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Còn chưa đầy 02 ngày nữa, các em sẽ thi tốt nghiệp THPT. Chuyện bình 

thường thôi, bởi vì ai cũng biết: mỗi thử thách luôn là một cơ hội để khẳng định 
chính mình.  

Nếu trí tuệ được kết tinh trong tĩnh lặng của đam mê học hỏi thì trái lại, 

nghị lực chỉ dày dặn hơn qua những trải nghiệm kỳ thú giữa giông bão cuộc đời. 
Kỳ thi năm nay có khác so với mọi năm trước và nhiều năm về sau. Nhưng nếu 
không có gì khác mà cứ na ná nhau thì cuộc sống sẽ dần nhạt nhẽo và tầm thường 
biết dường nào! “Dĩ bất biến ứng vạn biến” (Lấy sự kiên định để đối phó với 

những biến đổi khôn lường). Hẳn nhiên, những học sinh giỏi giang và mạnh mẽ 
của Trường THPT Thực hành sư phạm - ĐHCT sẽ không hề e ngại hoặc run sợ 
trong bất kỳ hoàn cảnh nào.  

Cơ hội đang trong tầm tay. Bây giờ hoặc không bao giờ, 156 chiến binh 

K6 (khóa 2017-2020) hãy ung dung, tự tin, vững vàng bước vào phòng thi, sẵn 
sàng tham gia cuộc chơi để thử thách tầm cao rộng, độ nhạy bén của tri thức và 
sức mạnh của lòng dũng cảm; đồng thời, phải tiêu diệt ngay những kẻ thù đặc 
biệt nguy hiểm có thể còn ẩn nấp trong tâm trí các em: đó là sự yếu hèn và thái 
độ lo lắng thái quá. 

Chúc các em mạnh khỏe - cả về thể chất lẫn tinh thần - đủ sức chinh phục 
những đỉnh cao trên đường đời (chứ không riêng gì kỳ thi này). Gia đình và nhà 

trường mong chờ tin vui từ sự nỗ lực phi thường của các em. 

 

                                                                                       Cần Thơ, ngày 06 tháng 8 năm 2020 

 

 

 

 


