
Cậu học trò đa tài lớp tôi 

  Học kì I, năm học 2020-2021 đã khép lại với những thành tích xuất sắc 

của thày và trò trường Tiểu học Ái Mộ A. Góp phần vào những thành tích ấy là 

sự phấn đấu, nỗ lực của cả thày và trò nhà trường; trong số các học sinh tiêu 

biểu của nhà trường không thể không nhắc đến Ngô Minh Bảo lớp 5D - cậu học 

trò hiền khô nhưng lại vô cùng dễ mến và rất đa tài.       

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống hiếu học với bố là hướng 

dẫn viên du lịch, mẹ là nhân viên văn phòng; với nền tảng của gia đình và sự 

giáo dục của bố mẹ ngay từ nhỏ, Minh Bảo đã là một cậu bé ngoan ngoãn và rất 

thông minh.  

Em Ngô Minh Bảo lớp 5D - cậu học trò hiền khô nhưng lại vô cùng dễ mến và rất đa tài. 

Hiếm có cậu học trò nào lại có thể xuất sắc ở nhiều lĩnh vực như Bảo. Em 

đặc biệt học giỏi Toán và Tiếng Anh. Năm học lớp 4, em đã giành Huy chương 

Bạc cuộc thi Violympic Toán – Tiếng anh cấp Quốc gia, Huy chương Đồng 

cuộc thi Toán Quốc tế IMAS. Học kì 1 lớp 5, Bảo giành được Huy chương Vàng 

cuộc thi Tiếng Anh ASMO, Huy chương Bạc cuộc thi Spelling Bee cấp thành 

phố, Huy chương Đồng cuộc thi Spelling Bee Quốc gia. Ngoài ra, trong cuộc thi 

“Đan Mạch trong mắt em” phiên bản trắc nghiệm online, Minh Bảo lọt vào Top 

10 học sinh có nhiều câu trả lời đúng nhất và với khẩu hiệu ấn tượng “Cùng 

nhau phát triển, hướng tới tương lai”. 



Đừng tưởng cậu học trò giỏi này là con mọt sách, chỉ biết mỗi việc học 

thôi nhé. Minh Bảo không chỉ học giỏi Toán và Tiếng Anh, bạn ấy tham gia rất 

nhiệt tình vào các hoạt động của trường lớp. Trong các hoạt động phong trào của 

nhà trường, không thể thiếu MC Minh Bảo dẫn chương trình linh hoạt và lôi 

cuốn. Đôi khi lại là một ca sĩ Minh Bảo hay một diễn viên múa rất có duyên. 

Với em, việc tham gia các hoạt động phong trào cùng thày cô và bạn bè không 

chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui. Nó giúp em giải tỏa những căng thẳng 

trong học tập và thêm gắn kết với thày cô, bạn bè, với mái trường Tiểu học Ái 

Mộ A thân yêu. Cùng với vẻ ngoài khá điển trai và hiền lành, Minh Bảo luôn 

dành được thiện cảm không chỉ của các thày cô trong trường mà được các bạn 

trong lớp rất yêu quý và kính phục. Bởi học giỏi, đa tài nhưng bạn luôn khiêm 

tốn và gần gũi, giúp đỡ các bạn trong lớp. 

 

Chia sẻ về phương pháp học tập của mình, Bảo tâm sự trên lớp em luôn 

chú ý nghe thầy cô giáo giảng bài, có những bài không hiểu em sẽ gặp trực tiếp 

thầy cô để hỏi phương pháp hoặc trao đổi với bạn bè. Trước hết, học môn nào 

cũng phải có niềm đam mê, riêng với môn Toán, em luôn cố gắng nắm vững 

công thức, làm nhiều bài tập và nắm kỹ các dạng bài. Trung bình mỗi ngày, em 

dành thời gian học khoảng 5 tiếng, trong đó có 2 tiếng em học môn Toán. Với 

em những công thức, con số Toán học không khô khan, cứng nhắc mà rất phong 



phú, sinh động và việc tìm tòi, khám phá phương pháp giải toán giúp em rèn 

luyện khả năng tính nhanh, tư duy logic. Cũng từ đây, em đã làm quen với các 

cuộc thi toán tổ chức qua mạng Internet. Với môn Tiếng Anh, đây thật sự là đam 

mê của em. Em yêu thích và dành thời gian để rèn luyện kĩ năng giao tiếp. Câu 

nói mà Minh Bảo thích nhất là: “Trên con đường thành công không có dấu chân 

của những kẻ lười biếng”. Em luôn lấy đó là phương châm sống, là động lực 

sống mỗi ngày. Đằng sau thành công của Bảo, không thể không kể đến công sức 

của thày cô, đặc biệt là bố của Bảo. Cuối tuần, bố luôn sắp xếp công việc dành 

thời gian, tạo cơ hội cho Bảo được giao tiếp Tiếng Anh với người bản ngữ hay 

tìm hiểu các cuộc thi trong nước và quốc tế để con thử sức.  

Em bảo Minh tham gia hoạt động văn nghệ tại trường học. 

Minh Bảo thật xứng đáng là một bông hoa đẹp, một tấm gương “Người 

tốt, việc tốt” đáng được biểu dương của trường Tiểu học Ái Mộ A. Hi vọng em 

còn tiến cao, tiến xa hơn nữa trong học tập và các phong trào Đoàn Đội để tiếp 

tục ghi thêm vào bảng vàng thành tích của nhà trường. 

                                                                        Tác giả: Nguyễn Thu Hồng 

 

 

  


