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BÀI TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 01
Giới thiệu cuốn sách: “Truyện kể về ý chí và nghị lực"
Các em học sinh thân mến!
Cuộc sống của chúng ta luôn chứa đựng nhiều khó khăn, thử thách. Nếu
hèn nhát và yếu đuối ta sẽ thất bại và gục ngã, nhưng nếu có ý chí, nghị lực chắc
chắn chúng ta sẽ vượt qua để vươn tới thành công. Nếu như bản thân mỗi người
không tự rèn luyện cho mình có một nghị lực, một sức mạnh tiềm tàng thì khó
có thể đương đầu với tất cả những khó khăn phía trước, điều này đặc biệt có ý
nghĩa đối với thế hệ trẻ, những con người sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước.
Là những câu chuyện hấp dẫn và thú vị, cuốn sách "Truyện kể về ý chí và nghị
lực" của tác giả Dương Phong do nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành năm 2019 với
số lượng 2000 cuốn. Sách dày 227 trang, khổ 13 x 20,5cm sẽ đem tới cho các
bạn nhỏ chúng ta những trải nghiệm và khám phá mới mẻ, trở thành hành trang
quý giá theo suốt cuộc đời.
Trong cuốn sách, với câu chuyện Sự tích Lạc Long Quân và Âu Cơ sẽ
đưa các bạn nhỏ yêu thích lịch sử nước nhà quay trở về với sự tích con Rồng
cháu Tiên của dân tộc Việt Nam: “Lạc Long Quân ở với Âu Cơ được ít lâu thì
Âu Cơ có mang, sinh ra một cái bọc. Sau bảy ngày cái bọc nở ra một trăm quả
trứng. Mỗi trứng nở ra một người con trai. Trăm người con trai đó lớn lên như
thổi, tất cả đều xinh đẹp, khỏe mạnh và thông minh tuyệt vời”. Một ngày, Lạc
Long Quân nói với Âu Cơ rằng: “Ta là loài Rồng, nàng là giống Tiên, khó ở
với nhau lâu được”. “Hai người từ biệt nhau, trăm người con trai tỏa đi các
nơi, trăm người đó trở thành tổ tiên của người Bách Việt. Người con trưởng ở
lại đất Phong Châu được tôn làm vua nước Văn Lang, lấy hiệu là Hùng Vương.
Lạc Long Quân là người mở mang cõi Lĩnh Nam, đem lại sự yên ổn cho dân.
Vua Hùng Vương là người dựng nước, truyền nối được mười tám đời”. Bằng
nghị lực, tinh thần dũng cảm và tấm lòng bao dung vì mọi người, Lạc Long

Quân đã lập nên bao chiến tích huy hoàng, đem lại cuộc sống bình yên cho đồng
bào.
Qua câu chuyện nhỏ giản dị Mong ước của gà con, mỗi chúng ta đều
thấy thấp thoáng chút hình bóng của mình trong đó: “Gà con luôn mơ ước đến
một ngày nào đó sẽ trở thành thầy giáo, được đứng trên bục giảng, giảng bài
cho các em học sinh. Gà con rất buồn khi nghĩ rằng ước mơ của mình sẽ không
bao giờ biến thành sự thật, bởi vì mỗi khi ở nơi đông người, không hiểu sao cậu
ấy cứ nói lắp ba lắp bắp… Vì thế, Gà con thường buồn rầu trốn ra khỏi lớp mà
khóc thầm...”. “Được sự cổ vũ của thầy hiệu trưởng, Gà con cảm thấy tự tin
hơn” hàng ngày ngoài việc “tập đọc thật to” Gà con còn “tích cực luyện hùng
biện trước lớp nữa. Sự chăm chỉ của Gà con đã được đền đáp xứng đáng!... Bây
giờ, Gà con trở thành một thầy giáo giỏi. Điều quan trọng là cậu ấy đã thực
hiện được mơ ước của mình”.
Hay khi đến với câu chuyện về Sự tích con Nhái và Sự tích chim tu
hú lại hé mở cho chúng ta thấy lòng kiên định và nghị lực thực hiện đến cùng
mục tiêu của cuộc đời là một quá trình liên tục đấu tranh chống lại những thử
thách mới. Chỉ cần một chút thiếu ý chí và sự nhẫn nại, khổ luyện thì bao nhiêu
công sức phấn đấu, lao tâm khổ tứ có thể đều đổ xuống sông xuống bể hết. Đó
chính là bài học được rút ra từ hai câu chuyện mang nhiều ý nghĩa trên.
Trong cuộc sống ý chí, nghị lực luôn là người bạn đồng hành cùng con
người. Nghị lực giúp chúng ta có thể tự tin đương đầu với thử thách, sóng gió
của cuộc đời, kể cả nỗi bất hạnh và mất mát. Nhà khoa học nổi tiếng của nước
Anh Stephen Hawking năm 21 tuổi bị mắc bệnh thần kinh vận động, ông bị liệt
toàn thân và phải giao tiếp qua một thiết bị hỗ trợ phát giọng nói. Nhưng
Hawking luôn tỏ ra độc lập một cách mãnh liệt và không bằng lòng chấp nhận
sự giúp đỡ hay chịu nhượng bộ vì sự tàn tật của mình. Ông đã trở thành một
“siêu sao” trong bầu trời khoa học, được coi là một trong những nhà vật lý lớn
nhất hiện nay… Toàn bộ những công trình của ông được đánh giá là “chiếc chìa
khóa mở cửa vào vũ trụ”. Nhờ tài năng thiên bẩm và nghị lực sống phi thường,

từ một phế nhân ông đã trở thành thiên tài thế kỷ (Huyền thoại về một thiên
tài).
Người có nghị lực không bao giờ chịu khuất phục số phận, luôn cố gắng
biến khó khăn, nghịch cảnh thành sức mạnh và động lực mạnh mẽ để giúp họ
đạt được những thành công lớn. Xung quanh chúng ta, có biết bao nhiêu người
đã vượt lên số phận, chiến thắng hoàn cảnh khắc nghiệt để vươn đến những điều
tốt đẹp nhất.
Và trong câu chuyện Không gì có thể ngăn bước anh ấy, cậu bé Glenn
Cunningham sau một trận bỏng nặng ở cả hai chân khi mới lên năm tuổi đã
được các bác sĩ chẩn đoán trường hợp này là vô phương cứu chữa. Họ cho rằng
cậu bé sẽ bị tàn tật và suốt đời phải ngồi xe lăn và khẳng định: “không còn cơ
hội nào cả”. Nhưng với quyết tâm không đầu hàng số phận, cùng với bản lĩnh
và sự cố gắng, kiên cường để vượt lên tất cả những khó khăn và thử thách cậu
bé chẳng tin vào lời các bác sỹ, vẫn một mực bắt đầu tập đi trở lại. “Lúc nào tôi
cũng tin là mình có thể đi được và tôi đã làm như vậy. Còn bây giờ tôi đang cố
gắng để có thể chạy nhanh hơn bất kỳ người nào khác”. Và cậu bé đã chứng
minh rằng cậu có thể thực hiện những điều mình nói. Cậu bé ngày ấy đã trở
thành nhà vô địch môn điền kinh đường trường tiêu biểu nhất thế kỷ. Đó là một
trong rất nhiều những tấm gương sáng về ý chí và nghị lực của con người.
Ý chí và nghị lực là thước đo phẩm giá của con người. Nghị lực sống là
điều mà mỗi người cần cố gắng, cần rèn luyện để có thể hoàn thiện bản thân và
trở thành người có ích cho xã hội. Trong Truyện kể về ý chí và nghị lực còn rất
nhiều những câu chuyện mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc để từ đó chúng ta rút ra
những bài học quý báu. Cuốn sách này có trong tủ sách Đạo đức của Thư viện
nhà trường, có số đăng ký cá biệt là 653, cô hy vọng các em sẽ tìm đọc cuốn
sách này nhé!
Cô chào các em!
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