Katherine Hà – 12 tuổi
Giải Thưởng Thi Tô Màu

Nguyễn Hồng Trinh – 10 tuổi
Giải Thưởng Thi Tô Màu

Alexandra Hà – 11 tuổi
Giải Thưởng Thi Tô Màu

Lê Trâm – 8 tuổi
Giải Thưởng Thi Vẽ Tự Do

Đồng Sydney – 9 tuổi
Giải Thưởng Thi Vẽ Tự Do

Nhằm mục đích khuyến khích các em học sinh
thường xuyên tham gia những sinh hoạt trong
trường và không ngừng trau dồi tiếng Việt tại hải
ngoại, TTVN Văn Lang đã tổ chức một cuộc thi tô
màu, thi vẽ, và thi viết văn với đề tài Xuân Bính
Tuất 2006. Cuộc thi này đã được rất nhiều học
sinh các lớp hăng hái tham dự. Phần phát thưởng
giải khuyến khích cho tất cả các em tham gia đã
được thực hiện vào ngày thứ bảy, 17/12/2005. 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 dự thi. 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.

Tô Đào Kelly – 14 tuổi
Giải Thưởng Thi Vẽ Tự Do
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Em và Jesse

Mùa Xuân Đi Lễ Chùa
Bửa nay là Mùa Xuân, cha mẹ
anh Hai và con đi chùa lạy
Phật. Con thấy người ta mặc
áo dài đẹp. Con cũng mặc áo
dài luôn. Con thấy mọi người
đều hớn hở vui vẻ. Khói
hương bay ngập trời làm cho
con thở không muốn nổi. Con
cũng bắt chước cha mẹ thắp
hương Phật.

Em có một con chó
Nó tên là Jesse
Lông Jesse rất trắng
Mắt Jesse rất to
Em thương Jesse nhiều
Như là mẹ thương em
Jesse gần một tuổi
Jesse nặng tám pounds
Nhưng Jesse chạy lẹ
Nó rượt em vòng vòng
Chạy ở trong nhà bếp
Và ở ngoài sân cỏ

Sau đó, con chuẩn bị ra về.
Con không bao giờ quên lần đầu tiên đi lễ chùa
đầu năm.
Trần Hồng – Lớp 2

Em thích ngủ với nó
Nó thích ngủ với em
Sáng sớm nó liếm mặt
Cho em thức dậy mau
Để em chơi với nó
Chúng em chơi rất vui

Tết
Việt Nam
Năm mới con
và gia đình đi
chùa. Con mặc áo mới, giầy mới và được nhiều
tiền lì xì. Gia đình và con đi sum họp cho giao
thừa. Mình quây quần ở bàn ăn cơm. Con thích
ăn cơm với gà. Mẹ dọn dẹp và trang hoàng nhà
cho bạn con ở lại nhà con chơi.
Phan Sa – Lớp 2
Năm nào gia đình của con với nhiều người Việt và
người Tàu cũng chúc mừng Tết. Con gái thì mặc
áo dài, phải mới nhất, đẹp nhất. Nhưng mà con
trai, hồi xưa mặc quần áo rộng như con gái. Bây
giờ, con trai mặc đồ khác lắm. Cho gia đình của
con, chuẩn bị cho Tết không phải là áo quần thôi,
mà còn nấu bánh Tết nữa.
Vy Minh Trang – Lớp 2

Tết đến con được lì xì
Con chúc cậu, mợ, dượng, dì, chú, cô
Năm mới khỏe mạnh, tiền nhiều
Sống lâu trăm tuổi, thương yêu con hoài
Múa lân con thấy bên ngoài
Gia đình ăn Tết thật là vui ghê
Nguyễn Hồng Trinh - Lớp 3
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Nhắc Nhở

Học Trò

Mẹ: Ti nhớ nhắc mẹ đem viết chì
cho các em học sinh vào thứ
bảy này nhé.
Con: Mẹ nhớ nhắc con để con nhắc
mẹ đem viết chì nhé.
Mẹ: Trời ơi, con tôi!

Trò: Thưa cô, cô có phạt những gì
mà em “không làm” không?
Cô: Ồ! dĩ nhiên là không.
Trò: Tốt quá, tại vì em “không làm”
bài tập để nộp cho cô.
Cô: Đúng là “nhất quỷ, nhì ma, thứ
ba học trò”!

Vui Cười

Tìm 7 điểm khác nhau
(Xem giải đáp trang 64)

Tìm 22 điểm khác nhau
(Xem giải đáp trang 64)
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Bổn Phận
Của Người
Học Sinh

Bổn phận của người học sinh phải đi học đúng giờ. Lúc cô giáo hoặc
thầy giáo cho bài làm, một người học sinh tốt sẽ làm bài đầy đủ. Bổn
phận của người học sinh phải kính trọng thầy cô giáo và kính trọng
những học sinh khác nữa. Một người học sinh tốt sẽ chăm chỉ và chú
ý nghe lời cô giáo dạy. Lúc đi học, chúng ta phải cố gắng để tiến bộ
và học giỏi.
Nguyễn Mỹ Linh – Lớp 2

Bổn phận của người học sinh là phải học giỏi, làm bài đầy đủ và đưa bài cho thầy cô giáo đúng ngày.
Trong lớp học sinh phải nghe lời cô giáo giảng bài và không nói chuyện lúc cô giáo đang chỉ bài. Nếu
như bạn mình cần phụ giúp bài thì phải giúp bạn. Lúc ra chơi thì không có đánh lộn với những học
sinh khác, phải chơi với nhau vui vẻ, nhường bạn và không có ăn gian. Tan học thì ở lại trường năm
hay sáu phút để giúp thầy cô lau bàn cho ngày mai. Một học sinh tốt, nếu như chăm chỉ học bài, đi học
đúng giờ, nghe lời cô giáo giảng bài, hiểu bài, và giúp bạn thì sẽ được ghi ơn và khen thưởng.
Nguyễn Vương – Lớp 2

Tại
Sao
Con
Phải
Học
Tiếng
Việt

Con phải học tiếng Việt vì mẹ muốn con biết nói tiếng Việt Nam.
Khi con lớn, con muốn đi Việt Nam và thăm họ hàng nên con cần biết
tiếng Việt để nói chuyện với họ hàng của con. Mẹ nói khi con ở Việt
Nam, con sẽ được hòa hợp với các trẻ em khác. Khi con đi chợ, con
biết trả tiền đúng bao nhiêu. Khi con đọc sách, con đọc được và hiểu
mọi chữ. Khi con đi nhà hàng, con biết gọi đồ ăn ngon. Con thích
học tiếng Việt Nam tại vì khi mẹ nói chữ Việt con đều hiểu.
Đồng Sydney – Lớp 3

Ba mẹ bắt con đi học tiếng Việt để con hiểu khi người khác nói
chuyện. Con phải đi học tiếng Việt để con nói chuyện với ông, bà,
chú, bác. Con đi học để con viết và đọc cho má con nghe. Ba má con
nói con đi học để con thông dịch cho ba mẹ con hiểu. Ý kiến của con là nếu người nào muốn học tiếng
Việt thì phải đi học trường Văn Lang.
Trần Janice – Lớp 3
Con cần học tiếng Việt Nam tại vì mẹ bắt con học và con muốn nói tiếng Việt Nam rành. Khi con đi
nhà bà nội con, em bà con, Trúc, nói tiếng Việt Nam rành hơn con. Con muốn học tiếng Việt Nam tại
vì khi con đi nhà hàng, con biết gọi đồ ăn con thích. Nếu không học tiếng Việt Nam, con sẽ không
hiểu khi gia đình nói chuyện.
Đồng Kevin – Lớp 3
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