
Các em học sinh yêu quí! 

Mùa hè đã đến, khắp nơi rộn ràng, sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động hè ý 

nghĩa để các em có một kỳ nghỉ thú vị và bổ ích.  

Với mong muốn phát triển văn hóa đọc và sử dụng hiệu quả sách ở thư 

viện nhà trường trong dịp hè. Thư viện nhà trường giới thiệu tới các em học sinh 

những cuốn sách hay, bổ ích để trang bị thêm kiến thức, kỹ năng sống và nâng 

cao văn hóa đọc. 

Đầu tiên là những tác phẩm văn học nước ngoài có giá trị khiến cho người 

đọc có cái nhìn về cuộc sống, biết yêu thương, chia sẻ và trân trọng những gì 

mình đáng có. 

 
  

 

   
Tiếp đến là những tác phẩm văn học Việt Nam không chỉ viết bằng ngôn 

ngữ mà còn viết bằng cả trái tim thổn thức, trăn trở với hiện thực, thổn thức với 

từng nhân vật trong thời đại đó mà giá trị sống mãi với thời gian. 

 

 



   
 

   
Ngoài những tác phẩm văn học các em  hãy tìm đọc những cuốn sách giáo 

dục kỹ năng sống giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng sống của mình với cách 

suy nghĩ tích cực, ý chí kiên cường và khả năng xử lý các tình huống phát sinh 

khi gặp khó khăn. 

   



Cuối cùng các em hãy tìm đọc những tác phẩm trong trẻo, ngọt lành với 

đầy đủ cung bậc cảm xúc của cuộc đời đã được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chưng 

cất, chắt lọc thành chất liệu văn học lặng lẽ đi vào trong từng trang văn. 

 
 

   
 

Các em hãy tìm đọc và chia sẻ thêm những cuốn sách bổ ích và ý nghĩa với các 

bạn cùng lớp nhé. 

Chúc các em học sinh có mùa hè vui – khỏe – bổ ích! 

 


