
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Trang 50 Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang      Xuân Bính Tuất 2006 

   

      Em Tập                                     Lšm Thơ 
 

 

Lớp 5-6 
Do Thầy Trần Đức Việt phụ trŸch 

 
 
 

                 Xuân Nhớ Huế 
 
                    Mùa xuân Tềt đền vui nhiều 
                    Không ai cảm thấy buồn hiu một mình 
                    Cành mai vàng nở xinh xinh 
                    Làm em nhớ đền bóng hình quê hương 
                    Lòng luôn ngập tràn tình thương 
                    Mang về xứ Huề vấn vương nghìn trùng 
                    Ba ngày Tềt rất nhớ nhung, 
                    Về chiều hội chợ trong vùng của em 

 
Giải Thưởng Thi Viết Văn Báo Xuân VL 
Diệp Miên Huy – Lớp 6 

 
 
 

          Xuân   

          Về 
 
 
 
Mùa xuân có rất nhiều hoa 
Hoa hống phượng nở nhìn mà muốn ca 
Con chim hát vời người ta 
Trong hang gấu dậy để mà đón xuân 
Ô nhìn bườm đep quây quần 
Hoa tươi bườm lượn muôn màu rầt xinh 
Xuân về giống ánh bình minh 
Nhiều điều mời thầy làm mình rầt vui  
Cây xanh cỏ lá thơm mùi 
Mùa xuân tời chậm đi thời rầt nhanh 
 

Nguyễn Ngọc Trâm - Lớp 5 

 

Đón Mừng Tết  
 
Hàng nam Tềt đền vui chơi 
Nhiều người moi chỗ nơi nơi đón mừng 
Còn em cảm thầy lưng chừng 
Lòng buốn nhờ lờp, da bừng nang xuân 
Giao thừa tống cựu nghinh tân 
Mang đèn bánh mừt ra sân cúng trời 
Đưa tay vái nguyện tram lời 
Nhà nhà hanh phúc cuộc đời sống lâu 
 
            Giải Thưởng Thi Viết Văn Báo Xuân VL 
            Trần Bảo Trâm – Lớp 5 
 
 
 

 

         Tết và 

      Mùa Xuân 
 

 
Hoa tươi sáng nở yêu kiều 
Mùa xuân hoa cỏ, cây nhiều trái chanh 
  

Ngoài trời sáng vời xanh xanh 
Coi con nít chay loanh quanh suốt ngày 
Trên trời lác đác vầng mây 
Bông hoa đủ sac tràn lây khap nhà 
 

Con chim nhe nhe bay xa 
Mùa xuân mời đền người ta thầy mừng 
 
                 Tôn Nữ Ý Lan – Lớp 5 
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Tết Việt Nam 
 
Khi nào Tềt tời người ta 
Hay vui vẻ, thích đền nhà gap nhau 
Trang hoàng cả hềt nhà lầu 
Người đi hội chợ vui chào đón xuân 
Ông bà được cháu da vâng 
Lì xì một cái mang ơn rầt nhiều 
Đi chùa cúng vái ban chiều 
Mong sao Tềt đền nhiều điều tốt hơn 

 
Giải Thưởng Thi Viết Văn Báo Xuân Bính Tuất 

Tôn Nữ Ý Mi – Lớp 5 
 

 
 

Chúc Tết 
 
 

Ngày nay Tềt đền em vui 
Thưa cha kính me không xui nam tròn 

Gia đình, khách khừa qua tham 
Mời an mừt ngot ì ầm vui chơi 

Lì xì, bánh tét và chưng 
Ra ngoài đốt pháo, mừng vui múa cười 

Gia đình tầt cả vui tươi 
Ông bà, chúc sống tram mươi khỏi già 

 
                      Diệp Miên Thuận – Lớp 6 

 
 

 
Vui Tết  
 
Khi nào Tềt đền em vui 
Ba em nầu nường bay mùi rầt thơm 
Gia đình hop lai an cơm 
Bà con đền sờm chuyện trò, uống bia 

                             Bên  ngoài pháo đốt lia chia 
                             Ngày vui pháo nổ.  Ô kìa, múa Lân! 

                                      Diệp Miên Vĩnh – Lớp 6 

 

 

 

Đón  

 Mừng  

Tết 
 
 

 
Bà kia!  Chú ầy!  Xong chưa? 

Em con chay tời đi thưa moi người 
Hôm nay Tềt đền em cười 

Nhà dì chú có hai mươi ghề ngối 
Đố an sap sửa xong rối 

Và còn dĩa bự cho cơm tầm bì 
Anh em, chú, cậu bưng mì 

An xong khách khừa lì xì cho em 
Em vui thích Tềt nhiều thêm 

Em mang áo đep, bên thềm đón xuân 
 

                      Trần Vân Vina - Lớp 6 
 

 
 
 
 
 

Sinh Nhật  

Bảo Ngô 
  
 

Tối nay sinh nhật Bảo Ngô 
Chúng em cùng hát và hô chúc mừng 

Bánh kem trang đep quá chừng 
Moi người ca hát chúc mừng Bảo Ngô 

Hát xong an bánh thêm vô 
An rối đừng dậy, chào cô đi về. 

 
 

                              Diệp Miên Thuận – Lớp 6 
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                Em Tập                   Viết Văn 

 
      Lớp 5-6 

    Do Thầy Trần Đức Việt phụ trŸch 
      

      Tết  

Nguyên Đán 
 
Hôm nay là ngày tết.  
Em phải dọn dẹp mấy 
bàn ở trong nhà em.  
Sau đó, em đi tới nhà 
của ông nội và bà nội 
em để ăn bánh chưng.  
Lúc ăn xong, ông nội 
và bà nội cho em một 
bao lì xì.  Sau đó, em 
tới nhà của ông ngoại 
và bà ngoại của em.  
Ông ngoại và bà 
ngoại em cho em ăn 

bánh chưng loại chay.  Sau đó ông ngoại và bà 
ngoại lì xì cho em.  Trước khi em đi về, em đi tới 
một hội chợ.  Em có coi múa lân.  Trong múa lân 
có nhiều con rồng màu đỏ, vàng, và xanh.  Lúc em 
hết coi múa lân, em đi về nhà.  Đến tối em ra 
ngoài sân để đốt pháo.  Sau đó em đi ngủ. 
 

Giải Thưởng Thi Viết Văn Báo Xuân VL
Diệp Miên Huy – Lớp 6

 
 

 
 
 
 
 

 

Ngày Tết ở nhà   
 
Mỗi năm khi Tết sắp tới, ai ai 
cũng hào hứng.  Cả gia đình 
giúp đỡ dọn nhà sạch sẽ và 
trang hoàng trong nhà với 
những đồ Tết và hoa mai 
vàng.  Khi mình làm việc 
xong, nhà rất gọn gàng và cả 
nhà đầy màu vàng và đỏ nhìn 
rất đẹp. 
 
Trong nhà, mùi hoa thơm của 
bánh chưng lan khắp đầy nhà.  
Cả nhà xúm xít chung quanh 
với nhau ăn uống nói cười vui 
vẻ.  Khi ăn xong, ông bà lấy 
bao lì xì cho các em.  Sau đó, 
cả nhà chuẩn bị đi hội chợ Tết 
vui vẻ và coi văn nghệ thật 
hay. 
 
Ở hội chợ thật đông người.  Có rất nhiều trò chơi 
và món ăn.  Khi các em đi chơi, ba mẹ và ông bà 
đi coi văn nghê.  Văn nghệ rất hay với ca sĩ, kịch 
vui và múa lân.  Rất nhiều con nít chạy nghịch và 
người lớn đi bộ vòng vòng chơi.   
 
Sau đó ba mẹ kêu các em chuẩn bị ra về.  Các em 
thắng nhiều đồ chơi, ba mẹ và ông bà thì mua 
nhiều bánh chưng và bánh ngọt đem về ăn. 
 
Hôm nay ngày Tết rất vui.  Ngày Tết cho mình có 
cơ hội sum họp với gia đình, đi chơi, ăn uống, nói 
cười vui vẻ.   Ngày  Tết sắp qua và mọi người đều 
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buồn, nhưng ai cũng trông đợi cho mùa Tết năm 
sau. 

   Giải Thưởng Thi Viết Văn Báo Xuân VL
   Tôn Nữ Ý Mi – Lớp 5

 
 
Mùa Xuân bắt đầu 
tháng ba.  Trong mùa 
này có đủ thứ các 
loại hoa:  có hoa màu 
vàng, màu hồng, màu 
tím, hoa lớn, hoa nhỏ, 
v.v.  Lễ Tết cũng tới 
trong mùa xuân.  Khi 
Tết tới, gia đình em 
mua nhiều hoa và 
quét dọn nhà cửa để 
chuẩn bị cho lễ.  Gia đình em cũng mua nhiều đồ 
ăn như bánh, kẹo, thịt, v.v. và đón mừng anh em 
họ đến thăm và ăn tối.     
 
Em Tâm thích lễ nhất.  Mỗi năm khi tháng ba tới, 
em Tâm rất là vui vẻ.  Em Tâm đi làm nhiều việc 
để chuẩn bị cho lễ.  Em Tâm giúp bố mua đồ vật 
để hoá trang nhà, dọn dẹp nhà cửa và đi mua đồ 
ăn.  Khi ngày Tết đến, ông bà ngoại lì xì cho em 
Tâm  nhiều tiền lắm.  Năm nay, ông bà ngoại cho 
em Tâm một trăm đồng luôn!  Chúng em chơi vui 
năm nay và không thể chờ đợi cho năm sau lại 
đến nữa.   
 

 Tôn Thất Đăng – Lớp 6
 

 

            Đồ Ăn Thích Nhất 
 

Đồ ăn con thích nhất là phở tái 
chín.  Con thích ăn phở tái chín vì 
nó rất ngon.  Loại thịt bò tái ăn với 
phở thì ngon lắm. 
 

Con thích ăn phở ở tiệm Phở Hòa ở khu Linda 
Vista, bên cạnh chợ Viễn Đông.  Loại phở tái chín 
gồm có bánh phở, thịt tái chín, nước phở, rau, v.v.  
Lúc nào con cũng bỏ vào rau thơm.   Con không 
ăn ớt cay hay tương phở vì con không thích.  Khi 
ăn phở thì phải ăn thật nóng.   Lúc đi ăn phở ở 
tiệm, con thường ăn một tô phở lớn hoặc xe lửa và 
uống một ly sữa đậu nành.  Khi đồ ăn tới, con có 
cảm tưởng thật vui… và đói.  Con lấy đũa gắp 
phở cho vội vào miệng rồi nói:  “Rất ngon lành!  
Thưa ba, cho con một tô nữa?”  Ba con tức cười 
nói:  “Thôi.   Ăn một tô đủ rồi!”   
 
Phở tái chín ngon rất ngon.   Ngày nào con cũng 
trông đợi được ăn một tô phở tái chín. 
 

Tôn Thất Quân  - Lớp 6
 

Em Diệp Miên Khôi 
 

Em có một người em họ tên là Diệp Miên Khôi.  
Tên Mỹ của Khôi là Timothy.  Lúc nào Khôi cũng 
có nụ cười trên mặt. 
 
Khôi được 2 tuổi thôi mà cao hơn 2 feet.  Khôi rất 
nhỏ nhưng đã nặng 45 pounds.  Lúc nào Khôi 
cũng thích ăn và chơi với những anh chị em khác.  
Nhiều người gặp Khôi cứ nghĩ là Khôi hơn 4 tuổi 
vì Khôi rất mập mạp và béo tròn.  Mọi người 
trong gia đình rất thương Khôi vì Khôi lúc nào 
cũng đem nụ cười đến với người khác.  Khôi biết 
nói nhiều chữ như:  “Ba”, Mẹ”, “Ạ”, “ăn”, và 
“bánh”.  Khi nào thấy người khác ăn hoặc uống 
Khôi cũng đòi cho mình.  Khôi rất ngoan nhưng 
thích phá.  Khôi còn nhỏ nhưng thích chơi banh.  
Em nghĩ khi Khôi lớn lên Khôi sẽ chơi banh 
football hay vì Khôi rất mập mạp. 
 
 Lúc nào em cũng vui khi gặp được Khôi.  
 

Diệp Miên Thuận – Lớp 6 
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Chuyện Đứa Ngu 

 
Ngày xưa, khoảng 1000 năm 
trước, có một người tên là 
Đứa Ngu.  Nó không hiểu tại 
sao tên nó là Đứa Ngu.  Một 
ngày nó đi khỏi làng, leo lên 
núi để hỏi  Ông  Trời  sao tên 

                                 nó là Đứa Ngu. 
 
Đứa Ngu leo lên núi thì gặp một cây táo trụi lũi 
rồi hỏi:   
 
-  “Ôi, cây táo ơi, sao cây táo mọc mạnh và cao 
như vậy mà không có lá?” 
 
 Nghe như vậy, cây táo giận rồi nói rằng: 
 
-   “Ôi, đồ ngu kia, tôi không có lá là chuyện của 
tôi!  Đồ ngu!” 
 
Nghe như vậy, Đứa Ngu tiếp tục leo núi để kiếm 
Ông Trời.  Sau đó, đang nghỉ ngơi thì Đứa Ngu 
gặp một con rắn nhưng không có vảy.  Thấy vậy 
Đứa Ngu hỏi rằng: 
 
-  “Ôi, con rắn ơi, sao lại không có vảy?” 
 
Con rắn trả lời rằng: 
 
-  “Đồ ngu!   Đó là chuyện của tôi!” 
 
Sau đó Đứa Ngu đi tiếp lên núi rồi gặp Ông Trời.  
Thấy Ông Trời buồn, Đứa Ngu hỏi rằng: 
 
-  “Tại sao Ông Trời buồn?” 
 
Ông Trời nói: 
 
-  “Đứa Ngu, sao hỏi tôi như vậy?  Đó là chuyện 
của tôi.   Đó là tại sao tên của mày là Đứa Ngu.” 
 
 

Trần Thái – Lớp 5
 

 
 
                 Trái Cầu                  

 

 
Mấy tháng trước, người thợ của mẹ về Việt Nam 
chơi hai ba tuần.  Khi trở về, người thợ này mua 
cho con một trái cầu. 
 
Con chưa bao giờ thấy trái cầu, mà chỉ coi ở trong 
phim thôi.  Trái cầu có bốn lông gà, ở dưới đáy là 
nhựa với ba màu:   Ở trên là màu đỏ.  Chính giữa 
thì có bảy miếng nhựa màu xanh như cỏ.  Ở dưới 
đáy thì là màu xanh da trời. 
 
Lúc đầu con đá cầu rất dở.  Sau thì con đá được 
hai ba lần.  Có một hôm thứ bảy con chơi đá cầu 
lâu lắm.  Ngày sau thì chân của con đau và mỏi, 
nhưng con vẫn muốn tiếp tục tập đá cầu.  Từ từ 
con đá giỏi hơn và chân con cũng hết đau và mỏi.  
Lâu lâu con đá được bốn lần mà không đụng đất!   
 
Con đem cầu đến trường vào thứ bảy để chơi với 
bạn.  Mình đá cầu chung rất vui và đá được tám 
chín lần.    
 
Mỗi ngày con tập đá cầu một chút.  Con thấy chơi 
đá cầu rất vui và hay.  Con sẽ ráng tập thêm cho 
giỏi hơn nữa.   

Trần Khôi  - Lớp 5
 
 
 

        

 


