
CẢM XÚC NGÀY KHAI TRƯỜNG 
Cổng trường mở rộng thênh thang 

Mừng vui chào đón nhẹ nhàng nắng thu 

Gió ru cành phượng xanh mầu 

Như ru những giấc mơ đầu tuổi thơ 

Khoảng thời gian chuẩn bị cho năm học mới bao giờ cũng chộn rộn đầy 
ắp cảm xúc tinh khôi. Niềm háo hức hân hoan của những nhân vật chính – các 
em học sinh khi được gặp thầy cô, bạn bè thật khó tả. 

Em Thịnh Ngọc Mai - Học sinh lớp 10a1 chia sẻ niềm vinh dự của mình 

khi được thay mặt cho 584 bạn học sinh khóa K19 trường THPT Thượng Cát phát 
biểu cảm nghĩ của học sinh lớp 10  

 

 

 

 

“Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh 
cửu. Ta không biết khi nào thì ảnh 
hưởng ấy dừng” 

                     -Henry Adams- 

 

Em Thịnh Ngọc Mai - HS lớp 10a1  

 



Mùa hạ qua đi, mùa thu lại đến, những ánh nắng vàng trải rộng sân 
trường, những cơn gió se lạnh hòa cùng tiếng trống trường rộn rã vang lên, báo 
hiệu mùa tựu trường đã đến, lòng chúng em rạo rực, hân hoan với bao cảm 
xúc khó tả. Hôm nay dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu, cảm xúc đó dường 
như càng bồi hồi rạo rực hơn bởi năm học 2022 - 2023 có ý nghĩa thật đặc biệt 
đối với chúng em - những học sinh lớp 10 lần đầu tiên bước vào ngôi trường mới 
- ngôi trường với bề dày thành tích mà các thầy cô giáo cùng bao thế hệ học 
sinh gây dựng lên - ngôi trường mang tên: THPT Thượng Cát. 

Thêm một năm học mới, thêm một tuổi mới, chúng con càng trưởng thành 
hơn và ý thức rõ hơn về nhiệm vụ của mình. Năm học này, cũng là năm học 
đầu tiên học sinh lớp 10 thực hiện chương trình GDPT hoàn toàn mới - chương 
giáo dục theo định hướng nghề nghiệp. Đó vừa là niềm vui, đồng thời cũng là 
một thử thách rất lớn đối với mỗi chúng em, song chúng em tin rằng bằng sự 
quan tâm, giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong Nhà trường cùng với sự cố 
gắng của bản thân, chúng em sẽ quyết tâm vượt qua thử thách ban đầu, nắm 
bắt được cơ hội và viết tiếp trang sử vàng của ngôi trường thân yêu. 

Như nhà văn Henry Adams đã từng nói: “Ảnh hưởng của người thầy là 
vĩnh cửu. Ta không biết khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng”, đó là câu nói thể hiện 
tầm quan trọng của các thầy cô giáo trong tương lai của mỗi chúng em. Giờ 
đây tiếng trống trường đã điểm như đang giục giã, thôi thúc chúng em bước 
từng bước vững chắc vào năm học mới.  

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn, niềm kính yêu thầy cô và xin hứa với 
các thầy cô giáo: sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện thật tốt biết để tích lũy kiến thức 
quý báu cùng những kỹ năng, kinh nghiệm để làm hành trang vào đời… 

                                 Ban truyền thông 


