
CẬU BÉ “VÀNG” CỦA LỚP 5C 

Thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai 

đoạn 2016-2020, cô và trò trường Tiểu học Ái Mộ A luôn nỗ lực phấn đấu vươn 

lên đạt nhiều thành tích về giảng dạy và học tập. Trong phong trào thi đua học 

tốt, trường Tiểu học Ái Mộ A có nhiều tấm gương học sinh tiêu biểu, là niềm tự 

hào của thế hệ học sinh hôm nay và mai sau, không thể không kể đến cậu học 

trò Nguyễn Thanh Phúc với những thành tích khủng, vượt trội các học sinh khác 

và đặc biệt rất thông minh. 

Cậu học trò Nguyễn Thanh Phúc với những thành tích khủng, vượt trội 

các học sinh khác và đặc biệt rất thông minh. 

Với khuôn mặt bầu bĩnh, giọng nói nhẹ nhàng và tính cách ôn hòa bạn đã 

cảm hóa được lòng tất cả các bạn nữ và đều được mọi người trong lớp yêu quý. 

Các bài toán trên lớp đều hoàn thành xuất sắc và thuần thục các dạng toán. Cậu 

rất tự hào vì sở hữu cả chục các loại huy chương vàng, bạc trong nước và quốc 

tế về nhiều mặt. Chỉ mới bước vào đầu năm học 2020-2021, Thanh Phúc đã đạt 

huy chương Bạc toán Imas 2020, giải High Distinction toán học Úc (AMC) 

2020; giải Vàng toán quốc tế AMO năm 2020; giải Distinction Top 6% vòng 1 

kỳ thi Imas năm 2020-2021và top 10% kỳ thi toán quốc tế IKMC 2020. Những 

thành tích thật đáng ngưỡng mộ khi Thanh Phúc còn đang trong độ tuổi quá nhỏ 



như vậy khiến ai cũng phải trầm trồ và khen ngợi. Cậu bé “Vàng”  không chỉ có 

nhiều giải trong môn Toán mà bạn còn giành được huy chương Bạc, huy chương 

Vàng trong môn Tiếng Anh từ cuộc thi “Tiếng anh quốc tế ASMO” và giải Bạc 

trong cuộc thi “Violympic Tiếng Anh”. Năm học 2019-2020, cậu bé này vinh dự 

được Giấy khen của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thành tích 

tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Đó chính là niềm say mê, sự nỗ lực 

không ngừng nghỉ của cậu đối với hai môn Toán và Tiếng Anh này cộng thêm 

sự tạo điều kiện tốt nhất của gia đình luôn ủng hộ cậu trên mọi chặng đường, sự 

yêu thương của bạn bè và thầy cô giúp đỡ cậu nhiệt tình để cậu có thể đạt những 

thành tích tốt nhất.  

 

Phúc có đời sống tinh thần phong phú. Sau những thời gian học tập căng 

thẳng, cậu thư giãn bằng cách chơi piano. Không chỉ thư giãn không thôi đâu 

nhé, khi thử sức với năng khiếu này cậu cũng đã từng đạt giải 3 trong cuộc thi 

tìm kiếm tài năng trẻ đấy nhé! Thật đáng nể phải không nào. Năm học 2020- 

2021, được Ban giám hiệu và cô chủ nhiệm khích lệ, Phúc bắt đầu thử sức mình 

với mảng công nghệ thông tin. Chỉ trong năm tháng, trên nền tảng kiến thức tin 

học đã được trang bị tại trường, cậu đã lập trình thành công một số trò chơi, sử 

dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình JavaScript; Python...; trình diễn qua phần 

mềm powerpoint”. Phúc đang thử sức mình ở tất cả các môn học, cảm giác khả 

năng của bạn là không có giới hạn. Gia đình, nhà trường, thầy cô và các bạn 



luôn tạo điều kiện tốt nhất cho Phúc. Sự yêu mến và cả niềm tự hào của các bạn 

trong lớp, trong trường luôn đồng hành cùng Phúc, giúp cậu không ngừng học 

hỏi và phát triển từng ngày. Hiện tại cậu bé “Vàng” ấy mới học lớp 5 và chặng 

đường của cậu vẫn còn rất dài ở phía trước. Dù ước mơ của cậu sau này là gì thì 

chắc chắn Phúc sẽ luôn đạt được và vinh quang sẽ đến với cậu bé “Vàng” đáng 

yêu này. 

Thật đáng trân trọng! Thanh Phúc đã ghi thêm bề dày thành tích của Nhà 

trường cũng như đóng góp vào thành tích của ngành Giáo dục thành phố Hà 

Nội. Các thầy cô, những người đang dạy dỗ cậu từng ngày và gia đình cậu tin 

chắc rằng tương lai cậu sẽ trở thành người có ích cho xã hội, đem tài trí của 

mình để xây dựng đất nước Việt Nam ngày một vững mạnh và vươn lên một 

tầm cao mới, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện lời mong mỏi 

của Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta. 
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