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Câu hỏi 

Hãy kể lại cho các bạn trong nhóm cùng nghe về một tấm gương “Có chí thì nên” mà em biết.  

Giải bài tập đạo đức lớp 5 bài 3 

Trả lời 

Câu chuyện 1 

Nhà giáo Nguyễn Ngọc Kí là một tấm gương sáng trong lòng mọi người. Từ năm lên 4 nhà giáo 

Nguyễn Ngọc Kí không được như bao người, ông bị liệt hai tay và không được đi học. Nhưng 

điều đó không ngăn cản ông, với nghị lực của bản thân ông đã dùng đôi chân của mình để học. 

Bao nhiêu lần đau đớn vì bị chuột rút nhưng ông không nản chí. Để đến bây giờ ông đã là một 

nhà giáo ưu tú, là một tấm gương sáng cho mọi người noi theo.  

Câu chuyện 2 

Không sinh ra trong một gia đình giàu có, Harland Sander mồ côi cha năm 6 tuổi. Năm 1896, 

thân phụ của ông Harland qua đời nên người mẹ phải lao động để trang trải cho gia đình. Vào cái 

tuổi lên 6, cậu bé Harland đã phải lo lắng việc chăm sóc cho các em nhỏ của mình và làm rất 

nhiều công việc bếp núc. Một năm sau đó cậu đã thành thạo một vài món ăn địa phương. Trong 

suốt 30 năm sau, Sanders đã trải qua rất nhiều công việc khác nhau, từ người điều khiển giao 

thông đến nhân viên đại lý bảo hiểm, nhưng trong suốt thời gian này, trình độ nấu ăn của ông 

vẫn không hề thay đổi. 

Vào thập niên 30, Sanders khởi đầu sự nghiệp bằng việc chế biến gà rán phục vụ cho hành khách 

dừng chân ở trạm xăng nơi ông đang làm việc tại Corbin, bang Kentucky. Tuy nhiên, đến năm 

1950, một dự án về đường cao tốc liên bang và sự xuống dốc của nền kinh tế buộc Sanders phải 

bán lại cơ nghiệp ở Corbin, tiểu bang Kentucky, với số tiền chỉ vừa đủ để đóng thuế. Tự tin vào 

hương vị món ăn của mình nên tuy đã vào tuổi 60, với 105 USD tiền trợ cấp xã hội nhận được, 

ông vẫn lên đường bán những gói gia vị và cách chế biến gà rán đồng nhất cho những chủ nhà 

hàng nằm độc lập trên toàn nước Mỹ. 

Trong chuyến đi dọc đất nước, Sanders đã bị từ chối 1.009 lần. Ban đầu, chỉ một số ít ông chủ 

nhà hàng thấy họ có lợi nếu mua công thức mà Sanders đang bán. Dave Thomas, sau này là 

người lập ra Wendy - chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh chuyên về bánh hamburgers, là một trong 

những khách hàng đầu tiên của Sanders. Nhưng không phải dễ dàng mà Sanders có được mối 

quan hệ làm ăn đó. "Lúc đầu, tôi rất băn khoăn về việc tại sao chúng tôi lại  mất tiền cho một ông 

già như thế", Dave kể. Tuy nhiên, lòng đam mê và sự kiên định của Sanders đã thuyết phục được 

Thomas và hàng trăm cơ sở kinh doanh khác. 

Khi nhu cầu và những đòi hỏi khắt khe của người tiêu dùng về thức ăn lên cao, ông đã di chuyển 

nhiều nơi nhằm nâng cao năng suất của mình. Trong một thập kỷ sau, ông đã thành công với 

công thức pha chế bí mật của 11 loại hương vị và thảo mộc cùng với kỹ thuật nấu cơ bản mà vẫn 

được áp dụng đến ngày hôm nay. 
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Năm 1955, tự tin với chất lượng món gà rán của mình, ông tự phát triển và thành lập doanh 

nghiệp nhượng quyền thương hiệu. Xấp xỉ 10 năm sau, Sanders đã có hơn 600 franchise ở Mỹ và 

ở Canada. Năm 1964 ông đã bán phần lợi nhuận 2 triệu USD của mình trong công ty Mỹ cho 

một nhóm các nhà đầu tư, trong đó có John Y. Brown JR, người sau này trở thành thống đốc 

bang Kentucky. 

Dưới sự quản lý của người sở hữu mới, tập đoàn Gà rán Kentucky đã phát triển nhanh chóng. 

Công ty đã thực hiện cổ phần hóa ra công chúng vào năm 1966 và được liệt kê trên thị trường 

chứng khoán New York vào năm 1969 và được mua lại bởi PepsiCo vào năm 1986. Đến năm 

1997 PepsiCo đã chuyển hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh, bao gồm cả nhãn hiệu KFC, sang 

một công ty về nhà hàng độc lập, gọi là Tricon Global Restaurant. Ngày nay, công ty nhà hàng 

(hiện giờ được gọi là tập đoàn Yum! Brands) là tập đoàn lớn nhất thế giới về số lượng cửa hàng 

với gần 35.000 cửa hàng trên khắp 110 quốc qua. 

Xem thêm 
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