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Thanh xuân
của tớ là...Thanh xuân
của tớ là...

Mùa hè - mùa của nắng trong veo, của phượng đỏ, của tiếng ve, của mùi khói đốt đồng ngai ngái
và cũng là mùa của hoài niệm, của tuổi trẻ. Có lẽ bởi những mối tình thanh xuân chẳng thể nào thiếu dư vị của 

mùa hè, nên ai cũng sẽ giữ riêng cho mình một cái tên đặc biệt nào đó để khi nhớ lại những
năm tháng rực rỡ nhất này, ta vẫn thầm thì “Thanh xuân của tớ là cậu”. Tháng 6 lại tới,

báo hiệu một mùa hè nữa lại về, vậy mùa hè năm nay,
thanh xuân của bạn sẽ gọi tên ai?  

Tô Tiểu Phụng

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, ĐH FPT Cần Thơ

Huy chương Vàng giải Vovinam sinh viên toàn quốc lần thứ I

Giải Khuyến khích NihongoEng 2019
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Kỳ thi diễn ra dưới hình thức online với các câu hỏi 
trắc nghiệm kiến thức mà Ếch Cốm đã được học 
trong các môn học Tự nhiên – Xã hội, Tiếng Anh và 
Toán IQ.

Thỉnh thoảng những câu hỏi hóc búa cũng khiến 
các Ếch nhà chúng mình phải lăn tăn suy nghĩ đấy.

Riêng đối với các Ếch Cốm Tiểu học, kỳ thi Trạng 
Ếch sẽ có thêm câu hỏi Toán, Tiếng Việt, Đạo đức.

Các Ếch Cốm đều cực kỳ tập trung cho kỳ thi Trạng 
Ếch của mình. 
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0605

Trải qua các vòng thi gay cấn, Bảng vàng Khối 2 đã 
đề tên: Trạng nguyên: Võ Xuân Thùy Dương (2A1); 
Bảng nhãn: Nguyễn Hoàng Bảo Nghi (2A2); Thám 
hoa: Lê Khải Hưng (2A3)

Bảng vàng khối 6: Trạng nguyên: Lê Vĩ Lâm (6A5); 
Bảng nhãn: Đỗ Minh Tuấn (6A5); Thám hoa: 
Trương Nguyên Khanh (6A8)

Ảnh:  FSchool Đà Nẵng

BẢNG VÀNG TRẠNG ẾCH 4.0
Nhằm phát huy truyền thống dân gian của người Việt, hằng năm nhà FSchool đều tổ chức 

kỳ thi Trạng online với 3 vòng thi: Hương – Hội – Đình nhằm tìm ra Trạng nguyên, Bảng 
nhãn, Thám hoa trong các Ếch cốm nhà F. Năm nay, bảng vàng Trạng Ếch tại FSC Đà 

Nẵng tổ chức theo hình thức online đã gọi tên rất nhiều gương mặt Ếch Cốm xuất sắc. 



HSSV FPT EDU CÙNG THỰC HÀNH LÒNG BIẾT ƠN
ĐỂ THÊM HẠNH PHÚC

Truyền thuyết kể rằng càng nói lời cảm ơn sẽ càng may mắn và hạnh phúc bởi lòng biết 
ơn được vận hành thông qua quy luật của vũ trụ và quay trở lại tác động tới chính cuộc 
sống. Hãy cùng lắng nghe cách HSSV FPT Edu thực hành lòng biết ơn bằng cách nói 

những lời cảm ơn như thế nào nhé.

Con biết là không hề dễ dàng gì để bố mẹ cho con học tập cũng như trải nghiệm ở một thành phố khác. Và con 
cũng biết, trong những năm tháng học tập xa nhà này bố mẹ đã có rất nhiều những lo lắng nhưng bố mẹ yên tâm 
nhé vì bây giờ con đã có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Con cảm ơn bố mẹ vì đã luôn tin tưởng và đồng 
hành cùng con trong suốt chặng đường này"

Nguyễn Thị Diễm Phúc
Sinh viên ĐH FPT Đà Nẵng
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"Đối với con, mẹ là người tuyệt vời nhất, ý nghĩa nhất. 
Con có thể là người rất bản lĩnh khi ở ngoài kia, đứng 
trước rất nhiều người, nhưng lại trở nên thật bé nhỏ 
trước mẹ. Con cảm ơn mẹ rất nhiều, con cũng xin lỗi 
mẹ vì chưa phải là đứa con gái hoàn hảo. Mẹ hãy cố 
gắng vì con mà luôn mạnh khỏe nhé.”

Trịnh Thị Hà My
Sinh viên ĐH FPT Hà Nội

“Mình muốn cảm ơn chính bản thân mình. Nghe có vẻ 
hơi ích kỷ nhưng đúng là mình muốn cảm ơn Thuận vì 
đã không gục ngã, không bỏ cuộc dù mọi thứ có khó 
khăn đến mức nào đi chăng nữa, đã luôn cố gắng hết 
sức mình. Mong rằng tôi của quá khứ, hiện tại, tương 
lai đều là những phiên bản mới luôn hướng tới những 
điều tốt đẹp nhất.”

Trần Công Thuận
Sinh viên ĐH Greenwich (Việt Nam)
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“Con biết ơn nước vì không có nước con sẽ bị khát. 
Con biết ơn không khí vì không có không khí con sẽ 
không thể thở được. Con biết ơn bố mẹ vì đã sinh con 
ra. Con biết ơn ông bà vì không có ông bà thì sẽ không 
có bố mẹ, mà không có bố mẹ thì sẽ không có con. 
Con biết ơn cô giáo vì đã dạy con nên người.”

Bảo Linh
Học sinh Trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy

“Con cảm ơn ba mẹ vì đã sinh ra con, nuôi dưỡng con 
và dành cho con những gì tốt nhất có thể. Ba mẹ đã 
cho con học tập tại môi trường tốt như thế này, đó là 
điều con vô cùng biết ơn. Vì thế con rất yêu ba mẹ.” 

Trần Khánh An 
Học sinh Trường Tiểu học & THCS FPT Đà Nẵng

Cảm ơn FPT Edu nói chung và ĐH Greenwich (Việt 
Nam) cơ sở Hà Nội nói riêng - nơi đã cho mình môi 
trường tốt giúp mình tìm thấy con đường nghề nghiệp 
phù hợp với bản thân. Cảm ơn vô vàn những kỉ niệm  
mà mình đã có được khi bên cạnh thầy cô, bạn bè.”

Nguyễn Hoài Linh
Sinh viên ĐH Greenwich (Việt Nam)
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“Con cảm ơn ba mẹ vì đã nuôi con khôn lớn. Ra ngoài 
xã hội bon chen, nhiều áp lực con mới hiểu được cảm 
giác của ba mẹ. Con thật hạnh phúc khi được làm con 
của ba mẹ. Con yêu ba mẹ rất nhiều.”

Đỗ Thị Phương Thanh
Sinh viên CĐ Thực hành FPT Polytechnic Đà Nẵng

Mỗi chúng ta đều có ít nhất một người mình muốn bày tỏ lòng biết ơn. Đây chính là nguồn năng lượng tích 
cực, giống như thanh nam châm thu hút những điều may mắn tới với chúng ta. Là bạn, bạn muốn gửi lời cảm 
ơn của mình tới ai? Hãy cùng Cóc Đọc và Những người bạn thực hành nói cảm ơn mỗi ngày để tích luỹ những 
điều may mắn nhé.  



NHỮNG CHUYỆN HÀI HƯỚC KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT
CỦA HSSV NHÀ FPT EDU

Xung quanh cuộc sống của HSSV chúng mình có đến 1001 câu chuyện dở khóc dở cười 
đến nỗi thành giai thoại. Chẳng vậy mà chúng mình được mệnh danh “Nhất quỷ, nhì ma” 
đúng không. Hãy cùng lắng nghe một vài câu chuyện hài hước, thú vị như thế đến từ các 

HSSV nhà FPT Edu nhé. 

100
câu chuyện khó tin

nhưng...có thật
#CocDoc_100stories

Gian nan chuyện đi học nhờ mùa Covid

“Nhà mình sửa nhà đúng đợt học online nên phải 
“mặt dày” đi xin học ké nhà đứa bạn thân. Vốn là 
một đứa hay phát biểu bài, nhưng ngặt nỗi, giờ 
học của mình lại diễn ra đúng giờ nghỉ trưa của 
bạn mình. Thế là mình đành tự phát biểu trong... 
“câm lặng”, một phần vì không muốn làm phiền 
đến gia đình bạn, một phần vì sợ đứa bạn thân 
chí cốt “đi đường quyền” và đá mình ra khỏi nhà 
khi “làm ồn” trong lúc nó chơi game.”

Võ Đức Minh
Học sinh Trường THPT FPT Đà Nẵng

Đứng tấn... online

“Kỷ niệm nhớ nhất mùa Vovinam online đợt Covid 
vừa rồi là một lần bị thầy phạt đứng tấn. Vốn 
không giỏi mấy môn vận động nên đứng được 
một lúc thì rã rời quá chịu không nổi nên tớ đành 
tắt cam, giả vờ mạng lag, sau đó rất “nhập tâm” 
nhắn tin khóc lóc với thầy, kêu “mạng nhà em bị 
cá mập cắn”. May sao thầy tha. Thành ra bây giờ 
quay lại trường học, mỗi khi mình bị phạt thầy 
vẫn trêu: “Thế mạng đỡ lag chưa?”. Nghe mà thấy 
nhột quá đi."

Nguyễn Mai Anh 
Học sinh Trường THPT FPT Hà Nội

Thi EOS phiêu lưu ký

“Mình vừa trải qua kì thi FE chuyên ngành đầu tiên cùng khá nhiều chuyện dở khóc dở cười với ứng dụng 
thi EOS. Có lẽ “toang” nhất là môn tiếng Anh. Lần đầu thi trên EOS thì mình đã gặp trục trặc với 2 phần 
Reading và Listening.

Ở phần Reading có 2 part, mình làm xong part 1 mà không biết ấn nút "Next" để chuyển sang part 2, cứ 
nghĩ xong rồi nên mình ung dung... ngồi chơi hẳn 30 phút. Kết quả “bay màu” hết điểm part đó. Nghĩ lại vẫn 
thấy đau lòng. Cũng do mình không tìm hiểu, chuẩn kỹ trước khi thi đó mà. Từ giờ trở đi, xin chừa cái tính 
chủ quan.”

Đàm Hải Ly
Sinh viên ĐH FPT Hà Nội











ĐỂ GIÀNH GIẢI THƯỞNG
100.000 VNĐ:

CÂU ĐỐ
THANH XUÂN

CÂU ĐỐ
THANH XUÂN

Rất nhiều kỷ niệm “thanh xuân vườn trường” khó quên của họ nhà Cóc đều được ghi dấu bởi 
những điều đặc trưng nhỏ bé, giản dị ngay tại “ao làng” thân yêu. Hãy cùng xem bạn sẽ đoán đúng 
được bao nhiêu đặc trưng của họ nhà Cóc tại ao làng qua những câu hỏi dưới đây nhé.

Gửi toàn bộ đáp án của ô chữ đầy đủ, bằng 
tiếng Việt có dấu về hòm mail 
cocdoc@fe.edu.vn trước ngày 15/07/2020
Tiêu đề email ghi rõ: Giai o chu thang 
06/2020_hovaten_MSSV
Có 05 giải thưởng trị giá 100.000 VNĐ dành 
cho 05 độc giả giải đáp chính xác toàn bộ 
các từ hàng ngang và hàng dọc của ô chữ.

1.  Tên một sự kiện đặc biệt để chào đón tân sinh viên của trường F?

2.  Phòng Phát triển cá nhân của FPTU HCM được viết tắt là gì?

3.  Hai từ cuối trong tên bài hát truyền thống mà HSSV FPT Edu đều hát vang trong
những dịp trọng đại tại trường? 

4. Phần mềm làm bài tập và thi tiếng Anh ở LITTLE UK có tên là gì?

5.  Ký túc xá của sinh viên tại Holaland được gọi là gì?

6.  Nơi các Cóc có thể mượn giáo trình mỗi đầu kỳ?

7.  Có 2 loại học phần tại trường F: học phần bắt buộc và học phần...?

8.  Các Cóc có điểm trung bình từ 7.0 - cận 8.0 sẽ được xếp loại học lực gì?

9.  Thứ sinh viên nhất định phải mang khi đến thư viện trường F để mượn sách?

10.  Biệt danh “Quái vật xứ Hola” là dành cho...? 

11.  Loài cây ăn quả được trồng tại ký túc xá Holaland và được “bảo tồn” bằng cách khuyến cáo mỗi sinh 
viên chỉ được hái tối đa 3 quả?

12.  Nơi được mệnh danh là căn phòng được các Cóc dùng cả thanh xuân để khát khao... đem đốt nhất?

Hải Duyên
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Hà Hải Ngân

Giấy phép xuất bản
Số 3885/GP-XBBT-STTTT
Ngày cấp: 13/08/2019
Nơi in: Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Hoàng Quốc Việt
Văn phòng giao dịch: Số 18, phố Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Xưởng in: Số 55, ngõ 163 phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Số lượng phát hành: 1100 quyển/tháng
Số: June 2020 

Ấn phẩm Cóc đọc và Những người bạn
Ao làng - Nơi ộp oạp của họ nhà Cóc, Ong, Sư Tử, Nhái bén, Ếch cốm

Chịu trách nhiệm biên tập
TS. Lê Trường Tùng

Thư ký toà soạn
Nguyễn Thị Thu Nga

Ban biên tập
Hồ Thị Khánh Như
Hà Hải Ngân

Thiết kế
Nguyễn Hà

Địa chỉ
Tổ chức Giáo dục FPT
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội.

Email: cocdoc@fe.edu.vn


