
LỄ HỘI KHAI TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 -2018  

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIẾU LIÊM. 

Hòa chung trong không khí cả nước tưng bừng đón chào "Ngày toàn dân 

đưa trẻ đến trường" và Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018. Ngày 5 tháng 9 

năm 2017 Trường Tiểu học Hiếu Liêm long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 

2017 - 2018. Về dự buổi lễ, có ông Nguyễn Thành Thường - Ủy viên thường vụ 

huyện ủy – Trưởng công an huyện Bắc Tân Uyên; Ông Lê Hoàng Phương – Bí thư 

Đảng ủy xã Hiếu Liêm; Ông Mai Đức Quý – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

xã Hiếu Liêm, cùng các đồng chí đại diện các ban, ngành xã Hiếu Liêm, Ban đại 

diện Cha mẹ học sinh, cùng toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường và 220 em 

học sinh. 

          Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp trong bầu không khí rực rỡ cờ hoa, tưng 

bừng náo nhiệt. Nhân dịp Lễ khai giảng nhà trường đón nhận những đoá hoa tươi 

thắm do Công ty Nguyên Thành Đạt trao tặng chúc mừng ngày khai giảng năm học 

mới. Thầy Nguyễn Minh Nhựt – Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi đọc diễn văn 

khai giảng và đánh hồi trống khai trường. Đặc biệt trong buổi lễ nhà trường tổ 

chức đón nhận 60 em học sinh bước vào lớp 1. Đón nhận 5 xuất học bổng mỗi 

phần trị giá 500.000đ của Phòng Tài nguyên môi trường – Chi đoàn kết nghĩa với 

Xã đoàn Hiếu Liêm cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tốt có 

thêm điều kiện đến trường .  

 

 

 



Mở đầu buổi Lễ khai giảng là các tiết mục văn nghệ sôi động, vui tươi để 

chào đón năm học mới của các em học sinh Trường Tiểu học Hiếu Liêm. 

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày khai giảng của học sinh. 

Đặc biệt trong buổi lễ nhà trường tổ chức đón nhận 60 em học sinh bước vào 

lớp 1. Bắt đầu chuẩn bị cho các em hành trang mới bước vào đời bằng những kiến 

thức và năng lực cần thiết làm nền tảng cho sự hình thành và phát triển nhân cách 

của các em sau này. 

 

 



 

Giáo viên chủ nhiệm, các anh chị Đoàn, Đội dẫn dắt các em lớp 1. 

 

Ông Mai Đức Quý – Phó Bí thư Đản ủy, Chủ tịch UBND xã Hiếu Liêm đọc thư 

Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng năm học mới. 



 

Thầy Nguyễn Minh Nhựt – Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai mạc. 

 

Em Dương Huỳnh Ngọc Hân – Học sinh lớp 5 thay mặt học sinh toàn trường phát 

biểu trong buổi lễ khai giảng. 



 

Anh Nguyễn Thiện Tâm – đại diện Chi đoàn Phòng Tài nguyên môi trường trao 

học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn học tốt. 

 

Thầy Nguyễn Minh Nhựt – Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm 

học mới 2017 -2018. 



Sau phần lễ, nhằm giúp cho các em có buổi khai giảng năm học mới thêm 

phần vui nhộn và tăng thêm tinh thần đoàn kết, sự khéo léo của các em. Các anh 

chị đoàn viên đã tổ chức phần hội với nhiều trò chơi vui nhộn, cùng những phần 

quà hấp dẫn. 

Một số hình ảnh phần hội trong buổi lễ khai giảng năm học 2017 -2018. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau 1 buổi Lễ khai giảng năm học mới và được tham gia các trò chơi vui nhộn 

giúp các em có thêm tinh thần vui vẻ, hào hứng để bước vào năm học mới. Gây 

được nhiều ấn tượng sâu sắc trong phụ huynh và học sinh toàn trường. 



Chúc các em có một năm học thật tốt, chăm ngoan, học giỏi,gặt hái được nhiều 

thành công và ngày càng tiến bộ hơn trong năm học này và cả những năm học sau. 


