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GIÁO LÝ CÔNG GIÁO 

 

“Biết Thờ Mến” Thiếu Nhi I  

“Biết Thờ Mến” Thiếu Nhi II  

“Biết Thờ Mến” Thiếu Nhi III 

(Refer to Giao Ly)   

PHONG TRÀO 

10 Điều Tâm Niệm 

Đoàn Sinh Thiếu Nhi Thánh Thể luôn ghi nhớ và thực thi Mười Điều Tâm Niệm sau:  

(6.1)  Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày, 

Điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu. 

(6.2)  Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm mầu, 

Tôn sùng rước lễ, nhà chầu viếng thăm. 

(6.3)  Thiếu Nhi Thánh Giá Chúa nằm, 

Nhìn lên phấn khởi chuyên cần hy sinh. 

(6.4)  Thiếu Nhi nhờ Mẹ đinh ninh, 

Quyết làm gương sáng xứng danh tông đồ. 

(6.5)  Thiếu Nhi mọi việc nhỏ to, 

Tinh thần vâng phục chuyên lo đậm đà. 

(6.6)  Thiếu Nhi đằm thắm nết na,  

Nói năng hành động nõn nà trắng trong. 

(6.7)  Thiếu Nhi bác ái một lòng,  

Tim luôn quảng đại mới mong giúp người. 

(6.8)  Thiếu Nhi ngay thẳng trọn đời,  

Nói làm đúng mực người người tin yêu. 

(6.9)  Thiếu Nhi dù khó trăm chiều,  

Chu toàn bổn phận mọi điều chăm chuyên. 

(6.10)  Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng,  

Chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần. 
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Mục Đích  

(The aim of Eucharistic Youth Movement) 

Phong Trào TNTT được thực hiện nhằm hai mục đích: (2 main goals) 

1- Đào luyện Thanh Thiếu Nhi về hai phương diện tự nhiên và siêu nhiên để họ trở thành những 

con người kiện toàn và những Kitô hữu hoàn hảo. 

To educate youths in both spiritual and social/physical life and help them become better people 

and responsible Christians. 

2- Đoàn ngũ hóa và hướng dẫn Thanh Thiếu Nhi truyền thông Tin Mừng và góp phần xây dựng 

xã hội. 

To organise and guide the youths to spread the Good News and be involved in working for the 

good of society through apostolate services, in serving others. 

 

Tôn Chỉ  

Tôn chỉ của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam là:  

(5.1) Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng cầu nguyện, rước lễ, hy 

sinh, và làm việc tông đồ dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cách riêng làm tông đồ 

cho giới trẻ: “Giới trẻ phải làm tông đồ trước tiên và trực tiếp cho giới trẻ” (sắc lệnh Tông Đồ 

Giáo Dân, số 12).  

(5.2) Yêu mến và tôn kính Đức Maria Mẹ Chúa Cứu Thế, để nhờ Mẹ chúng ta đón nhận 

Chúa và đem Chúa vào đời một cách tuyệt hảo.  

(5.3) Tôn kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, noi gương và nên chứng tá Tin Mừng Chúa 

Kitô như các Ngài.  

 

Lý Tưởng  

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm điểm, là nguồn 

sống thiêng liêng và là lý tưởng sống của đời mình.  

The Eucharistic Sacrament is the center of the spiritual life of each and every individual and 

an ideal role model of our lives. 
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Nền Tảng  

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể lấy Lời Chúa trong Thánh Kinh và Giáo Huấn của Giáo Hội 

Công Giáo và tông truyền làm nền tảng để giáo dục và hướng dẫn giới trẻ trong các hoạt động 

tông đồ cũng như xã hội. 

 

 The Movement bases its formation on God's Living Word in the Bible and teaching of the 

Church through the Pope, Bishops and Priests as a basis of our teaching and guidance for the 

youth in the activities and actions. 

 

Bó Hoa Thiêng: 

 

A. Bó Hoa Thiêng là một trong những phương pháp giáo dục độc đáo của Phong Trào để 

giúp Thiếu Nhi sống bốn khẩu hiệu: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh, Làm Việc Tông Đồ. 

 

B. Bó Hoa Thiêng là một phương pháp giáo dục siêu nhiên giúp Thiếu Nhi Sống Ngày Thánh 

Thể, sống kết hiệp với Chúa Giêsu qua tác động Dâng Ngày, Dâng Đêm và các việc lành đạo 

đức như Đọc Kinh Thánh, Cầu Nguyện, Lần Hạt, Rước Lễ Thiêng Liêng v.v., đến giờ phút 

cao điểm nhất là Thánh Lễ và Rước Lễ. 

 

C. Ba việc làm của người Thiếu Nhi Thánh Thể mỗi ngày không thể thiếu sót là: Dâng Ngày, 

Rước Lễ Thiêng Liêng và Dâng Đêm. 

 

D. Bó Hoa Thiêng là một phương thế kiểm điểm đời sống, một lối tu đức khi nhìn lại đời 

sống của mình. Thực hiện Bó Hoa Thiêng giúp ta xét mình, ăn năn tội, dâng tất cả mọi việc 

tốt lành lên Chúa và tất cả những khuyết điểm, thiếu sót để xin Chúa tha thứ và bổ sức. 

E. Bó Hoa Thiêng là một phương pháp nên thánh của người Thiếu Nhi Thánh Thể. 
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Ý nghĩa màu khăn quàng ngành 

Khăn quàng Ngành Tuổi Thơ: 

Màu hồng, với hình thập gía Chúa Kitô màu vàng ở phía sau. Màu hồng tượng trưng cho sự 

ngây thơ, trong trắng, đơn sơ của các em.  

 

Khăn Đội Viên   Khăn Đội Trưởng 

 

Khăn quàng Ngành Ấu Nhi:  

Màu xanh lá mạ, với hình thập giá Chúa Kitô màu vàng ở phía sau. Màu xanh là màu của 

mầm non chớm nở, các em cần được hướng dẫn và giáo dục theo tinh thần ấu thơ của 

Chúa Giêsu: Vâng lời, ngoan ngoãn, yêu thương, dễ dạy. 

 

 

 

 

 

 

Khăn Đội Viên    Khăn Đội Trưởng 

 

 

Khăn quàng Ngành Thiếu Nhi:  

Màu xanh nước biển, với hình thập giá Chúa Kitô màu vàng ở phía sau. Màu xanh nước biển 

tượng trưng cho sức sống vươn lên mạnh mẽ như trời xanh biển rộng và một hy vọng lớn 

cho tương lai mà các em cần hy sinh để khuất phục gian khó một cách anh hùng. 

 

Khăn Đội Viên   Khăn Đội Trưởng 

 

 

 

 

 



 5 
 

Hệ Thống Tổ Chức Tổng Liên Đoàn Úc Châu: 
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NGHIÊM TẬP 

 

Ý Nghĩa Thủ Hiệu Chào:  

Bốn ngón tay xếp đều chỉ 4 khẩu hiệu của Thiếu Nhi Thánh Thể: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy 

Sinh và Làm Việc Tông Đồ. Ngón cái ép vào lòng bàn tay chỉ sự quyết tâm gìn giữ và thi 

hành 4 điều trên. 

Khẩu Hiệu: 

 

Khẩu Lệnh (Lệnh Miệng):  

Dùng tiếng hô để ra lệnh. 

A. Tuổi Thơ: ĐƠN SƠ 

B. Ấu Nhi: NGOAN 

C. Thiếu Nhi: HY SINH 

D. Nghĩa Sĩ: CHINH PHỤC 

E. Đội Trưởng: VÂNG LỜI 

F. Huynh Trưởng: PHỤNG SỰ 

G. Trợ Tá: PHỤC VỤ  

 

Thủ Lệnh (Lệnh Tay): 

Dùng tay ra lệnh. Thường dùng tay phải để ra lệnh. 

 

CÁCH TRÌNH DIỆN 

 

Trình diện cá nhân 

- Đến trước Trưởng, đứng cách khoảng 3 bước. Chào Trưởng.  

- Đứng NGHIÊM chờ lệnh hay trình diện điều gì.  

- Xong chào Trưởng ra về bằng cách chân trái bước lui ra sau 1 bước và chạy thẳng về vị trí.  

- Đoàn sinh đến trễ trình diện Trưởng như trên.  
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Trình Diện Đội: 

 

Khi nhận được lệnh trình diện đội, đội trưởng sẽ báo cho đội viên sửa soạn lại y phục cho 

chỉnh tề, tập họp đội theo quy định. Sau khi hô tên đội xong (1 lần) đội trưởng dẫn đội chạy 

theo hướng ngược chiều kim đồng hồ vòng sau lưng Trưởng điều khiển, đến xếp hàng cách 3 

bước trước mặt Trưởng điều khiển, so hàng theo tên đội, cho đội quay về hướng Trưởng điều 

khiển bằng cách phất cờ qua phải, quan sát và chỉnh đội sao để Trưởng điều khiển đứng 

khoảng giữa hàng đội, đội trưởng hô lệnh chào. Chờ trưởng chào xong, đội trưởng tiến lên 

trình diện trước mặt Trưởng điều khiển nếu cần. 

Trình diện xong, đội trưởng ra lệnh chào trưởng, xong cho đội quay sang phải (bên phải… 

quay) dẫn đội chạy về vị trí đứng ban đầu theo hướng ngược chiều kim đồng hồ vòng sau 

lưng Trưởng điều khiển. 

(Lưu ý: trong các buổi lễ, nghi thức có quan khách và các trưởng huấn luyện, đội trưởng dẫn 

đội trình diện căn sao cho vị quan khách cao nhất ở đó ở vào vị trí giữa đội) 

 

Trình diện ĐỘI TRƯỞNG  

- Nghe lệnh, các đội trưởng nhanh nhẹn cầm cờ chạy tới xếp hàng ngang cách Trưởng 

khoảng 3 bước đứng thế nghiêm. Mọi người tự sắp xếp sao cho Trưởng đứng ở giữa hàng. 

Không cần chạy vòng tròn quanh Trưởng, không so hàng đội.  

- Đội trưởng 1 hay đội trưởng đội trực khi thấy các bạn đã đầy đủ và hàng ngũ ngay ngắn thì 

hô chào Trưởng. Chờ Trưởng chào lại xong thì cho lệnh THÔI, tất cả bỏ tay xuống. Xong 

đứng trong thế nghiêm chờ lệnh hay trình diện điều gì.  

- Trưởng hợp được lệnh báo cáo quân số. Lần lượt từng đội trưởng đến trước Trưởng đứng 

cách khoảng 2 bước, chào Trưởng và báo cáo quân số bằng cách:  

- Đội (Tên đội)...... Xin báo cáo:  

Tổng số..... Hiện diện ……Vắng mặt..... Có lý do..... Không có lý do...... Báo cáo hết......  

- Đợi Trưởng đồng ý, chào Trưởng xong trở về vị trí. - Trình diện xong, đội trưởng 1 ra lệnh 

chào Trưởng, xong tự động lui gót trở về đội mình  
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CÁC ĐỘI HÌNH TRONG PHONG TRÀO TNTT  

Hàng dọc: Hiểu biết đội hình dùng cho sinh hoạt 

• Trưởng đưa tay phải ra phía trước mặt 90 độ. (đưa từ dưới lên, bàn tay mở ra, năm 

ngón khép lại, lòng bàn tay hướng về phía trái). 

• Các đội: Chạy thẳng tới trước mặt Trưởng và đứng vào vị trí theo thứ tự đội mình. (từ 

trái sang phải đối với Trưởng, đội bên trái cách Trưởng từ 3 đến 6 bước tùy theo vị trí 

và hoàn cảnh). 

• Dùng để tập họp chung (thông báo, điểm danh, dạy khóa, nghi lễ phụng vụ), so hàng 

đội, diễn hành. 

 

 

Khi tập họp chung để thông báo, nhằc nhở, điểm danh, dạy khoá, nghi thức chào cờ, dự các 

nghi lễ phụng vụ  

 

a) Một hàng dọc nhiều đội: (thường áp dụng lập hàng rào danh dự đón quan khách) 

• Thủ hiệu của người điều khiển: (thường là đội trưởng áp dụng khi so hàng đội) 

o Người điều khiển đưa thẳng cánh tay phải về phía trước mặt hợp với thân 

mình một góc 90 độ. 

o Bàn tay mở ra, năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay hướng về phía trái. 

o Tay trái để xuôi theo thân mình ở thế nghiêm. 

• Cách di hành của các Đội: 

o Đội Trực chạy thẳng tới trước mặt Trưởng điều khiển cách ba bước (hoặc 6 

bước) đứng lại theo vị trí thứ tự Đội. Đội trưởng đội trực cầm cờ đưa thẳng lên 

trên, cán cờ song song vời thân mình (nếu có cờ) hoặc tay phải đưa thẳng lên, 

bàn tay mở ra , năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay hướng về phía bên trái. 

o Các Đội khác đứng tiếp theo sau Đội Trực, lần lượt so hàng Đội thành một 

hàng dọc trước mặt Trưởng. 

Ổn định xong hàng ngũ, Đội Trưởng Đội Trực chờ người điều khiển bỏ tay 

xuống sẽ hô khẩu hiệu chào Trưởng. Tất cả cùng chào. 
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o Đội Trưởng chờ Trưởng chào lại xong, hô “phất”, tất cả bỏ tay xuống đứng ở 

thế nghiêm chờ lệnh. 

 

b) Nhiều hàng dọc: 

• Thủ hiệu của người điều khiển: 

o Trưởng Điều Khiển đưa thẳng cánh tay phải từ dưới lên ra phía trước mặt, 

cánh tay hợp với thân mình một góc 90 độ. 

o Bàn tay mở ra, năm ngón tay khép lại, Lòng bàn tay hướng về bên trái (như 1 

hàng dọc). Tay trái xuôi theo thân mình ở tư thế nghiêm. 

 

• Cách di hành của các Đội: 

o Các Đội chạy thẳng tới trước mặt Trưởng Điều Khiển, đứng vào vị trí thứ tự 

của Đội mình (từ trái sang phải đối diện Trưởng). 

o Đội Trực đứng phía ngoài cùng phía bên trái của Trưởng Điều Khiển làm 

chuẩn. Cách Trưởng Điều Khiển từ 3 đến 6 bước (tùy theo địa thế và số đội ít 

hay nhiều, càng ít đứng càng gần) các đội khác theo thứ tự nối tiếp cách nhau 

một cánh tay 

o Các đội trưởng dùng cờ hiệu so hàng (không dùng khẩu hiệu) khi thấy đội của 

mình đã ngay ngắn, các đội trưởng cho đội đứng ở tư thế nghiêm. Đội trưởng 

hướng về đội viên. 

 

BÁN NGUYỆT (NỬA VÒNG TRÒN):  

• Trưởng đưa tay phải trên đầu nhưng không sát đầu, bàn tay xòe ra, năm ngón khép lại, 

lòng bàn tay úp xuống, (như thủ hiệu vòng tròn nhưng bỏ tay trái xuôi theo người tự 

nhiên).  

• Các Đội: Tuần tự chạy vòng tròn quanh Trưởng ngược chiều kim đồng hồ. Khi thấy 

các đội đã đầy đủ, đội trưởng của đội 1 dừng lại khi tới ngang phía trái của Trưởng. 

(đội phó của đội cuối cùng và đội trưởng của đội 1 chính là đường kính của vòng tròn 

với Trưởng là tâm.)  
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HÌNH CHỮ U:  

• Trưởng đưa tay phải ngang vai, gấp thành một góc vuông 90 độ, bàn tay nắm lại, lòng 

bàn tay quay vào đầu.  

• Các Đội: Thứ tự chạy quanh Trưởng ngược chiều kim đồng hồ và xếp thành hình chữ 

U trước mặt Trưởng. (liệu sao để đội trưởng đội 1 đứng phía trái Trưởng và cách 

Trưởng 3 bước, và người đội phó của đội cuối cùng đứng phía phải và cách Trưởng 3 

bước. Đội Trưởng đội 1 tự xắp xếp sao để Trưởng chỉ huy đứng ở giữa hàng.  

• (Lưu ý: Khi tập họp hình chữ U, chỉ có 3 Đội xếp hàng mà thôi.)  
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RẼ QUẠT:  

• Trưởng đưa cao hai tay (từ dưới lên trên) hướng về phía trước, thành hình chữ V, bàn 

tay xoè ra, năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay quay vào nhau. (Hai cánh tay phải 

thẳng và đối xứng với nhau).  

 

• Các Đội: Chạy vòng tròn sau lưng Trưởng ngược chiều kim đồng hồ. Khi thấy các 

đội đã đủ, đội trưởng đội 1 cho đội dừng lại phía trái của Trưởng và so hàng dọc (lấy 

Trưởng làm chuẩn nhưng so 1 hàng dọc) đội của mình. Các đội khác xếp hàng dọc kế 

tiếp. Đội hình đúng khi các đội trưởng xếp thành hình bán nguyệt trước mặt Trưởng 

và Trưởng không nhìn thấy người cuối cùng của mỗi đội.  
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CHUYÊN MÔN: NÚT DÂY 

 

Cấp 1 

 

Nút Cột Đầu Chỉ 

  

 

Cong Dũng: Cột Đầu Chỉ 

 

http://www.tnttsydney.org/resources/n%C3%BAt-d%C3%A2y/n%C3%BAt-

c%E1%BB%99t-%C3%B0%E1%BA%A7u-ch%E1%BB%89/ 

 

Nút Thợ Dệt  

 

 

Cong Dũng: - Nối hai đầu dây bằng nhau  

- Cột dây vào góc của miếng Tarp 

 

http://www.tnttsydney.org/resources/n%C3%BAt-d%C3%A2y/n%C3%BAt-

th%E1%BB%A3-d%E1%BB%87t/ 

 

http://www.tnttsydney.org/resources/n%C3%BAt-d%C3%A2y/n%C3%BAt-c%E1%BB%99t-%C3%B0%E1%BA%A7u-ch%E1%BB%89/
http://www.tnttsydney.org/resources/n%C3%BAt-d%C3%A2y/n%C3%BAt-c%E1%BB%99t-%C3%B0%E1%BA%A7u-ch%E1%BB%89/
http://www.tnttsydney.org/resources/n%C3%BAt-d%C3%A2y/n%C3%BAt-th%E1%BB%A3-d%E1%BB%87t/
http://www.tnttsydney.org/resources/n%C3%BAt-d%C3%A2y/n%C3%BAt-th%E1%BB%A3-d%E1%BB%87t/
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Nút thoát thân (Highwayman's Hitch) 
 

 

 

Cong Dũng:  Sử dụng khi thoát hiểm từ lầu cao xuống mà không để mất sợi dây. Có 2 đầu 

dây: 1 đầu "chết" dùng để bám leo xuống, 1 đầu "sống" dùng tháo nút, thu hồi dây khi đã 

xuống tầng dưới 
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Cấp 2 

Nút Chân Chó  

Cong Dũng:  - dùng ₫ể rút ngắn dây 

- Tránh không dùng một đọan dây ₫ã bị yếu 

Nút Dây Câu 

 

  

 

 

 

Cong Dũng:  rút dài và ngắn dây 
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Nút Dây Ghế Kép  Frnch Bowline 

 

Cong Dũng:  Dùng để cứu người 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RV0-4ExZj74 

 

Cấp 3 

Ghế Anh 

 

Cong Dũng: ₫ể dồng một người làm việc theo bức tường hay vách núi 

 

http://www.tnttsydney.org/resources/n%C3%BAt-d%C3%A2y/n%C3%BAt-

gh%E1%BA%BF-anh/  

 

 

Thòng lọng 2 

http://www.tnttsydney.org/resources/n%C3%BAt-d%C3%A2y/th%C3%B2ng-

l%E1%BB%8Dng-2/ 

http://www.tnttsydney.org/resources/n%C3%BAt-d%C3%A2y/n%C3%BAt-gh%E1%BA%BF-anh/
http://www.tnttsydney.org/resources/n%C3%BAt-d%C3%A2y/n%C3%BAt-gh%E1%BA%BF-anh/
http://www.tnttsydney.org/resources/n%C3%BAt-d%C3%A2y/th%C3%B2ng-l%E1%BB%8Dng-2/
http://www.tnttsydney.org/resources/n%C3%BAt-d%C3%A2y/th%C3%B2ng-l%E1%BB%8Dng-2/
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Hoa mai 3 cánh  

 

 

 

Cong Dũng: trang trí 

 

 

 

 

  

http://www.tnttsydney.org/resources/nút-dây/nút-hoa-mai-3-cánh/ 

 

Hoa mai 4 nhánh  

 

 

Cong Dũng: trang trí 

 

 

 

 

 

 

   
http://www.tnttsydney.org/resources/nút-dây/nút-hoa-mai-4-cánh/ 

http://www.tnttsydney.org/resources/n%C3%BAt-d%C3%A2y/n%C3%BAt-hoa-mai-3-c%C3%A1nh/
http://www.tnttsydney.org/resources/n%C3%BAt-d%C3%A2y/n%C3%BAt-hoa-mai-4-c%C3%A1nh/
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CHUYÊN MÔN: MẬT THƯ 
 

Cấp 1 

 

Tọa Độ Chữ / Letter Coordinate  

O=n: A = AF O = CJ Y = EJ Z = + Bản Tin:  

Giải: Trƣớc khi giải mật thƣ này ta phải ghi lại mẫu tự theo chìa khóa  

 

T U O O I Z T H O W D D O W N S O W = Tuổi Thơ Đơn Sơ  

 

 

 Cao Thấp / Tall Short  

O=n: aN = A An=N  

Bản Tin: t/iha/na/ncv//dae/uih/hi/hti/hiet  

Giải: A = • − N = − • (Vậy mình có chữ thấp = •, còn chữ cao = −) 

T R I S D U N G X = Trí Dũng 

 

 

 

 

Mắt Cáo / Fox Eyes  
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Bản tin:   

V  I  F  I  D  S  T  I  T  C  P  T  W  Q  B  A  

N  V  T  L  B  D  H  N  P  S  J  S  B  A  H  K  

J  U  E  U  U  N  A  G  G  Y  H  O  I  L  S  P  

T  L  G  Q  V  Q  U  T  W  H  L  U  N  T  K  F  

Giải:  

V V E Q D D A A T S H U W A S F = Về Đất Hứa  

*Chữ F trong bảng in không có ý nghĩa.  

*Mật thư gồm bản lưới, bản tin và hướng đọc: ráp 2 bản lên nhau các lỗ trống sẽ 

để lộ các chữ và đọc theo hướng chỉ định.  

*Hướng đọc có thể bỏ trong những mật thƣ khó, bản lƣới có thể thay đổi tùy 

trình độ các em.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp 2 
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Ghép Chữ Morse / Joint Morse Character  

O=n: A=ET L=AI Z=MI  

Bản Tin:  

 

Giải: Theo morse ta có E = • và T = − ghép 2 chữ ET ta có •−  

H A Y X T A A P J H O P J G A A P S = Hãy Tập Họp Gấp  

 

Vòng Đĩa Chữ / Letter Disc  

O=n: c = A r = P x = V  

Bản tin:  

g  o  o  c  p  w  g  n  

 

Giải: Trước khi giải mật thư này ta phải ghi lại mẫu tự theo chìa khóa 

 

 

 

 

 E M M A NUE L  

 

Đồng Hồ / Clock  

O=n: Mặt trời mọc lúc 5 giờ sáng  
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Bản Tin:  

 

 

 

 

Giải: Trước khi giải mật thư này ta phải ghi lại mẫu tự theo chìa khóa  

 

 

 

 

*Khi thời gian có đánh dấu („) hoặc (“) chỉ định những chữ nằm vòng thứ 2 

và thứ 3 của đồng hồ. (Ví dụ 7:00” = Z)  

 

LDNVHB-SYDNEY-AUSTRALIA 

  

 

 

 

 

 

 

Cấp 3 

 

Chuồng Bò / Cow barn  
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Bản Tin: 

 

    

Giải: Trước khi giải mật thư này ta phải ghi lại mẫu tự theo chìa khóa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải: CẮM CỜ 

 

Ẩn Dấu / Filler  

1.  O=n: “Ma Quỷ” đáng chết! 

Bản Tin: TMEES TRAOWIQ QQUANH TRUUWOWNGZ SIYNH HOZATJ 

Giải: Mỗi vần được xen vào từng chữ của bản tin 

T E E S T R O W I Q Q U A N H T R U WO W N G Z S I N H H O A T J = Tế Trời Quanh 

Trưởng Sinh Hoạt 

 

2. O=n: Em E này vô duyên 

Bản Tin: DEDEOEOEIEJE NEAEYEQE DEDEOECEJE MEUEWEOEWEIEQE 

DEDEIEEEEEUEQE REAEWENE 

Giải: Chữ E đứng giữa sẽ được bỏ đi 

D D O O I J N A Y Q D D O C J M U W O W I Q D D I E E U Q R A W N = Đội Này Đọc 

Mười Điều Răn 

 

Đọc Ngược / Opposite  

O=n: Được Ngọc  

Bản Tin: jtaoh hnis gnwan xyk  
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Giải: Kỹ năng sinh hoạt  

*Nếu muốn khó hơn chúng ta có thể đọc lái từng vần  

Ví dụ  

O=n: Được Ngọc  

Bản Tin: Ngầu lôi tăng cể mẵn cuối khíu chọ  

Giải: Ngầu lôi = Ngồi lâu; tăng kể = tê cẳng; mẵn cuối = muỗi cắn; khíu chọ = 

khó chịu  

Ngồi lâu tê cẳng muỗi cắn khó chịu 

 

Hiểu Biết Về Mật Thư 

1. Bản mật mã [ciphertext]  

Là những ký tự hoặc hình vẽ, thoạt đầu có vẻ rất khó hiểu. Sau khi nghiên cứu kỹ chìa khóa, 

ta sẽ tìm ra hướng giải bằng cách đối chiếu những dữ kiện mà chìa khoá đã gợi ý.  

2. Chìa khóa  

Là một hình thức gợi ý cho người dịch tìm ra hướng giải mật thư. Chìa khóa có thể là một 

câu thơ hoặc một ký hiệu nào đó bằng hình vẽ. Ký hiệu của chìa khóa là: O=n  

Chú ý: Thật ra hầu hết các chìa khóa dùng trong các mật thư sinh hoạt không nhất thiết phải là 

chìa khóa đúng nghĩa. Chìa khóa có thể là một tiếng, một từ, một nhóm từ hoặc những số đếm 

chen vào bản tin ở bất kỳ vị trí nào tuy theo sự thỏa thuận trước của hai bên trao đổi mật thư. 

3. Bạch văn (plaintext) 

Sau khi giải mã xong, ta sẽ được một bản văn hoàn chỉnh, ta gọi đó là: Bản Văn. 

Là một văn bản hoàn chỉnh, tức là sau khi dịch xong, ta viết ra thành một bức thư bình 

thường mà ai cũng có thể đọc được. 
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BÀI HÁT 

 

Thiếu Nhi Ca  

Em Thiếu Nhi ơi, như ngàn tia sáng huy hoàng, vào buổi rạng đông đến mang nguồn hơi ấm. 

Em Thiếu Nhi ơi, em đẹp như hoa hướng dương, tươi dịu như hơi gió xuân, đem yên vui đến 

muôn người. 

Em Thiếu Nhi ơi, mắt nhìn em ví sao trời, nụ cười trên môi xóa tan màu u tối. Em Thiếu Nhi 

ơi, em là chiến sĩ Phúc Âm, gian khổ nguy khó chớ nao, vui mang Chúa đến cho người. 

 

Thiếu Nhi Tân Hành Ca 

Thiếu Nhi Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới, theo tiếng Giáo Hội và tiếng quê hương 

kêu mời. Ðược trang bị dũng mạnh bằng tinh thần mới, tuổi trẻ Việt Nam hăng hái xây thế hệ 

ngày mai. 

Cùng đi hỡi các Thiếu Nhi! Cùng đi với Chúa Kitô! Nguồn Sống Thánh Thể chan hòa, là lý 

tưởng của người Thiếu Nhi hôm nay. 

Thiếu Nhi Việt Nam quyết tâm trong giai đoạn mới, Thánh hóa môi trường rèn những khả 

năng phi thường. Bằng NGUYỆN CẦU, HY SINH và một bầu khí mới, tuổi trẻ VIỆT NAM 

đem CHÚA cho giới trẻ VIỆT NAM. 

 

Khẩu Hiệu Thiếu Nhi 

Cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, làm tông đồ. Khẩu hiệu Thiếu Nhi em bền tâm tuân giữ. Cầu 

nguyện, rước lễ, hy sinh, làm tông đồ. Khẩu hiệu Thiếu Nhi em chẳng quên bao giờ. 

 

Hân Hoan Đón Chào  

Hân hoan đón chào bằng con tim yêu mến. Hân hoan chúc mừng bằng câu ca tiếng hát. Hân 

hoan kính dâng lời ca vang thiết tha. Hân hoan kính xin ngàn muôn ơn phúc lành.  

 

 

Anh Em Ta Về  

Anh em ta về cùng nhau ta quây quần (nè), một hai ba bốn năm. Anh em ta về cùng nhau ta 
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xum họp (nè), năm bốn ba hai một. Một đều chân bước nhé, hai quay nhìn nhau đi, ba cầm 

tay chắc nhé không muốn ai chia lìa. Bốn nhớ rằng chúng ta bốn biển anh em một nhà. Năm 

nhớ mãi tình này trong câu ca.  

 

Lòng Tin  

Một sĩ quan đến xin Chúa chữa con mình. Chúa bảo ông cứ về con ông cứ về con ông sống 

đấy. Tin lời ngay, ông về không chút do dự. Con ông sống lòng tin đã cứu con ông.  

 

Bác Ái  

Bác ái là yêu người không phân biệt một ai, không biệt sang hèn giàu nghèo hay khác chí 

hướng. Bác ái là yêu người, yêu tất cả mọi người, yêu trong tình yêu Chúa: sẵn sàng vì Chúa 

yêu.  

 

Qua Biển Đỏ  

Qua biển đỏ ta về quê ta. Ta hân hoan ca vang trời đất; một hai ba bốn, bốn ba hai một. Qua 

biển đỏ ta vẫn khô chân Chúa dắt ta như phượng hoàng. Chúa đánh tan bao quân bạo tàn, đưa 

ta về miền quê hương ta.  
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GENERAL 

First Aid 

DRSABCD 
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Nose Bleeds 

 



 28 
 

Stroke 

 

 



 29 
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Burns 
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Cyber Safety 
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Cyber Bullying 
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CHUYÊN MÔN: Morse 
 

A • —   N — • 

B — • • •   O — — — 

C — • — •   P • — — • 

D — • •   Q — — • — 

E •   R • — • 

F • • — •   S • • • 

G — — •   T — 

H • • • •   U • • — 

I • •   V • • • — 

J • — — —   W • — — 

K — • —   X — • • — 

L • — • •   Y — • — — 

M — —   Z — — • • 

  

1 • — — — —   Start AAAA 

2 • • — — —   End AR 

3 • • • — —   Error IIII 

4 • • • • —       

5 • • • • •       

6 — • • • •   Sắc / S 

7 — — • • •   Huyền \ Q 

8 — — — • •   Hỏi ? Z 

9 — — — — •   Ngã ~ X 

0 — — — — —   Nặng J 

Â AA • — / • — 

Ê EE • /• 

Ô OO — — — /— — — 

Ă AW • — / • — — 

Ơ OW — — — / • — — 

Ư UW • • — / • — — 
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CHUYÊN MÔN: Dấu đường 
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