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Các Em Làm Thơ Tết 
 
Các bài thơ lục bát với chủ đề "Ngày Tết" do các em lớp 5 & 6 sáng tác, dưới sự hướng dẫn của 
thầy Trần Đức Việt. 
 
 

Thăm ông 
 
Nhân ngày tết cháu thăm ông, 
Qua nhà ông cháu luôn không muốn lìa. 
Mồng một cháu được lì xì, 
Mồng hai ra quán ăn mì với ông. 
Mồng ba đi ngắm chợ bông, 
Bên cạnh chợ tết vừa ồn vừa vui. 
Thăm ông cháu rất là vui, 
Cháu mong xuân tới lại về thăm ông. 
 

Tôn-Thất Quân, lớp 5 
 
 
Không ai chơi với tôi 
 
Hôm nay mưa gió bão bùng, 
Mẹ không ra với, làm con thấy buồn. 
Mẹ không ra, nhưng còn ba, 
Tại sao không có ai ra với tôi ? 
Gần Tết, Mẹ đang làm xôi, 
Còn mèo cứ thích theo ba vô nhà. 
Mẹ đang nấu món xôi gà. 
Làm xong thì mẹ mời bà tới ăn. 
 

Trần Thái, lớp 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hội 

Chợ Tết Linda Vista 
 
Chợ Tết Linda Vista, 
Hằng năm tổ chức, vang ca chúc mừng. 
Múa lân, hát xướng không ngừng, 
Thức ăn, thức uống tưng bừng khắp nơi. 
Liệng banh, bắn súng em chơi, 
Tuy vui vẫn nhớ những ngày tết quê. 
 

Lý Diệp Phước,  lớp 6 

 
 
Mong Tết 
 
Hằng năm có tết cuối đông, 
Trong ngày tết có múa rồng, múa lân. 
Sáng đi mua sắm áo quần, 
Chiều về rảnh rỗi ra sân ngắm trời. 
Hôm thì nghỉ học đi bơi, 
Hôm thì thăm viếng, đi chơi họ hàng. 
 
  
Em trông Tết đến vô vàn, 
Em mong Tết tới lẹ làng Tết ơi! 
 

Diệp Miên Hiệp, lớp 6 
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Tết Đến 
 
Ngày tết đến, em mừng thay, 
Em không đi học, cả ngày đi chơi. 
Em vui vì được thảnh thơi, 
Em không cần phải học bài, viết thơ. 
Nhưng em cảm thấy bơ vơ, 
Em không được gặp thầy cô, bạn bè. 
 

Diệp Miên Thuận, lớp 6 
 
 
Coi Ti-Vi ngày Tết 
 
Ngày tết con thích ở nhà, 
Con coi phim với em và mẹ cha. 
Ba mẹ coi và uống trà, 
Em con phá quá đi che truyền hình. 
Con coi phim không thấy hình, 
Bỏ đi ăn kẹo, uống bình nước ngon. 
Con uống một giọt không còn, 
Phim hay quá máy bay ngang lên trời. 
 

Phạm Văn, lớp 5 

 
 

 

 
Gia đình sum họp Tết 
 
Hằng năm đến tết em mừng, 
Em vui được viếng họ hàng gần xa. 
Được đi chơi với ông bà, 
Thăm cô, thăm chú, thăm nhà bà con. 
Mọi người ai nấy hân hoan, 
Lên chùa cúng vái ông bà tổ tiên. 
Sau phần lễ lạy trang nghiêm, 
Cùng nhau dạo bước đi tìm chợ xuân. 
Càng vui những lúc quây quần, 
Em càng buồn bã khi gần chia tay. 
 

Diệp Mẫn Thuỷ Tiên, lớp 6 


