình để chấm dứt cuộc 
sống khốn khổ. May mắn thay, một ngày Zezé gặp được ông Bố. Người bạn 
già đặc biệt này đã giúp cậu như sống lại thêm một lần nữa, để cảm nhận 

thứ gọi là tình yêu thương. Tựa đề cuốn sách “Cây cam ngọt của tôi” đã quá 
đủ để nói lên tình yêu ngọt ngào Zezé dành cho cây cam - người bạn tri âm 

tri kỉ của cậu. 

 CHÚ BÉ MANG PYJAMA SỌC- CHI ĐOÀN 10A1 

       

      Ai thắc 
mắc vào 
khoảng năm 
1940 thành 
phố Berlin- 
thành phố 
lớn nhất của 
nước Đức đã 
xảy ra 
những gì 
không?  

  

                           (Hình ảnh do CLB MIP thực hiện) 

Ai đã "lỡ yêu" và muốn thử 1 lần đặt chân đến đất nước của "những tòa 

lâu đài" cổ kính tráng lệ với một lịch sử huy hoàng, một đế chế hùng mạnh 
của thời kì phồn thịnh không? 



Chi đoàn lớp 10a1 trường THPT Thượng Cát sẽ giới thiệu tới các bạn 

một tiểu thuyết "Chú bé mang pyjama sọc" của nhà văn người Ireland John 
Boyne. Cuốn tiểu thuyết “Chú bé mang pyjama sọc” đã phản ánh rất nhiều 

tình trạng nước Đức lúc bấy giờ, đó là những hào nhoáng bên ngoài nhưng 
bên trong lại là sự tăm tối của một xã hội áp bức bóc lột những người ngoài 

chủng tộc. Tuy tác giả đã giảm đi phần nào sự tàn khốc qua con mắt trẻ thơ 

của Bruno, sự thật vẫn còn hiện hữu vẫn khiến chúng ta thấy một bối cảnh 
đau thương cuộc sống của người Do Thái cũng như yêu cầu hạnh phúc của 

họ trong xã hội khắc nghiệt của Đức. Những hàng rào như vậy vẫn luôn tồn 

tại ở khắp nơi trên thế giới. Chú bé mang pyjama sọc đã mang đến cho người 

đọc cảm giác khó tả về một xã hội khắc nghiệt và tình bạn giữa hai đứa bé 
sống trong cuộc đời đầy đau thương, Tác phẩm tuy nhẹ nhàng nhưng để lại 
vương vấn không nguôi cho những người đã một lần đọc nó. 

Hội thi “Giới thiệu sách” trong hoạt động “Hưởng ứng tuần lễ học tập 

suốt đời năm 2022” đã phần nào lan tỏa tình yêu đọc sách và mong muốn 
được hòa mình vào dòng cảm xúc văn chương ở mỗi người. Đọc sách là một 

thói quen tốt mà mỗi người trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh nên bồi dưỡng 

cho bản thân mình. 

                  Ban truyền thông 


