Trang Lớp Một
Do thầy Phan Đặng Lộc phụ trách
Tết Đến
Mỗi năm tết đến
Lòng em vui sướng
Được mặc áo mới
Chúc thọ ông bà
Chúc Tết cô chú
Hưởng đầy bao đỏ
Sung sướng mở quà
Tươi vui mừng xuân
Tại cộng đồng Việt
Jacqueline Lê
(Lớp Một)

HEO
Trung Hoa có nhiều heo nhất. Trung Hoa có khoảng 500 triệu con heo. Nước Mỹ có
khoảng hơn 60 triệu. Ở Đan Mạch có nhiều heo hơn là người tại vì Đan Mạch có 12
triệu con heo và 5 triệu người. Ở Iowa, nơi xứ lạnh, có 15 triệu con heo. Có khoảng
10 triệu con heo ở North Carolina, nơi xứ nóng. Chỉ có khoảng 1000 con heo ở
Alaska, một nơi thật lạnh. Mỗi con heo có một lỗ mũi, một đuôi nhỏ, bốn chân và bốn
móng. Trên đầu heo có hai lỗ tai. Con heo có 44 răng. Có tất cả khoảng 500 giống
heo khác nhau trên thế giới.
Giống heo Mọi là ở Việt Nam. Điều đó thật hay tại vì con heo Mọi rất dễ thương và con cũng xuất xứ
từ Việt Nam. Người ta có thể nuôi heo Mọi như thú vật trong nhà. Heo mọi cân nặng từ 25-50 ký.
Con heo ngủ tới 13 giờ một ngày. Heo thích ở trong sình tại vì nó muốn mát và nó không muốn bị
cháy nắng. Con thích heo tại vì heo dễ thương.
Trần Nguyễn Ái-Vi (Lớp Một)
Sưu tầm
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Luận Văn:

Lễ

Giáng Sinh

Buổi tối Noel đường phố Sài Gòn thật tưng bừng. Người người đi bộ tới nhà thờ Đức Bà để xem lễ.
Cả nhà quây quần trang trí cho cây thông xanh. Ba mẹ lo gói những món quà còn các em nhỏ thì vui
thích hát vang bài thánh ca.
Minh Tạ
oOo

Trong ngày Giáng Sinh con đến nhà cô và bác ở Arizona. Xe chạy năm tiếng đồng hồ, con thật vui khi
gặp lại cô bác và các anh. Trong ngày Giáng Sinh con mở được nhiều quà. Và sau đó con được chụp
hình cùng cô chú bác để kỷ niệm. Con hy vọng mỗi năm được gặp cô bác và các anh.
Jacqueline Lê
oOo

Ngày Giáng Sinh mẹ và con đi mua đồ cho gia đình. Nhà con có máy Nintendo cho em con chơi. Mẹ
con mua giày và áo cho con mặc. Con mua kẹo cho em con bên See's Candy. Ở nhà con và mẹ con
gói quà cho em con và để ở gốc cây Giáng Sinh, mà em con mở quà liền.
Trâm Lê
oOo

Trong ngày Giáng Sinh mẹ con dẫn gia đình con đi ăn ở East Buffet. Khi gia đình tới đó mẹ con tìm
chổ ngồi. Sau khi gia đình con có chổ con chuẩn bị lấy dĩa để gắp đồ ăn. Con thấy nhiều đồ ăn lắm,
một món con thích là bánh há cảo. Sau khi con ăn đồ ăn kia, con đi lấy đồ ăn tráng miệng. Trước khi
con đi về con lấy kem đem theo.
Diana Lê
oOo

Ngày Giáng Sinh con đi tới nhà của Thiên Lộc chơi vui vẻ. Tuy vậy con phải ăn cơm trước khi con
chơi với chị anh họ của con. Ngày Giáng Sinh con ăn bánh canh và dưa hấu. Thật là ngon quá. Sau
khi con ăn con chơi với chị họ con, ca múa vui vẻ và cho dì của mình thấy. Sau đó con nghe mẹ con
kêu con đi đánh răng. Con chạy tới mẹ cho mẹ kéo chỉ răng cho con. Sau đó con lấy bàn chải đánh
răng, trét kem xong rồi đánh răng. Sau đó con xin mẹ con cho con chơi chút nữa thì mẹ cho con. Sau
khi chơi con phải đi về nhà.
Trần Nguyễn Ái Vi
oOo
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