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HẠNH PHÚC
Cuộc đời của mỗi người ai cũng khao khát hướng tới những thứ gọi là “hạnh
phúc”, có người thì mong muốn hạnh phúc bởi những điều lớn lao, có người lại
có niềm hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi, đơn giản. Bản thân tôi cũng mưu
cầu hạnh phúc, tôi mong mỗi ngày mình đều tràn ngập những niềm vui...Ngoài
việc đón nhận hạnh phúc từ gia đình, từ ngày tôi học môi trường cấp ba, tôi đã
cảm nhận được vô vàn sự hạnh phúc, tràn ngập niềm vui. Quả thực, là một cá
nhân trong một tập thể đoàn kết, hạnh phúc – THPT Minh Phú chính là một điều
may mắn trong tôi, một niềm may mắn không thể phai nhoà, không dễ gì lãng
quên...
Ngay từ khi tôi còn bé, tôi đã có rất nhiều anh chị là học sinh của trường THPT
Minh Phú, bản thân tôi đã chứng kiến đôi mắt ngưỡng mộ của họ khi nói về mái
trường ấy, có lẽ bởi thế mà trong tiềm thức của tôi đã nhen nhói ước mơ được
đặt chân vào ngôi trường này, có lẽ mong muốn ấy đã ăn sâu vào trong máu,
dòng chảy đến con tim đã mang tên Minh Phú vì vậy, tôi đã cố gắng học từng
ngày mà không màng đến những ngôi trường khác- những ngôi trường được
đánh giá cao hơn. Rồi mọi cố gắng ấy đã được đền đáp xứng đáng, tôi chính
thức trở thành một thành viên trong “đại gia đình” ấy. Những trải nghiệm ở đây
quả thật thú vị và hạnh phúc hơn tôi từng nghĩ !...
Thời gian trôi qua như một làn gió mát thổi vào hồn tôi, để cho trái tim tôi cảm
nhận được nhịp đập nhiệt huyết mang đầy sức trẻ của giáo viên trường THPT
Minh Phú, thầy cô luôn có “cái teen” để dễ dàng lắng nghe những nỗi niềm của
học sinh, để dễ dàng truyền dạy kiến thức, đưa những con đò đến bến bờ tri
thức. Là một học sinh được cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương chủ nhiệm, tôi đã
cảm nhận được sâu sắc câu nói “cô giáo như mẹ hiền”, bởi cô quan tâm và lo
lắng cho chúng tôi như người mẹ lo lắng cho những đứa con bé bỏng của mình,
quan tâm chúng tôi từng những thứ nhỏ nhất, sẵn sàng học hỏi thêm nhiều thứ
mới lạ vượt ra khỏi khả năng để có thể truyền tải thêm nhiều giúp cho chúng tôi

trong mọi việc, từ việc học đến các hoạt động trong trường hay cả định hướng
tương lai, giúp cho chúng tôi có những nhìn nhận và biết cách ứng xử thế nào
mới là tốt trong cuộc sống đầy bão tố ngoài kia. Cô luôn nhẹ nhàng bảo ban và
cũng ít khi nổi cáu với học sinh của mình, những lúc cô tức giận chắc hẳn sẽ
khiến đa số học sinh của mình thấy sợ và tôi cũng không ngoại lệ, chúng tôi sợ
cô thất vọng... Cá nhân tôi thật sự thấy hạnh phúc khi là một học sinh cô chủ
nhiệm, và tôi nghĩ có lẽ rằng bất kì học sinh nào từng học cô cũng đều như vậy,
cô rất tuyệt vời! Không chỉ riêng cô Hương, các giáo viên bộ môn cũng khiến tôi
vô cùng yêu quý, kính trọng và vui vẻ khi được làm việc cùng với họ. Bởi ai
cũng đều vui tính, yêu mến chúng tôi và tôi cảm nhận được tình yêu trong họ,
không bài trừ và công bằng với tất cả. “Những người lái đò” ấy vô cùng tâm
huyết với nghề, họ đã cống hiến hết sức lực cho sự nghiệp trồng người, họ sẵn
sàng bỏ ra công sức và thời gian dạy thêm, dạy riêng để cho học sinh của mình
hiểu bài và không bỏ xa các bạn trong lớp bất kì môn học nào. Dù cho có bộn bề
trăm công nghìn việc, thầy cô vẫn một lòng lo lắng cho trò, không màng thời
gian để giúp trò bổ sung kiến thức, đây quả là sự nhiệt huyết của “trái tim” mang
tên Minh Phú, của những người chèo từng mái chèo tri thức, nâng bước học sinh
đến bến bờ mơ ước, mở ra chân trời mới- một chân trời hạnh phúc!
Không chỉ riêng học tập, những vấn đề về giáo dục thể chất, hoạt động tập
thể cũng là một trong những vấn đề đặt lên hàng đầu của ban giám hiệu cũng
như các thầy cô trong nhà trường. Theo học tại nơi đây, tôi vô cùng bất ngờ và
thích thú khi các hoạt động tập thể diễn ra vô cùng sôi nổi. Nhà trường luôn tạo
điều kiện tốt nhất để mở ra những hoạt động vui chơi nhưng cũng không kém
phần có tính logic, đòi hỏi sự nhanh nhaỵ và trí thông minh, sự khéo léo trong
giao tiếp ứng xử, vừa có thể giải trí, không quá gò bó bởi việc học lại vừa có thể
rèn luyện thân thể, rèn luyện trí não, quả là một sân chơi bổ ích. Điển hình là
buổi “ Trải nghiệm sáng tạo” với vô vàn những sản phẩm đỉnh cao do chính thầy
cô và các bạn học sinh sáng tạo và hoàn thành, tính hoàn thành và tỉ mỉ cũng từ
những hoạt động nhóm như vậy mà nên. Sẽkhông ngoa khi nói rằng THPT Minh
Phú chính là một trong những trường đi đầu về các hoạt động trong khu vực. Là
một người khá hướng nội, sống thu mình và ngại giao tiếp cũng như tham gia
các hoạt động, kể từ khi học nơi đây, tôi đã dần trở nên tự tin và hoà đồng hơn,
tôi nhảy trên sân khấu, trước cả nghìn đôi mắt mà không hề tự ti, run sợ, thật là

một trải nghiệm đầy tuyệt vời! Tôi đã không còn là cô bé nhút nhát, có lẽ Minh
Phú chính là nơi tôi trưởng thành, tôi biết ơn vì điều đó...
Người đời từng nói: “Rượu ngon phải có bạn hiền” vậy trải nghiệm từng
khoảnh khắc hạnh phúc quý giá nơi đây mà không có “bạn hiền” thì quả thực
đáng tiếc biết bao nhiêu. Bên cạnh thầy cô, những người dạy tôi nhiều điều tốt
đẹp còn là các bạn-những người anh em tôi trân trọng như gia đình. Chúng tôi
luôn kề vai sát cánh bên nhau trong mọi việc, chúng tôi cùng đi ăn sáng, cùng
giải bài tập, cùng hăng say nói chuyện phiếm hay bàn luận về một vấn đề nan
giải, dù có khó khăn đến đâu chúng tôi có nhau là sẽ hoàn thành hết, đôi lúc tôi
còn ngạo mạn tự đắc “chỉ cần chúng ta bên nhau, sa mạc khô cằn sẽ hóa thành
đại dương”, có khi chỉ cần đến trường được nhìn thấy các bạn là tôi đã có thể
vui cả ngày, tuy nhỏ bé nhưng vui biết nhường nào. Có họ, tôi hạnh phúc! Mái
trường THPT Minh Phú là minh chứng cho tình bạn thuần khiết của chúng tôi,
chứng kiến và đồng hành cùng tôi biết bao kỷ niệm thời học sinh tươi đẹp, đơn
thuần và cả cậu ấy...Trời xanh thăm thẳm, cao vút, những tia nắng nhẹ nhàng
nhảy nhót chiếu rọi xuống vạn vật, chiếu sáng cả nụ cười đơn thuần của cậu ấy,
và chiếu rọi nơi sâu thẳm trái tim này, có lẽ vào chính khoảnh khắc ấy, gương
mặt tôi ửng đỏ, trái tim dần ấm lên. Rung cảm đầu đời...rung cảm nơi Minh Phú,
thật đẹp và khó quên.
“Trường học hạnh phúc” mỗi khi nhắc đến cụm từ ấy, trái tim tôi lại rạo rực,
nôn nao, nở nụ cười nhớ đến THPT Minh Phú, con người và những kỷ niệm nơi
đây, những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng. Tôi biết ơn ngôi trường này, nơi đã
cho tôi những giáo viên mẫu mực, nhiệt huyết, những người bạn tốt, sẵn sàng sẻ
chia với tôi từng nỗi buồn sự khó khăn, những kỷ niệm chân thực và tươi đẹp
nhất về thời thanh xuân rực rỡ. Cũng đã nửa năm chưa trở lại trường học, tôi
nhớ từng hàng ghế đá bên những tán cây rợp bóng mát, tôi nhớ hình ảnh học
sinh nô nức đến trường, tôi nhớ lớp tôi, tôi nhớ hình ảnh cô giáo đứng bục giảng
truyền dạy kiến thức, tôi nhớ hành lang ấy, nhớ cả bộ bàn ghế tôi ngồi, nhớ cả
bảng đen, phấn trắng...Cũng đã hơn một năm học ở trường, thời gian cũng sẽ nô
đùa cùng làn gió mà trôi vào miền kí ức, chẳng mấy chốc mà tôi ra trường. Tôi
muốn níu giữ khoảnh khắc nơi đây như ngày đông muốn níu giữ tia nắng của
mùa hạ, tôi muốn níu giữ những kỷ niệm nơi đây như ngày xuân thương nhớ

bông tuyết trắng tinh khôi, tôi muốn được đến trường...Hà Nội ơi, khỏi ốm nhé!
Việt Nam ơi, chiến thắng nhé! Dịch bệnh, hãy qua đi!
Tôi được bước ra đời từ cái nôi của sự hạnh phúc nơi đây, là người kế thừa
niềm hạnh phúc để dâng cho đời những niềm hạnh phúc, như cái cách mà nơi
đây đã làm cho tôi, tôi yêu ngôi trường mang tên THPT Minh Phú.
Minh Phú tôi yêu, đẹp biết mấy!
Sừng sững, hiên ngang giữa đất trời
Hàng cây xanh, tôi ôm trọn lấy
Sự trong lành, tươi mát nơi đây.
Làn gió nhẹ thoảng đưa mùa lúa chín
Đâu đó quanh đây hương ngọt lành.
Minh Phú tôi yêu, niềm hạnh phúc!
Nơi bạn bè bên cạnh sẻ chia
Nơi giáo viên ngập tràn sức trẻ
Mở chân trời nâng bước tương lai.
Những trái tim nhiệt huyết đỏ hồng
Dù là hè nóng bức hay ngày đông
Phấn trắng, bảng đen, đứng bục giảng
Chở chuyến đò tri thức qua sông.
Minh Phú tôi yêu, thật tự hào!
15 năm xây dựng và phát triển
Đào tạo lớp trẻ mãi vươn cao.
15 năm xây dựng và phát triển
Khẳng định vị thế cho riêng mình!
15 năm qua, thầy và trò trường ta đã không ngừng nỗ lực và cống hiến để đạt
được nhiều thành tích đáng nể phục. Để tỏ lòng biết ơn sâu sắc của bản thân với
nhà trường, tri ân bằng một bài thơ do chính mình sáng tác,chúc trường ta ngày

càng đào tạo được những thế hệ học sinh gương mẫu, tài đức vẹn toàn, đưa hình
ảnh trường phát triển rộng rãi, được nhiều người biết đến và xây dựng một

Minh Phú ngày càng vững mạnh.
MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
15 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

