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Năm học 2021 - 2022 



Đỗ Minh Quân – cậu học trò yêu Mĩ thuật,  tài năng, tâm hồn tràn ngập 

tình yêu thương. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ cách mạng luôn luôn quan tâm, chăm sóc 

giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Bác Hồ luôn có sự quan tâm đến việc 

bồi dưỡng và giáo dục các cháu thiếu nhi trở thành những người có ích cho xã hội. 

Bác coi thiếu nhi là người chủ tương lai của nước nhà, cho nên cần phải sớm rèn 

luyện đạo đức cách mạng. Nhiều lời dạy của Bác đối với thiếu nhi đã được các thế 

hệ thiếu niên, nhi đồng Việt Nam khắc cốt ghi tâm. Trước lúc đi xa, Người còn "để 

lại muôn vàn tình thương yêu cho các cháu thanh niên và nhi đồng". Những lời dạy 

và bài viết của Người dành cho thiếu niên và nhi đồng là một trong những di sản vô 

cùng quý giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta. 

Trong những lời dạy của Bác gửi thiếu niên nhi đồng, Năm điều Bác Hồ dạy 

nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ðội thiếu niên tiền phong Ngày 14-5-

1961 hàm chứa những truyền thống quý báu từ bao đời nay của dân tộc ta. Ðó là 

truyền thống yêu nước nồng nàn, kiên cường chiến đấu chống mọi kẻ thù xâm 

lược; ham học hỏi, cầu tiến bộ; đoàn kết, nhân ái, thương người như thể thương 

thân; lao động cần cù, dũng cảm, sáng tạo và mối quan hệ tin cậy, chân thật trong 

cộng đồng. 

“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. 

                                            Học tập tốt, lao động tốt. 

                                            Ðoàn kết tốt, kỷ luật tốt. 

                                            Giữ gìn vệ sinh thật tốt. 

      Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. 

Thực hiện lời dạy của Bác, ngay từ đầu năm học Chương trình Công tác Đội 

và Phong trào thiếu nhi Việt Nam nói chung đã và đang hiện thực hóa các hoạt 

động, phát động thành các phong trào thi đua thiết thực nhất, cụ thể nhất lôi cuốn 

các em thiếu niên nhi đồng hay hái tham gia các hoạt động Đội. Tại Liên đội Tiểu 

học Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội cuộc thi mang tên “Nét đẹp học 

sinh Long Biên” nơi hội tụ những tấm gương sáng của các em học sinh trong học 

tập và rèn luyện được các thầy cô giáo, phụ huynh chia sẻ. Những việc tốt hàng 

ngày của các em được chia sẻ, lan tỏa góp phần hình thành thói quen tốt trong học 

sinh. Nổi bật trong cuộc thi “Nét đẹp học sinh Long Biên” các thầy cô giáo và các 

bạn học sinh rất ấn tượng với tấm gương sáng em Đỗ Minh Quân học sinh lớp 3A1. 



Đỗ Minh Quân là “cây cọ nhí” xuất sắc của nhà trường, em đã mang ước mơ và 

tình yêu môn Mĩ thuật của mình thể hiện sáng tạo trong rất nhiều cuộc thi. 

Minh Quân gây ấn tượng với các thầy cô là dáng người nhỏ nhắn, nhanh 

nhẹn, lễ phép. Cậu học trò nhỏ hiền lành và có nụ cười duyên tủm tỉm. Trong lớp, 

Minh Quân là cậu học trò ít nói, không mấy khi thể hiện bản thân. Nhưng khi tiếp 

xúc với em và lắng nghe em chia sẻ cảm xúc vẽ tranh của mình, gương mặt cậu học 

trò rạng rỡ niềm vui, say mê. Những cảm xúc được em đưa vào trong bức tranh, 

xem lẫn mong ước và chia sẻ để tất cả mọi người đều dễ hiểu. Với nét vẽ tự nhiên, 

tươi sáng, cậu học trò đã mang cả thế giới ngây thơ, hồn nhiên vào trong tranh. 

Minh Quân sinh ra trong gia đình có truyền thống hội họa, ông nội là kiến 

trúc sư, bố em là giáo viên mĩ thuật, chính nền tảng gia đình đã đem đến cho em 

tình yêu và cảm xúc trên các bức vẽ từ bao giờ em cũng không biết.  Ở nhà Quân là 

một người con rất hiếu thảo. Em luôn giúp đỡ bố mẹ những công việc phù hợp với 

lứa tuổi như: quét nhà, nhặt rau, gấp quần áo,... em còn biết chăm sóc ông bà như 

bóp chân tay cho ông bà, lấy nước giúp ông bà uống thuốc khi ốm. Ngoài ra Quân 

rất tự giác trong việc học tập. Đến giờ là em tự ngồi vào bàn học và hoàn thành bài 

theo yêu cầu của thầy cô giáo mà không cần bố mẹ phải nhắc nhở. Bên cạnh đó, là 

một người anh trong gia đình, dưới là một cô em gái nhỏ, Quân rất yêu thương em. 

Quân thường hay trông em giúp bố mẹ, luôn nhườn nhịn và dỗ dành em gái.  

Ở trường, Quân là một học sinh chăm chỉ và ngoan ngoãn. Em luôn chăm 

chỉ, hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. Là học sinh có năng khiếu vẽ, Minh 

Quân thường hay chia sẻ cách vẽ độc đáo, sáng tạo, nhưng hết sức gần gũi dễ thực 

hiện với các bạn trong lớp. Đôi khi chỉ từ chiếc lá, em đã dùng màu in và tô trên 

giấy, chỉ thêm một vài nét vẽ bức tranh con chim xanh từ hình của chiếc lá hiện ra 

rất độc đáo. Các bạn còn mang các loại quả, hoa, lá để Minh Quân hướng dẫn cách 

in ấn trên bức tranh. Minh Quân có tư duy tạo hình đa chiều cùng khả năng biểu đạt 

khéo léo với mọi chất liệu tạo hình. Từ những chủ đề tưởng chừng khó tư duy trong 

sáng tạo nhưng với tư duy lô gíc và sáng tạo trong sử dụng chất liệu đã tạo ra điểm 

mới đầy cuốn hút với tác phẩm của em. Những chủ đề càng khó thể hiện với bạn bè 

cùng trang lứa nhưng qua đôi tay của Quân thì mọi thứ trở nên đơn giản và dễ thực 

hiện. Điều đó khiến bạn bè đều thích thú háo hức chờ đón trong mỗi lần Minh 

Quân thực hiện tác phẩm của mình từ những bài vẽ vui tạo ra tiếng cười cho các 

bạn, hay tới những bài vẽ để lại dấu ấn đặc biệt. 



Quân tham gia rất nhiều cuộc thi vẽ tranh. Ngay từ khi là học sinh lớp 1 em 

đã mạnh dạn tham gia các cuộc thi vẽ tranh do trường, quận, thành phố, quốc gia tổ 

chức. 

 

Thành công đầu tiên của em đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia cuộc thi vẽ 

tranh “Ý tưởng Trẻ thơ năm 2019” với bức tranh máy hút bụi làm sạch không khí 

tạo gạch xây nhà. Đây là cuộc thi khuyến khích học sinh Tiểu học bằng trí tưởng 

tượng cùng quan sát cuộc sống và thế giới xung quanh để đưa ra những ý tưởng, 

phát minh độc đáo mang tính chuyển động giúp bảo vệ môi trường và nâng cao ý 

thức tham gia an toàn giao thông mang lai những điều tốt đẹp cho cuộc sống. 

Năm học 2020 – 2021, em là một trong nhiều học sinh tham gia vòng thuyết 

trình và trình bày ý tưởng trực tiếp cuộc thi “Em vẽ trường học hạnh phúc” do Bộ 

giáo dục và Đào tạo phối hợp với kênh truyền hình VTV7 tổ chức.  



  

Bức tranh là niềm mơ ước của em gửi gắm tới Ban tổ chức, mong muốn 

được học tập trong một ngôi trường hạnh phúc gần gũi, thân thiện, với các phòng 

học chức năng phát triển thể chất, năng khiếu và kĩ năng cho học sinh. Đồng thời 

thể hiện tình yêu của em với ngôi trường Tiểu học Long Biên, ngôi trường em đang 

theo học. 



 

Cuộc thi “Em vẽ trường học hạnh phúc” 

 



Học kì I năm học 2021 – 2022 do không được trực tiếp đến trường tham gia học tập 

đảm bảo công tác phòng chống dịch. Minh Quân đã thể hiện tài năng của mình qua 

rất nhiều cuộc thi vẽ tranh, cuộc thi nào em cũng hăng hái tham gia, với rất nhiều ý 

tưởng sáng tạo, gần gũi truyền cảm hứng như cuộc thi vẽ tranh, kèm khẩu hiệu 

Sologan phòng, chống tác hại của thuốc lá với chủ đề "Thế giới không khói thuốc - 

Smoke - Free world" dành cho thiếu nhi toàn quốc năm 2021 do Trung ương Đoàn 

và Bộ Y tế tổ chức. 

Tác phẩm “Niềm tin chiến thắng sau ô cửa đặc biệt” của em Đỗ Minh Quân 

với thông điệp bức tranh: Cảm ơn những người anh hùng nơi tuyến đầu chống dịch. 

Sau ô cửa kia là bao sự hiểm nguy luôn rình rập, ở đó đã có những người anh hùng 

áo trắng, những chiến sĩ an ninh và tài chỉ huy của các bác lãnh đạo chiến đấu với 

Covid. Chính vì điều đó đã cho chúng em có được môi trường an toàn mạnh khỏe! 

Chúng em sẽ ra sức để cùng chung tay cùng toàn dân chống dịch vì một Việt Nam 

tất thắng!  

 



        

 

Tác phẩm “Chúng em phân loại rác bảo vệ môi trường” của em tham gia 

trong đợt phát động thi đua chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền 

phong Hồ Chí Minh được các bạn học sinh trong lớp rất ấn tượng. Cảm xúc bức 

tranh được em lấy ý tưởng trong hoạt động “1 phút sạch trường” của các bạn trong 

lớp 2A1. Bức tranh được em vẽ về việc làm của các bạn trong tổ, thi đua phân loại 

rác trong trường học. Rác tái chế sẽ góp phần bảo vệ môi trường. Từ đó bức tranh 

của em như một lời nhắc nhở các bạn trong lớp trong trường cùng nhau thi đua 

phân loại rác dù ở nhà hay ở trường. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Và đây là một trong những sản phẩm 

sáng tạo của em, bức tranh “Hoa 

trạng nguyên” được tạo ra từ các sản 

phẩm tái chế như bìa, giấy báo, vở 

sữa milo. Chỉ dành một chút thời gian 

bức tranh độc đáo này đã được em 

sáng tạo và được trưng bày trong 

bảng tin của nhà trường được rất 

nhiều thầy cô và các bạn yêu thích. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trong đợt thi đua chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, em đã rất xuất 

sắc dành giải cao nhất cuộc thi “Bưu thiếp tri ân” tỉ mỉ từng nét vẽ, sáng tạo trong 

cách thể hiện, bức thư là lời tri ân của em dành tặng cô giáo Nguyễn Thị Quyên, cô 

là cô giáo chủ nhiệm lớp 1A1 mà em đã học và rất yêu mến cô. 

 



Những bức tranh Quân vẽ đều rất sáng tạo, mỗi bức tranh gửi gắm một thông 

điệp riêng. Chứng tỏ cậu bé không chỉ có đam mê nghệ thuật mà còn thực sự có 

khối óc sáng tạo và một trái tim biết yêu thương. Đặc biệt trong cuộc thi vẽ tranh 

Quốc tế Toyota Chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ 11 em đã tham gia cuộc thi. 

Bức tranh mang thông điệp “Ô tô hoa loa kèn thu hơi nóng từ điều hòa chuyển 

thành hơi mát và điện chiếu sáng thành phố”. Bức tranh của em đã lọt top 10 học 

sinh đạt giải “ Bình chọn online” cuộc thi Chiếc ô tô mơ ước cấp Quốc gia. Chúng 

ta cùng chờ đón kết quả cuối cùng của cuộc thi sắp được công bố. 

Không chỉ nổi bật với khả năng hội họa, thành tích học tập 2 năm liên tục 

Minh Quân cũng rất xuất sắc. Em đạt giải Ba cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt 

cấp Thành phố. Huy chương Bạc cuộc Thi toán Quốc tế ASMO và AMO năm học 

2021 – 2022. Ngoài sở thích vẽ Minh Quân cũng rất yêu đá bóng. Ước mơ của em 

trở thành cầu thủ bóng đá Quốc Gia, được vui đùa bên trái bóng tròn, khoác trên 

mình màu áo đỏ là niềm ao ước bấy lây nay của em. “Cậu học trò nhỏ nhưng có 

võ” của trường Tiểu học Long Biên là tấm gương sáng trong học và rèn luyện để 

các bạn bè noi theo. Không ngừng sáng tạo, đam mê hội họa và thể hiện quyết tâm 

thể hiện sự sáng tạo đó bằng hiện thực. Chúc cậu học trò nhỏ luôn nuôi dưỡng ước 

mơ của mình và đạt được những gì em mong ước. Thể hiện qua góc nhìn hồn nhiên 

gây thơ trong trí tưởng tượng của em, chúc tài năng của em ngày càng tỏa sáng, 

những bức tranh của em sẽ truyền cảm hứng tích cực vì cuộc sống luôn tươi đẹp. 

Người viết : Nguyễn Thị Tuyết Chinh 

 

  


