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CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 
(Xin các thầy cô, các em chúng ta cùng cầu nguyện 
thinh lặng 1 phút.) 
 
 Trích từ Matthews 25:21, “Trong việc ít mà anh 
đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc 
nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” 
 

 Ước mong những công việc tuy nhỏ bé của các 
thầy cô, các trợ giáo và các học sinh nơi đây mang 
lại hoa trái mà Thiên Chúa mong muốn nơi mỗi 
người chúng ta. 

Amen 
 



Bản Đồ Sông Hồng 

Bản đồ này cho thấy sông Hồng khá dài và đi qua nhiều vùng 
đồi núi trước khi vào Việt Nam.  Con sông gồm nhiều nhánh 
phụ chạy gần như song song trước khi ra biển. 



Sông Hồng từ tỉnh Vân Nam – Trung Hoa vào Việt Nam ở phần 
hạ lưu trước khi đổ ra biển Đông. 



Đây là tỉnh Vân Nam – Trung Quốc nơi mà sông Hồng đi qua trước 
khi sang Việt Nam. Vùng đất núi đồi có màu đỏ tạo nên sắc tố của sông 
Hồng với bùn đỏ tức phù sa được hòa trong nước. 



Tỉnh Lào Cai nằm phía bên trái của bản đồ và giáp với 
Trung Quốc.  Sông Hồng đi vào Việt Nam qua Lào Cai 
trước tiên. 



Khi sông Hồng đi ngang Hà Nội, nó đã là một con sông lớn có 
màu đỏ gạch.  Vì thế nó mang tên là sông Hồng để chỉ màu sắc 
rất đặc trưng.  Nếu múc nước sông lên, chúng ta sẽ thấy nước 
hòa với bùn màu hồng. 



Đây là cửa sông Ba Lạt còn gọi là cửa biển nơi mà sông Hồng đổ 
nước ra biển Đông.  Nước sông nơi cửa biển thường nửa mặn nửa 
nhạt (ngọt).  Người ta gọi nước này là nước lợ.  Sinh vật sống 
quanh cửa biển cũng khá đặc biệt vì chúng có thể chịu được cả nước 
ngọt lẫn nước mặn. 



Đây là bản đồ của tỉnh Thái Bình nằm phía Bắc hay phía trái của 
sông Hồng.  Như vậy, sông Hồng tạo nên ranh giới tự nhiên giữa 
tỉnh Thái Bình và tỉnh Nam Định. 



Tỉnh Nam Định nằm ở hữu ngạn tức phía bên phải về hướng 
nam của sông Hồng.  Cùng với tỉnh Thái Bình, Nam Định cũng 
được hưởng nhiều phù sa bồi đắp hàng năm từ con sông này.  
Thiết tưởng, vùng châu thổ miền Bắc đã tiến ra biển rất xa qua 
hàng ngàn hay hàng triệu năm của quá trình bồi đắp đó. 



Đây là diễn tiến dòng chảy của sông Hồng từ lúc vào Việt Nam qua 
Lào Cai và ra cửa biển Ba Lạt với tỉnh Thái Bình và Nam Định hai 
bên tả hữu. 



Đây là sông Lô – một phụ lưu với dòng nước lững lờ màu xanh 
rêu. Nó nằm phía bên trái của sông Hồng.  Sông Lô trong tiếng 
Anh còn được gọi là Clear River – tức Dòng Sông Trong Vắt. 



Sông Đà còn được gọi là “Black River” nằm phía bên phải của sông 
Hồng.  Nó được biết đến như dòng sông có lượng nước lớn chảy qua.  
Cảnh trí hai bên bờ ngoạn mục với núi non hùng vĩ. Chợt chúng ta 
nghe văng vẳng bài hát “Nhớ Bến Đà Giang”.  Ai qua bến Đà Giang?  
Cho tôi nhắn vài câu… 



Phú Thọ là vùng đất cổ xưa 
truyền thống của Việt Nam.  
Chính nơi đây, các vua Hùng 
đã tạo dựng nên nước Việt đầu 
tiên -Văn Lang với kinh đô là 
Phong Châu nằm quanh thị 
trấn Việt Trì ngày nay.   
Phú Thọ cũng thuộc đất Mê 
Linh của Hai Bà Trưng. 



Phú Thọ là nơi kết tụ của ba con sông tại thành phố chính là Việt 
Trì, tức Phong Châu của vua Hùng hay Mê Linh của Hai Bà Trưng. 



Sông Đuống là một phân lưu của sông Hồng.  Sông Đuống 
có lưu lượng nước lớn cho phép tàu bè qua lại giữa Hà Nội 
và cảng Hải Phòng. 



Cùng với sông Đuống, sông Luộc là một phân lưu khác phía 
bên trái của sông Hồng.  Nó giúp cho giao thông giữa sông 
Thái Bình với sông Hồng. 



Đây là sông Đáy – một phân lưu phía bên phải của sông Hồng.  
Sông Đáy còn được gọi là Hát Giang nơi có bàn thờ Hai Bà Trưng.  



Sông Hồng có một phân lưu khác bên phải là sông Đài.  Sông Đài có một 
nhánh sông là suối Yến (hình bên trên) dẫn đến chùa Hương Tích nổi tiếng. 
Hàng năm, dân chúng thường kéo nhau thăm chùa nên được gọi là Trẩy 
Hội Chùa Hương. 



Suối Yến dẫn đến chùa Hương 
Tích một phần nằm trong 
hang động.  Người dân các nơi 
đến tham quan rất đông cộng 
thêm việc chính quyền không 
biết bảo vệ môi trường xung 
quanh với di tích lịch sử đúng 
mức nên cảnh quan bị tàn phá 
nặng nề. 
 
Chẳng biết khi các người con 
phương xa lưu lạc trở về viếng 
thăm liệu chùa Hương có còn 
dáng dấp xưa cổ kính hay chỉ 
là những trung tâm du lịch 
nửa Tây nửa Tàu nham nhở? 



Các phân lưu là các sông nhỏ tách ra từ một con sông lớn và thường 
hình thành ở hạ nguồn.  Trong khi ấy phụ lưu là sông nhỏ sẽ nhập với 
sông lớn ở một đoạn nào đó. 



Đây là các phụ lưu và phân lưu chính của sông Hồng.  Như vậy, phụ 
lưu hội tụ với sông cái (sông chính, sông mẹ) trong khi phân lưu chia 
sông cái ra nhiều nhánh nhỏ (sông con). 



Sông Hồng có nhiều giá trị về nông nghiệp và giao thông.  Không 
phải ngẫu nhiên nền văn minh của Việt tộc bắt đầu từ vùng đồng 
bằng do sông Hồng tạo nên.  Với phù sa bồi đắp hàng năm, đất đai 
luôn màu mỡ dễ trồng trọt để nuôi sống  các loài sinh vật cư ngụ 
dọc theo sông.  Lượng nước nhiều cũng làm việc đi lại quanh vùng 
bằng tàu bè trở nên dễ dàng hơn. 



Đất đai màu mỡ nên dân cư quanh sông Hồng khá đông đúc.  
Vì thế nơi đây có mật độ dân số cao nhất nước. Dân số đông vừa 
có lợi về nhân sự giúp cho việc thực hiện các công trình xây 
dựng lớn như đê điều dễ dàng hơn.  Tuy thế, dân số cao cũng 
gây nên nhiều vấn đề về đất đai để trồng trọt và cư ngụ.  



Đây là cầu Long Biên bắt ngang sông Hồng được người Pháp 
xây dựng vào thế kỷ 19. 



Đê ngăn lụt dọc theo sông Hồng đã được xây dựng từ rất lâu.  
Chúng giúp cho mực nước tuy dâng cao nhưng không tràn vào 
đồng ruộng và khu dân cư gây chết chóc hay tàn phá. Để xây 
dựng được các con đê, xã hội cũng cần có mức độ tổ chức cao. 



Mực nước trong các bình này không đều nhau cũng như mực nước 
sông Hồng cao vào mùa mưa và thấp vào mùa khô. 



Đây là các mảnh đồng ruộng dọc theo sông Hồng.  Chúng ta 
thấy chúng được chia ra khá nhỏ nếu so sánh với các mảnh 
ruộng tại Hoa Kỳ.  Điểm khác biệt là cách làm nông theo lối đại 
kỹ nghệ tại Hoa Kỳ đối với lối làm còn dựa vào sức người và gia 
súc tại Việt Nam. 



Đây là dụng cụ để đo mực nước thủy triều rất chính xác.  Người ta có thể 
dùng nó để đo mực nước sông.  Tuy thế, họ cũng có thể đơn giản chỉ 
dùng một cột bê-tông hay bức tường đê với các vạch sơn chỉ độ cao của 
mực nước. 



Tuy sông Hồng có mực nước không đều dễ gây lụt lội hàng năm, nhưng 
với hệ thống đê điều có từ cổ xưa, dòng sông này đã mang nhiều mối lợi về 
nông nghiệp, giao thông và gần đây là thủy điện.   
Nó không những có thể nuôi sống hàng bao triệu người nhưng còn là cái nôi  
để phát triển nền văn minh của Việt tộc. 



TẬP LÀM VĂN 

Hãy viết một đoạn văn về một 
dòng sông mà em biết. Dòng 
sông ấy có thể ở địa phương em 
đang ở, trong sách vở hay từ sự 
tưởng tượng trong tâm trí các 
em. 



Bài Học Toát Yếu 

• Sông Hồng tại miền bắc Việt Nam có 
nhiều giá trị về giao thông, nông nghiệp và 
thủy điện.   
• Nó đã giúp nuôi sống hàng bao triệu 
người Việt qua rất nhiều thế hệ. 
• Nó tạo nên một vùng châu thổ màu mỡ 
và cũng là cái nôi của văn minh Việt tộc. 
• Sông Hồng cũng cần được bảo vệ, gìn giữ 
cũng như bảo quản mới có thể được sử dụng 
lâu dài cho các thế hệ mai sau. 
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