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Trần Nguyễn Ái Vi - Lớp Một 

 
Nguyễn Ashley - Mẫu Giáo B 

 
Diệp Bích Trinh - Lớp 5 

 
Nhằm mục đích khuyến khích các em học sinh 
thường xuyên tham gia những sinh hoạt trong 
trường và trau dồi tiếng Việt tại hải ngoại, TTVN 
Văn Lang đã không ngừng nhắc nhở và kêu gọi các 
em học sinh vẽ, tô màu, và viết thơ văn với đề tài 
Xuân Đinh Hợi 2007.  Tất cả các em tham gia sinh 
hoạt báo chí này đều được nêu danh  khen ngợi và 
nhận lãnh một phần thưởng khuyến khích tại 
trường Văn Lang.  Ban Điều Hành Văn Lang xin 
thành thật cám ơn quí vị phụ huynh đã bảo trợ 
những phần thưởng tượng trưng dành cho các em 
tham gia.  Những món quà nho nhỏ đó đã đóng một 
vai trò quan trọng trong phần khích lệ và cổ võ tinh 
thần hăng say học tiếng Việt của các em trong 
những ngày cuối tuần. 
 

 

 
Võ Thùy Khanh 

Lớp Mẫu Giáo C 
 

 
 

Vẽ Tự Do 
Nguyễn Anh Khôi 
Lớp Mẫu Giáo C 
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                                                Cảm Nghĩ Về Tết Đinh Hợi 
 

    
 
Têt 2007 là Tết Đinh Hợi.  Tết 2007 nhằm ngày 
17 tháng 2 dương lịch.  Người ta dọn dẹp trưng 
bày nhà cửa.  Người ta mua sắm đồ đạc trong nhà. 
 
Con thích Tết tại vì con có tiền lì xì, có áo mới, và 
đi nhà bạn chơi.  Con đi chùa sáng sớm với gia 
đình và ăn chay.  Cha mẹ dẫn con đi chơi ở nhà bà 
con. 
 
Kỷ niệm trong tết của con là con có nhiều tiền lì 
xì hơn anh của con.  Con thích ăn mứt dừa trong 
ngày Tết. 
 

Vanessa Phan – Lớp 3
 
Năm nay, Tết 2007 gọi là Tết Đinh Hợi.  Tết Đinh 
Hợi nhằm ngày 17 tháng 2 dương lịch.  Người ta 
dọn dẹp nhà cửa, mua quần áo mới và cúng để sửa 
soạn cho Tết.  Con thích ngày Tết tại vì con thích 
coi múa lân, và được tiền lì xì.  Mỗi Tết, con ăn 
bánh tét, và ăn hột dưa.  Kỷ niệm vui nhất của con 
là coi đốt pháo bữa tối. 
 

Nguyễn Kimberly – Lớp 3

Tết năm nay gọi là tết Đinh Hợi nhằm vào ngày 
17 tháng 2 dương lịch.  Trước ngày Tết người ta 
dọn dẹp nhà thật sạch, mua bánh chưng, mứt, trái 
cây, và hoa mai để cúng tổ tiên. 

Khi Tết đến, mẹ dẫn con đi coi múa lân và chở 
con đi chùa lạy Phật.  Con thích Tết tại vì con 
được nhiều tiền lì xì và được chơi “bầu, cua, cá, 
cọp”.  Kỷ niệm dẹp mà con có trong dịp Tết là 
con được múa xuân ở hội chợ Tết. 
 

Đồng Sydney – Lớp 3
 
Tết 2007 gọi là Tết Đinh Hợi.  Tết Đinh Hợi nhằm 
ngày 17 tháng 2 dương lịch.  Người ta sửa soạn và 
làm đồ ăn ngon, đồ chơi vui, và người ta dọn nhà 
cho Tết sạch sẽ. 
 
Em thích Tết tại vì mình chơi mấy trò chơi vui ở 
Tết.  Mình mặc đồ đẹp, ăn đồ ăn ngon, và nói 
chuyện với bạn mình được.  Tết, cha, mẹ em dẫn 
em đi Linda Vista cho coi Múa Lân và nghe pháo 
tết nổ. 
 

Trần Trúc Quỳnh – Lớp 3

Hôm nay là ngày Tết.  Cha mẹ, anh Hai, bà nội và 
con đi hội chợ Tết.  Nhiều người ta cười nói vui 
vẻ, ăn uống, nhộn nhịp ồn ào.  Con thích nhất là 
coi múa lân và ăn bánh tét.  Cha mẹ và bà nội 
thích coi nhạc.  Buổi hội chợ Tết tóm lại rất là vui 
vẻ mà con không bao giờ quên. 
 

Trần Shirley – Lớp 3  
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Năm nay là Tết con heo.  Mọi người sẽ ăn bánh 
chưng và chúc ông bà.  Ở hội chợ Tết năm nay, 
Tết sẽ rất là vui tại có nhiều người nhộn nhịp và 
pháo bông khi người ta múa lân. 
 
Con thích Tết tại vì con được nhiều tiền lì xì từ 
gia đình và bạn.  Con cũng thích Tết tại nó vui.  
Khi Tết mẹ dẫn con với em đi chơi ở hội chợ Tết.  
Khi Tết con thích cờ bạc với em, em họ, và chú 
con.  Con thích nhất bầu cua cá cọp.  (Mẹ con nói 
con có máu cờ bạc).  Tết này con hy vọng con 
được nhiều tiền lì xì và dành thời giờ gia đình con 
trong dịp Tết.  Chúc mừng năm mới. 
 

Đồng Kevin – Lớp 3 
 
Tết 2007 gọi là Tết Đinh Hợi.  Gia đình của em đi 
hội chợ tết và coi múa lân.  Tết Đinh Hợi nhằm 
ngày 17 tháng 2, 2007 dương lịch.  Người ta dọn 
dẹp nhà cửa cho sạch và chuẩn bị bàn thờ để dùng 
trong những ngày tết.   
 
Em thích tết tại vì con được tiền lì xì và mặc áo 
dài và những áo mới.  Ngày tết cha mẹ chở em đi 
ăn và đi thăm ông bà nội ngoại.  Một trong những 
kỷ niệm đẹp trong dịp tết là em và các bạn đại 
diện cho trường Văn Lang để giúp vui văn nghệ 
trong dịp Tết 2006.  Chúng em nhảy bài Xuân 
Họp Mặt và bài Việt Nam Việt Nam.  Khán giả vỗ 
tay thật nhiều khi chúng em vũ xong.   
 
Người ta trưng bày dừa, xoài, dưa hấu, bánh tét, 
bánh chưng, mứt dừa, mứt bí, mứt mãng cầu, và 
hạt dưa.  Tết rất là vui. 
  

Nguyễn Ngọc Huyền – Lớp 3

Tết 2007 gọi là Tết Đinh Hợi.  Tết 2007 nhằm 
ngày 17 tháng 2 năm 2007.  Người ta sửa soạn 
mua sắm và dọn dẹp nhà cửa.  Con thích Tết bởi 
vì con lớn thêm một tuổi.  Tết mẹ dẫn con đi hội 
chợ.  Kỷ niệm đẹp mà con đã có trong dịp Tết là 
con về Việt Nam thăm Bà Nội.  Tết có dưa hấu, 
bánh tét, mứt dừa. 
 

Nguyễn Khang – Lớp 3
 
Tết 2007 gọi là tết Đinh Hợi.  Tết 2007 nhằm 
ngày 17 tháng 2 dương lịch.  Người ta sửa soạn, 
dọn dẹp, chùi lau bàn thờ, đơm trái cây trên bàn 
thờ, nấu bánh chưng bánh tét, làm bánh in.   
 
Tết tối đi chùa lạy Phật cầu an.  Con đi qua nhà 
cha mẹ để chúc tết cho cha mẹ và cha mẹ lì xì cho 
các con và con còn đi hội chợ tết để mua lộc đầu 
năm.  Đi qua nhà cô, cậu, chú thiếm để chúc tết và 
còn đi chợ tết để mua hoa mai.  Trái cây trong dịp 
tết là trái hồng, dưa hấu, đu đủ, quít, xoài.  Bánh 
in, bánh chưng, bánh tổ, bánh tét và bánh đậu là 
bánh có trong dịp tết.  Có mứt và hoa mai trong 
dịp tết. 
 

Trần Janice – Lớp 3

Tết Nguyên Đán là ngày đầu năm âm lịch.  Tết là 
ngày lớn và ngày lễ quan trọng của người Việt 
Nam.  Tết là ngày nghỉ của người Việt Nam, mọi 
người cùng gia đình tụ họp và chúc tụng Tổ Tiên 
ông bà và cha mẹ.  Nhà được chuẩn bị chưng bày 
hoa mai và trái cây.   
 
Em thích Tết tại cha mẹ cho em bao lì xì.  Em 
chúc ba mẹ em khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi.  
Em cũng thích Tết tại em thích thăm viếng gia 
đình.  Mỗi khi đi nhà của ông nội em chơi Bầu 
Cua Cá Cọp với anh chị em họ.  Em ăn mì và 
bánh.  Đồ ăn rất là ngon.  Tết là một trong những 
ngày em ưa thích nhất. 
 

Đan Hy – Lớp 3



____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Trang 26 Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang      Xuân Đinh Hợi 2007 

       
 

“Trật tự” 
 

Chuyện xảy ra trong lớp Mẫu Giáo 
C trường Văn Lang: 
 
Cô:  "Trật tự" tiếng Anh có nghĩa là 
        “order”, "organized". 
Trò:  Con không hiểu. 
Cô:   Giữ “trật tự” có nghĩa là con 
         phải giữ “order”, "organized" 
         đó con. 
Trò:  Ồ, con hiểu rồi. 
Cô:   Vậy con đặt câu với chữ “trật  
         tự” cho cô đi. 
Trò:  “Mẹ con trật tự tô phở".   
Cô:   Trời!!! 

Vui Cười 

 

“Cảm Ơn Mẹ” 
 

 Trong lớp ba, cô giáo đang dạy các em về bài   
 học “Ngày Của Mẹ”.  Cô hỏi: “Tại sao chúng 
 ta phải cảm ơn mẹ”? 

 
Kimberly:  “Con cảm ơn mẹ tại vì mẹ chở  con
đi học mỗi sáng.” 
Quân:  “Con cảm ơn mẹ tại vì mẹ thay tả cho  
con lúc con còn nhỏ.” 
Sydney:  “Con cảm ơn mẹ tại vì mẹ chơi quần 
vợt với con và thương con nhiều.” 
Brian:  “Con cảm ơn mẹ tại vì mẹ cho tiền con 
mua đồ ăn ngon tại vì mẹ nấu không ngon.” 
Cô:  “Rất may là Brian không phải là con cô.” 
        ☺ 
 
 

 
Có Ếch Tươi Không? 

 
Chuyện có thật xảy ra trong chuyến du lịch  
Việt Nam mùa Hè 2006.  Hôm nọ có một ông  
 khách người miền Nam đi vào một nhà hàng. 

Ông khách: “Ở đây có ếch không?”   
Cô chủ quán:  “Dạ có ạ.”   
Ông khách: “Ềch có tươi không?” 
Cô chủ quán: “Tươi chứ! Quán em bán toàn là  
đồ  tươi không ạ.” 
Ông khách lại hỏi gặn lại: “Còn sống không?” 
Cô chủ: “Dạ bảo đảm sống ạ.” 
Ông khách: “Vậy cô cho tui một dĩa nhỏ.” 
Cô chủ quán chạy vào trong, một lát sau đem ra  
 một dĩa ớt tươi! 

 Thì ra ông khách muốn ăn “ếch”, tiếng miền  
 Nam phát âm là “ết”,  nhưng cô chủ laị là người 
 miền Bắc gốc Hà Nội, nghe “ết” lại cứ tưởng là  
 ớt”.  

 
“Không” 

 
     Trong lớp mẫu giáo C tại Văn Lang, giờ tập   
     nói chuyện: 
 
     Cô:    “Con đặt câu với chữ không”. 
     Trò:   ♪ “Không, không, tôi không còn yêu em 
                nữa”.  ♫    
     Cô:    !!! 
 

Màu Đỏ 
  

     Trong một kỳ thi Đố Vui Để Học trong lễ  mãn  
     khóa tại trường Văn Lang bốn năm về trước.   
     Thầy Việt đưa ra câu hỏi về địa lý: 
     - Tại sao ở miền đông nước Việt đất có màu đỏ? 
 
     Trò Thủy-Tiên trong đội A trả lời: [Có lẽ em liên
     tưởng chuyện vua Quang Trung giết giặc trên 
     sông Hồng chăng (?)] 
 
     - Thưa thầy đất có màu đỏ vì trong đất có nhiều  
     máu. 
 
     Cả trường:  ☺  
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Sự Tích Bánh Chưng 
 

Cô giáo giảng cho các em 
nghe về bài học “Sự Tích 
Bánh Dầy, Bánh Chưng”.  
Theo sự tích, Tiết Liêu làm 
bánh dầy có hình tròn, tượng 
trưng cho vòm trời, còn bánh 

chưng có hình vuông, tượng trưng cho đất.  Sau 
khi giảng xong, cô cho các em xem một đoạn 
phim phóng sự về ngày Tết cổ truyền ở Việt 
Nam, có cảnh gói bánh chưng.  Sau khi cho 
nếp, đậu vào lá chuối và xếp bánh thành hình 
vuông rất đẹp mắt, người gói bánh chưng dùng 
“bàn chưn” của mình đè lên bánh khi cột dây.  
Bỗng một em trong lớp đưa tay lên và bảo:  
“Cô ơi!  Bánh chưng không phải tượng trưng 
cho đất đâu mà là tượng trưng cho “bàn chưn” 
của ông gói bánh kia kìa!”  
 

Chuyện Vui (Sưu Tầm): 
 

Đi Thăm Ông Bà 
 
Trong một lớp học cô giáo kêu học sinh viết 
một bài văn với chủ đề “Em đi thăm ông bà”.  
Không đầy năm phút sau Tí đã làm xong, nộp 
bài sớm nhất và được cô giáo khen đáo để.  Khi 
về nhà cô giáo mở bài của Tí ra thì thấy trong 
đó vỏn vẹn một câu:  “Ông bà đi vắng”! 
 
 

Ganh Đua 
 
Cô giáo hỏi Tèo: “Tháng nào em cũng đứng 
hạng bét.  Tại sao em không chịu học ganh đua 
với bạn bè vậy?” 
 
Tèo nói:  “Dạ tại cô thường dạy em là phải 
nhường nhịn bạn bè”. 
 

Tranh Vui 
 

 

 


