
Trường THCS Cự Khối 
 

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 6 NĂM 2022 
 
Chủ điểm: Phòng chống tai nạn đuối nước. 
Tên sách: “Thoát nạn trong gang tấc” (Tập 5: Thiên nhiên). 
Mục đích: Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các cách thoát nạn trong 

gang tấc. 
Hình thức: Đăng cổng thông tin trường. 
 

 
 
Trẻ em giống như những cây non nớt, ngày qua ngày tiếp thu kiến thức để 

nhận biết thế giới, rồi tiếp xúc với xã hội để trưởng thành. Trong mắt người lớn, 
cuộc sống ngoài xã hội là một guồng quay quen thuộc và có quy tắc, nhưng đối 
với trẻ em thì lại vô cùng xa lạ, mới mẻ, đầy thách thức và thậm chí nguy hiểm. 
Trong quá trình trẻ em nhận thức, tiếp xúc và tìm hiểu xã hội, sự bao bọc và che 
chở của gia đình, nhà trường là điều không thể thiếu. Nhưng bên cạnh đó ý thức 
và khả năng tự bảo vệ của chính chúng ta cũng cực kỳ quan trọng. 

Xã hội hiện đại luôn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm và cám dỗ. Đã bao lần 
bạn giật mình sửng sốt và lo sợ khi đọc được thông tin về những tại nạn đáng 
tiếc, những vụ xâm hại, bắt cóc trẻ em hay bạo lực học đường trên báo đài. 
Trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn, hãy chủ động trang bị cho mình những 
kỹ năng tự bảo vệ và ứng phó linh hoạt với mọi bất trắc. Vậy làm thế nào để 
tránh được các nguy hiểm, cạm bẫy trong cuộc sống thường nhật? Nên xử lý ra 
sao với những điều phiền não trong quá trình trưởng thành. Thư viện nhà trường 
xin trân trọng giới thiệu cuốn sách: “Thoát nạn trong gang tấc” (Tập 5: Thiên 
nhiên). Cuốn sách in trên khổ 21x23 cm, 91 trang do nhà xuất bản Dân Trí phát 
hành. 

Tác giả Alpha Books 
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Năm XB 2018 

Trọng lượng 350.0 gr 

Kích thước 15 x 23 cm 

Số trang 123 

Hình thức Bìa mềm 



Cuốn sách này sẽ mách nhỏ cho bạn những “phép thuật” kỳ diệu để bạn 
không khóc lóc khi bắt gặp các hiện tượng thiên nhiên bất ngờ, như: 

Một mình gặp mưa bão, tớ phải làm thế nào? 
Động đất là gì, nghe ghê thế nhỉ? 
Tớ bị thương rồi, phải làm sao đây? 
Tớ sợ côn trùng độc cắn lắm! 
... Và còn nhiều tình huống oái ăm khác! 

Thoát nạn trong gang tấc gồm 15 chương, tập hợp thật đầy đủ và chi tiết 
những tình huống bất ngờ, nguy hiểm mà bạn nhỏ có thể gặp phải trong sinh 
hoạt, đời sống. Đồng thời, nó cũng dạy bạn cách xử lí thật thông minh để có thể 
thoát nạn trong gang tấc và ngày càng trưởng thành gồm: Đảm bảo an toàn trong 
nhà trường và xã hội; Phòng những mối nguy hiểm bất ngờ: phòng tránh và cứu 
hộ khi đuối nước, khi bị bỏng; Thoát hiểm khẩn cấp và giới hạn phòng vệ: chú ý 
an toàn khi sử dụng điện, lửa, cách ứng phó khi gặp hỏa hoạn…; Ăn uống lành 
mạnh, vệ sinh và bảo vệ sức khỏe,... Với nhiều kiến thức phong phú và bổ 
ích “Thoát nạn trong gang tấc” (Tập 5: Thiên nhiên) sẽ giúp bạn an toàn mọi 
lúc, mọi nơi. 

 
Các bạn có thể tìm đọc cuốn sách “Thoát nạn trong gang tấc” (Tập 5: 

Thiên nhiên) tại thư viện trường THCS Cự Khối. Số ký hiệu xếp giá: STK-
5071. Rất hân hạnh được phục vụ bạn đọc! 

 
 
 

Cự Khối, ngày 8 tháng 6 năm 2022 
Nhân viên thư viện 
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