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Người Việt ta từ ngàn xưa đã
có truyền thống hiếu học, “Tôn sư trọng đạo” vô cùng quý báu. Đến ngày hôm nay, truyền thống ấy vẫn
được nhân dân và bao thế hệ học trò giữ gìn và phát huy. Cuộc đời của mỗi người như một dòng sông
chảy xuôi theo dòng thời gian. Dòng sông ấy có êm đềm hay đầy ghềnh thác, sóng gió, dòng sông ấy
đưa ta đến đầu nguồn hạnh phúc, bến đò vinh quang hay không chính là nhờ một phần ở những người
lái đò thầm lặng, lặng lẽ. Họ là những người thầy, người cô rất mực khả kính, những người dành cuộc
đời mình tận tụy, chắt chiu từng giọt tinh hoa của nhân loại, làm thành mật ngọt tri thức nuôi dưỡng

chúng ta trở thành những người có ích cho đời.

“Tri ân” – chỉ với hai chữ ngắn gọn ấy nhưng lại chứa đựng bao nhiêu tình cảm, lòng biết ơn, sự kính
trọng mà chúng con muốn gửi đến những người thầy, người cô kính yêu của chúng con đang ngày
ngày miệt mài bên những trang giáo án vì những thế hệ học sinh. Tình yêu thương, sự quan tâm vô
điều kiện của thầy cô thật thiêng liêng như những người cha, người mẹ thân yêu. Chúng con, những
đứa học trò bướng bỉnh, nghịch ngợm đã không biết bao nhiêu lần làm buồn lòng thầy cô nhưng thầy
cô vẫn dành cho chúng con một tình yêu vô điều kiện, luôn hi vọng, tin tưởng vào chúng con sau này
sẽ thành đạt, sẽ trưởng thành. Nhân ngày 20/11, các em học sinh trường THCS Duy Hải đã mang lời
ca, tiếng hát của mình để tri ân các thầy cô giáo

Thầy ơi

Mãi mãi bên con tiếng của thầy vang vọng

Đã xa rồi mà con ngỡ hôm qua

Bài giảng thầy như chắp cánh ước mơ

Cho con bay khơi vùng trời cổ tích

Có những lúc lặng thầm con ngắm

Vầng trán thầy đọng lại những nếp nhăn.

Tuổi thơ con như những ánh trăng rằm

Sao thấy được nỗi lòng thầy cùng năm tháng

Đã đi qua một thời và con đã lớn

Bài học đầu đời con hiểu được thầy cô

Lời giải đáp cho con không còn là ẩn số

Mà cả tấm lòng thầy quảng đại bao la

Ở nơi xa theo hương bay của gió

Con gửi lòng mình thương kính đến thầy cô.


