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Kính chào quý Thầy Cô cùng các bạn học sinh thân mến !!
Người Việt có tinh thần hiếu học nên có truyền thống Tôn Sư Trọng Đạo.
Kho tàng những câu ca ngợi về Tình Thầy Trò của chúng ta từ xưa đến nay to lớn
và cao đẹp vô cùng.
Nhân kỉ niệm 20 /11 Ngày nhà giáo Việt Nam. Tổ mạng lưới thư viện của
trường xin giới thiệu đến tất cả bạn đọc quyển sách “Tình Thầy Trò”
“Tình Thầy Trò” là quyển sách hay và bổ ích
trích trong “Những trái tim rộng mở”. Bộ sách đầu
tiên được ra đời với sự phối hợp của nhà xuất bản
Giáo dục và nhà xuất bản Trẻ phát hành, do nhóm
nhân văn thực hiện.
Nội dung của sách gồm 64 câu chuyện nhỏ,
mỗi câu chuyện đều chứa đựng những tình tiết khác
nhau, những thử thách của học sinh qua từng tình
huống và vai trò của Thầy Cô thể hiện như thế nào...?
Từng câu chuyện đều len lỏi trong trái tim
người đọc những hoài niệm sâu xa nhất. Một tình
cảm thiêng liêng được tri thức soi đường, được trí tuệ
chắp cánh. Được biểu đạt thành câu, diễn tả thành lời làm lay động con tim, khơi
dậy cho chúng ta những tình cảm ngọt ngào ấm áp. Có một nhà Bác học đã nói
rằng: “ Học phí có thể trả bằng tiền nhưng tình thương của người Thầy, người
Cô dành cho hoc trò thì không có gì trả nổi”.
Đối với bản thân của mỗi con người, để đạt đến sự trưởng thành hay vinh
quang đều nhờ công ơn dưỡng dục của Cha Mẹ và công dạy dỗ của các Thầy Cô
giáo. Thầy Cô còn là điểm tựa thật vững chắc giúp chúng em học tập tốt. Là động
lực tinh thần thôi thúc chúng em ngày càng bản lĩnh hơn, cứng rắn hơn…
Tình Thầy Trò không chỉ khái quát về mối quan hệ thân thiện giữa Thầy và
Trò mà còn nói lên một triết lý sống vĩnh cửu. Có sự hiện hữu của lý tưởng cao
đẹp, của đức tin mãnh liệt, của niềm kỳ vọng lớn lao, của lòng biết ơn sâu sắc và
cả sự hy sinh vô bờ.
Các bạn hãy nghĩ xem: Nếu trên đời này không có Cha Mẹ-Thầy Cô thì
tương lai chúng ta sẽ ra sao? Như trái đất không được mặt trời chiếu sáng vậy. Và
trong mỗi học sinh cần phải có ý thức rằng “ai trong chúng ta cũng phải có lúc khổ
đau thất vọng hay chán nản.Và những lúc như thế chúng ta rất cần sự yêu thương,
sự sẻ chia thông cảm. Tình yêu thương đó không chỉ riêng có ở Cha Mẹ mà còn có
cả Thầy Cô nữa.

“ Thầy nghèo như mái nhà tranh.
Mà giàu tri thức, giàu lòng yêu thương”.
“ Tình Thầy Trò” sẽ giúp bạn đọc có những phút giây rung động nhẹ
nhàng, và cảm xúc chân thực. Là học sinh, chúng ta phải luôn biết ơn thầy cô
Người đã truyền thụ cho ta vốn kiến thức quý báu, làm hành trang giúp ta vững
bước vào đời, chấp cánh ước mơ cho chúng ta về một tương lai của ngày mai tươi
đẹp.
“Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò tri thức Thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình thương xin tặng người Thầy kính yêu”.
Nào! Các bạn hãy cố gắng học tập thật tốt, để chiếm được nhiều điểm 10
dâng tặng lên Thầy Cô như những bông hoa đỏ thắm vào Ngày 20/11.
Ngoài quyển sách tôi vừa giới thệu, quý Thầy cô và các bạn có thể tìm đọc
thêm những quyển sách trong bộ sách những trái tim rộng mở như: “ Tình Cha;
Tình Mẹ; Tình bạn; Chữ hiếu; Gia đình; Tình yêu con; Giúp đỡ; Chia sẽ; Bài học
làm người… Mời bạn đọc hãy đến thư viện mượn tham khảo nhé!
Chúc các bạn thành công trong học tập. Thân chào và hẹn gặp lại trong lần
giới thiệu sách kỳ sau.
Thư việnTrường THPT Lương Văn Cù

 Câu hỏi dành cho các bạn là:
Câu 1. Theo bạn, người thầy chân chính là người như thế nào?
Câu 2. Trong câu chuyện “ Mong muốn thuở thiếu thời”. Cậu bé trong chuyện ước
ao điều làm nghề gì? Động lực nào giúp cậu bé làm tốt như vậy
Câu 3: Trong câu chuyện “ Người thu nhặt các mảnh vỡ”. Tác giả là ai? Qua đó tác
giả muốn nhắn nhủ bạn đọc điều gì?
Câu 4: Qua quyển sách tình thầy trò. Các bạn học hỏi về điều gì?
Mời các bạn tham gia trả lời câu hỏi trong dịp giới thiệu sách lần sau.
Xin trân trọng cảm ơn !

