
MÙA HÈ - MÙA THI 
Nhặt được tiếng ve 
Giữa trưa hè oi ả 
Đem thả vào thinh không 
 
Ngọn gió nào vừa chạy vừa trông 
Tiếng ve càng giục giã 
Lũ học trò vội vã vào mùa thi 
                                               (Hồ Viết Bình) 

Trong quãng đời học sinh, không cô cậu học trò nào là không từng 
trải qua những mùa thi. Và hai tiếng “mùa thi” cứ thế đi vào trong tâm trí 
mỗi người với nhiều cung bậc cảm xúc lo lắng, hối hộp, hứng khởi, bâng 
khâng… Đối với những sĩ tử tham gia kì thi tốt nghiệp THPT năm nay, mùa 
thi không có nhiều xáo trộn như mọi năm, nhưng chắc hẳn ai trong chúng 
ta cũng sẽ nhớ về khoảng thời gian đã qua - khoảng thời gia dài học online. 
Kỷ niệm đó đối với 2K4 chắc chắn sẽ là những kỷ niệm không bao giờ quên. 

Các em thân mến! 

Hành trình của một mùa thi luôn gắn liền với sự khó nhọc, vất vả, 
trăn trở, lo âu… Để thu được quả ngọt đòi hỏi các sĩ tử luôn nỗ lực hết mình, 
phải gồng gánh những con chữ trên trên đôi vai bé nhỏ. Ngoài trang bị cho 
mình lượng kiến thức cần thiết, các sĩ tử còn phải tạo được cho mình một 
tâm lí thoải mái, một niềm tin chiến thắng ở bản thân. Đặc biệt năm nay, 
chúng ta vừa thi vừa không quên chống dịch.  

Và chỉ ngày mai thôi, các em bước vào một kỳ thi quan trọng nhất 
trong cuộc đời mỗi cô cậu học trò. Hãy cố gắng lên nào các sĩ tử thân yêu. 
Cánh đồng cho ta hạt lúa, mùa thi cho ta thực hiện ước mơ. Thầy cô mong 
các em hãy tự mình sải cánh biến ước mơ thành hiện thực, cho thỏa lòng 
khao khát trước mùa thi. Chúc cho 11 tập thể của K16 đạt được ước mơ của 
mình. 

 



Xin chào tập thể 12A1, chúc A1 có một mùa thi rực rỡ! 
 

Chào 12A2, mong A2 luôn bình tĩnh, tự tin và thật nhiều thành công 
trong kì thi nhé! 

 

 



Xin gửi lời chúc may mắn tới tập thể 12A3 
 

12A4 ơi! Bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả cao nhất nhé! 
 



12A5 ơi, chúng tôi chờ niềm vui từ các bạn! 
 

 

12A6 ơi! chúng tôi chờ các bạn tỏa sáng! 
 



12A7 ơi! Chúng tôi mong các bạn hãy luôn nỗ lực hết mình! 
 

12A8 ơi! Chúng tôi luôn mong các bạn hãy bình tĩnh, tự tin! 
 



12A9 ơi! Chúc các bạn luôn thành công và may mắn nhé! 
 

12A10 ơi! Chúng tôi gọi tên bạn với sự thành công trong kỳ thi tới! 



 

12A11 ơi! Chúng tôi chờ đợi tin vui từ các bạn! 
Các em yêu quý! Giờ đây, kim đồng hồ mùa thi dường đang quay 

ngược từng giờ và chờ đến ngày mai chúng ta cùng nhau đón quả ngọt! 
Chúng tôi luôn dành tặng các em lời chúc: Chúc các em Tự tin - Lạc quan  
- Làm chủ kiến thức - May mắn! 

Xin chào và hẹn gặp lại, cánh cửa trường THPT Thượng Cát luôn là 
nhà và đón các em trở về. 

                   Ban truyền thông! 

 

 

 

 


