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LỜI CHÚC NĂM MỚI

1. Ve vẻ vè ve
Cái vè ngày tết
Bánh chưng bánh dày
Tượng trưng cho trời
Tượng trưng cho đất
Tết bắn pháo hoa
Lại có thịt lợn
Có lì xì đấy
Bao nhiêu là tiền
Đi lên Sóc Sơn
Mua một cành đào
Để cắm trong nhà
Để đuổi con quỷ
Nhớ là cây đào
Trang trí nhà cửa
Cho đẹp ngày tết
Cảm ơn Canh Tý!
(Nam Quân – Lớp Tưởng tượng 24)
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2. Ve vẻ vè ve
Cái vè ngày tết
Của Xuân Canh Tý
Mọi người như ý
Tết thật là vui
Được lì xì mới

3. Ve vẻ vè ve

Được chúc ông bà

Vè về ngày Tết

Sống lâu trăm tuổi

Của Xuân Canh Tý

Được xem múa lân

Em ăn bánh chưng

Được ngắm pháo hoa

Và em về quê

Buổi tối trên đê

Với ông với bà

Tết vui lắm đó

Và em được ngắm

Ai mà không thích

Pháo hoa ngày Tết

Thì tiếc quá đi!

Em còn chúc tết
Cho mọi người vui

(My Nguyệt

Con chúc bố mẹ

Lớp Tưởng tượng 24)

Thật là hạnh phúc.
(Trần Quang Khánh
Lớp Tưởng tượng 24)
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4. Ve vẻ vè ve

Còn các anh chị

Cái vè ngày tết

Phải thật học giỏi

Đầu xuân Canh Tý

Không phụ cha mẹ!

Là năm con chuột

Nhất là chị tôi

Nên là năm nay

Phải mạnh mẽ lên

Chớ ăn thịt chuột!

Để đỡ bị trêu!

Hôm nay vui quá!

Còn bố mẹ thì

Tôi được bố mẹ

Chúc ngọt ngào hơn

Cho xem pháo hoa

Con chúc bố mẹ

Pháo nổ nhiều quá!

Như là Lang Liêu

Và còn to nữa!

Sống rất yên bình

Tôi bị ù tai.

Và con chăm ngoan!

Đầu Xuân năm mới
Con chúc ông bà

(Minh Đức

Sống lâu tỷ tuổi!

Lớp Tưởng tượng 24)
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5. Ve vẻ vè ve
Cái vè Ô Xinh
Luôn luôn chia sẻ
Và còn tôn trọng
Cả yêu thương nữa
Nên nhân dịp Tết
Em chúc Ô Xinh
Luôn luôn mạnh khỏe
Để dạy học sinh
Thật nhiều kiến thức
Trao cho học sinh

Làm sản phẩm – Lớp Đồng cảm

Yêu thương đong đầy!
(Minh Đức
Lớp Tưởng tượng 24)

Cùng vui với bài ca dao “Thằng Bờm có cái quạt mo” – Lớp Đồng cảm
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6. Ve vẻ vè ve
Vè về ngày tết
Vui vẻ, chia sẻ
An khang thịnh vượng!
(Thái Hưng
Lớp ƯD&PT NLNN)
7. Ve vẻ vè ve
Cái vè về tết
Của năm Canh Tý
Được nhận lì xì
Có rất nhiều tiền
Vui ơi là vui
Em rất thích tết!
(Minh Khoa
Lớp ƯD&PT NLNN)
Các bạn lớp Khởi đầu đúng cách
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8. Đầu Xuân Canh Tý
Kính chúc cụ già
Sống lâu trăm tuổi
Chúc các ông bà
An khang thịnh vượng

9. Ve vẻ vè ve

Chúc các bố mẹ

Sắp đến tết rồi

Yêu thương thuận hòa

Về nhà sắm sửa.

Chúc các anh chị

A đến tết rồi!

Học hành đỗ đạt

Hôm nay trường mình

Chúc những em bé

Thấy ông thư pháp

Đáng yêu vui vẻ!

Ông viết vạn sự

(Hạnh Mi

Con chúc mọi ngươi

Lớp ƯD&PT NLNN)

Thật là khỏe mạnh
Trang trí cây đào
Cây đào rất đẹp
Nhà xem pháo hoa
Chúc mừng năm mới
Ve vẻ vè ve.
(Chí Minh
Lớp ƯD&PT NLNN)

\
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10. Ve vẻ vè ve
Cái vè chúc Tết
Đầu tiên giới thiệu
Mình là Hà Chi
Sắp đến năm mới
Mình chúc một người
An khang thịnh vượng.
(Hà Chi - Lớp UD&PT NLNN)

Giới thiệu tác phẩm tự sáng tác
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EM HỌC ĐỒNG CẢM

Lớp Đồng cảm 24

Chơi trò chơi dân gian cùng cô
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Đồng cảm với em bé bới rác
1. Ve vẻ vè ve
Cái vè bới rác
Có một em bé
Trưa hè nắng bỏng

2.Ve vẻ vè ve

Em bé bới rác

Cái vè em bé

Chả bới được gì

Giữa trưa nắng hè

Em bé đói bụng

Em bé bới rác

Quần áo thì bẩn

Chả bới được rác

Một bác đi đến

Mệt ơi là mệt

Cho em bé tiền

Toát hết mồ hôi
Đói ơi là đói

(Dương Bảo Duy)

Quần áo bẩn quá
Em bé ăn xin.

(Thế Trung)
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3. Ve vẻ vè ve
Cái vè em bé
Đi bới rác bẩn
Vừa bẩn vừa hôi
Quần áo hôi hám
Lại còn bới rác
Còn bẩn hơn nữa
Tay cầm túi rác
Rác bẩn, rác hôi
Mà vẫn phải bới!
Nào là ti vi
Làm sao phải vứt?
Vì vỡ màn hình.
Một cái bánh xe
Đã bị xịt hơi
Nên phải vứt đi.
Một cái vỏ bánh
Cũng phải vứt đi.
Giữa trưa vẫn bới,
Không được ngủ trưa
Không được ăn trưa
Người đi qua đường
Sao mà khổ thế
Phải giúp em thôi!

4. Ve vẻ vè ve
Cái vè bới rác
Có một em bé
Sáng phải dậy sớm
Đi qua từng nhà
Nhặt những đồ cũ
Người ta bỏ đi
Nhưng mà em bé
Lại thấy rất phí
Đành phải nhặt lên
Cho đỡ ô nhiễm
Thành phố môi trường
Nếu mà như thế
Thì không ổn đâu
Sẽ hôi thối lắm
Khi mà nhặt xong
Em bé thấy đói
Và thấy khát nước
Nhưng mà là mơ
Vậy thôi đành chịu
Phải đi ngủ thôi
Nhưng mà lại xui
Vì không ngủ được.
(Nguyễn My Nguyệt)

(Trần Diệu Bích Ngân)
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5. Ve vẻ vè ve
Cái vè bới rác
Mồ côi cha mẹ
Quần áo rách rưới
Đi bới đống rác
Ngày nào cũng thế
Hôm nay nóng bức

Bỗng một người nói:

Lại còn ít người

Không cần bới đâu

Ra đường nữa chứ!

Chú cho bánh mì

Tức thế! Tức thế!

Và ít tiền lẻ

Bỗng nhiên chóng mặt

Cầm lấy đi này!

Trời tối sầm lại

Em bé quay lại

Phải tìm chỗ mát…

Thấy người giàu có

A! Bóng cây kìa!

Bước gần đến đấy

Ra đấy nghỉ thôi

Nhận và cảm ơn

Bây giờ đỡ rồi

Rồi ăn bánh mì.

Lại bới rác thôi!

(Ngọc Hà)

13

Đồng cảm với người gánh nặng
1. Ve vẻ vè ve
Cái vè gánh nặng
Có bác nông dân
Dậy từ sáng sớm
Mang đồ đi bán
Dù nắng hay mưa

2. Ve vẻ vè ve

Vẫn luôn cố gắng

Cái vè gánh hàng

Để kiếm được tiền

Của bác nông dân

Đóng học cho con

Thức từ sáng sớm

Đi mua sách vở

Đi gánh hàng rong

Cho con ăn học

Đột nhiên trời mưa

Sau này không khổ.
(Mai Lan)

Đi nhanh về nhà
Khi hết mưa rồi
Lại đi làm tiếp.
(Linh Đan)
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Đồng cảm với bác lao công

1. Ve vẻ vè ve

2. Ve vẻ vè ve

Cái vè quét rác

Cái vè lao công

Trời đang mưa to

Các bác lao công

Có cô lao công

Đang đi hót rác

Ở trên con đường

Ở ngay bên phố

Có rất nhiều rác

Có các bạn nhỏ

Có quét hết rác

Chẳng hiểu làm sao

Đường rất là sạch

Tự nhiên vứt rác

Mọi người đều vui

Ra ngoài đường phố

Khi đường sạch sẽ

Mà vẫn phải quét

Cô lao công về

Bác quét mệt quá

Rất vui rất vui

Bác còn mỏi tay

Vì đã giúp đỡ

Bác mệt quá đi

Được rất nhiều người

Trong khi còn mưa

(Bảo Duy)

Bác vẫn cố quét.
(Bảo Hân)
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3a. Ve vẻ vè ve
Cái vè dọn rác
Nước bắn tung tóe
Làm việc khổ ghê!
Chuyển sang mưa to
Càng ngày càng lạnh

3b. Ve vẻ vè ve
Cái vè dọn rác
Cô đi khắp nơi
Để dọn rác bẩn
Mọi người đều vui
Vì đường phố sạch
(Nam Quân)

4. Ve vẻ vè ve
Cái vè công nhân
Cô đội cái nón
Áo cô màu xanh
Có vạch màu vàng.
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(Châu Phương)
5. Ve vẻ vè ve
Cái vè công nhân
Có cô lao công
Phải quét rác bẩn

Nên càng bẩn hơn

Có cả vỏ rác

Làm cô lao công

Có cả túi rác

Phải khổ hơn nữa!

Mưa nặng hạt rồi

Ước có người giúp

Mà vẫn phải quét

Ôi quét khổ thế

Có bộ quần áo

Càng quét càng khổ

Màu xanh, màu vàng

Nhưng cô càng quét

Mưa rơi lộp độp

Mọi người càng vui
Cô ấy cũng vui
Vì đã giúp được
Mọi người trong phố!

(Bích Ngân)
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6. Ve vẻ vè ve
Cái vè dọn rác
Của bác lao công
Một hôm đi thấy
Ôi trời nhiều rác!
Ôi bác vất vả!
Thương bác lao công!
(Quang Anh)

Tìm hiểu, giới thiệu sách trong hội thảo tại lớp
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Đồng cảm với em bé làng chài

Vẻ ve vè ve
Cái vè cậu bé
Cậu bé làng chài
Đang vớt chú cá
Chú cá rất to
Trông rất là buồn
Ước gì được thả
Tung tăng hát ca.
(Lớp Đồng cảm 35)

Học Đồng cảm rất vui!
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Đồng cảm với em bé chăn trâu

1. Ve vẻ vè ve
Cái vè chăn trâu
Ở trên đồng cỏ
Có một em bé

2. Ve vẻ vè ve

Cưỡi lên con trâu

Cái vè chăn trâu

Con trâu ăn cỏ

Có một con trâu

Cỏ xanh mươn mướt

Đang ăn cỏ non

Trâu ăn hết cỏ

Trên lưng có bé

Chẳng còn cỏ ăn

Bé đang thổi sáo

Đến cái vườn rau

Đằng sau của bé

Ông chủ mắng trâu

Có vài em nhỏ

Cái đồ phá hoại!

Đang thả con diều
Trong ngày nắng đẹp

(Dương Bảo Duy)
(Trương Ngọc Hà)
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1. Ve vẻ vè ve
Vè về cậu bé
Cậu bé chăn trâu
Bị lạc mất trâu
Đi hỏi trưởng làng
Khi tìm thấy trâu
Trâu rất vui mừng
Cậu bé hào hứng.
(Lớp Đồng Cảm 35)

Học cách đọc sách thông minh
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Đồng cảm với người đi cầu khỉ
1. Ngày xửa ngày xưa
Có một cô bé
Nhà thì rất nghèo
Mồ côi cha mẹ
Ngày phải bắt cá
Còn phải kiếm củi
Giữa nhà cô bé
Và cánh rừng già
Là một chiếc cầu
Làm bằng tre nứa
Tên là cầu khỉ
Nhỏ ơi là nhỏ
Đi qua rồi thì
Đi vào cánh rừng
Đến giữa cánh rừng
Thấy có cây to
Lấy rìu chặt cây
Đem ra chợ bán
Được ít đồng tiền
Đi mua bánh mì

2. Ở vùng núi cao
Mấy em đi cầu
Mà nguy hiểm quá
Mấy em sợ lắm
Một em bị rơi
Có lưới ở dưới
Và có dây leo
Em trèo lên cầu
Nước không sâu lắm
Độ sâu là 1m10
Anh em 8 tuổi
Mấy em gặp may
(Nam Quân)
3. Ve vẻ vè ve
Cái vè cầu khỉ
Bé đi qua cầu
Bé cần đi học
Bé sẽ qua cầu
Bé sẽ cẩn thận
(Hoàng Bách)

(Ngọc Hà)
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4. Có một em bé
Đang đi trên cầu
Nước ào qua cầu
Cầu đung đưa mạnh

Suýt nữa thì rơi

5. Có một em bé

Còn rất sợ nước

Đi qua cầu khỉ

Cầu cứ đung đưa

Trông mặt buồn thế?

Càng ngày càng mạnh

Lại còn sợ nữa!
Bám vào thành cầu

(Gia Hân)

Cầu đi khó thế!
Lại còn sợ nữa!
Ở dưới chân cầu
Là một con sông
Đó là sông Hồng
Sông Hồng rộng lắm!
(Bích Ngân)
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6.Vào một buổi chiều
Có hai em bé
Đi trên cầu khỉ
Trời rất là nắng
Có một em bé
Suýt nữa thì ngã
May mà bám được
Em bé bị cảm
Có một người đến
Giúp em bé đi
Em bé về nhà
Cảm ơn chú đấy
(Bảo Duy)

7. Một hôm nắng
đẹp tớ được đi về quê. Tớ
và bố đi chơi gặp một
người đi ngang qua cái
cầu nhỏ. Tớ hỏi bố: “Cầu
kia tên là gì vậy bố?” Bố
bảo đó là cầu khỉ. Tớ đã
hiểu và biết về cầu khỉ.
(Bảo Minh - Lớp Đồng
Cảm 35)
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8. Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em sống trong một
căn nhà tồi tàn cạnh cây cầu nhỏ bắc qua sông, cầu làm
bằng một cây gỗ, đi qua rất sợ. Và cây cầu đó người ta gọi
là cầu khỉ. Khi hai anh em lớn thì bố mẹ mất. Vì thế ngày
nào hai anh em cũng phải tự đến trường, tự nấu ăn. Họ phải
đi rất chậm khi đi qua cầu khỉ. Nhưng họ không bỏ cuộc dù
việc đó nguy hiểm đến mức nào. Nhờ sự dũng cảm, hai
người đã gây dựng được cuộc sống vững chắc.
(My Nguyệt)

9. Ve vẻ vè ve
Vè vè cậu bé
Câu bé đi qua
Một cây cầu khỉ
Cậu rất sợ hãi
Nên đi đường vòng
Cả lớp đi tìm
Nhưng lại không thấy
Hình như cậu ấy
Đã đi vào rừng.
(Lớp Đồng Cảm 35)
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Đồng cảm với người trong lũ lụt
1. Ve vẻ vè ve
Cái vè ngập lụt
Họ thấy nước ngập
Họ lên mái nhà
Chờ đến hết nước
Và cách trợ giúp
Họ thấy thợ xây
Họ bảo nhà lớn
Thợ xây nhà lớn
Đến lúc nước ngập
Cũng ở trong nhà
Ngập không vào được
Còn một cách nữa
Làm lá chắn nước
Họ đang đi ngủ
Nghe tiếng lá chắn
3 lá chắn nước
Mọi người vui vẻ
Ngập không vào được!
(Hoàng Bách)

2. Ve vẻ vè ve
Cái vè lũ lụt
Đang chơi điện thoại
Tự nhiên nước đến
Ngập hết cả nhà
May mà còn kịp
Trèo lên mái nhà
Còn hai bạn nhỏ
Gọi người đến cứu
Bác nhà hàng xóm
Đi thuyền sang cứu
Trên thuyền đông người
Nặng ơi là nặng.
(Bảo Duy)
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3. Ve vẻ vè ve
Cái vè lũ lụt
Các bạn đang xem
Ti vi rất vui
Tự dưng lũ lụt
Tất cả trèo lên
Mái nhà và cây
Ai cũng hoảng sợ

Bẩn ơi là bẩn

Run ơi là run

Bất chợt nhìn thấy

Mái nhà thì trơn

Có người đi qua

Cây thì ướt sũng

Nhìn thấy các bạn
Đến cứu các bạn
Tất cả an toàn
Vui ơi là vui
Cũng sợ lắm đó!

(Bảo Hân)
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4. Ôi lũ lụt kìa! Chạy thôi! Chúng ta chạy lên cây thôi.
Ai cứu tôi với! Cứu tôi với! Chúng tôi ở đây này. Hãy cứu
tôi với. Chúng tôi đang ở đây này.

(Quang Khánh)

5. Một hôm, đang yên lành thì Bùm! Sóng tạt vào mái
nhà. Một con sóng thần cực kì là lớn. Và đúng lúc đó, đàn
cá mập Megalodon đi săn mồi. Mọi người đều trèo lên mái
nhà và kêu cứu, đội cứu hộ đến và kết thúc bằng một cách
yên lành.

(Nam Quân)
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6. Một hôm, em út đang ở ngoài tưới cây, còn anh cả và
chị hai xem ti vi. Bỗng người chị hai nghe thấy tiếng gì đó
như nước tràn vào bờ, bèn nói với anh cả:
- Anh ơi, hình như sắp lũ rồi!
- Làm gì có, chắc em nghe nhầm rồi.
10 phút sau:
- Anh cả ơi! Chị hai ơi!
- Gì?
- Lũ tới rồi mọi người ơi!
Em ba cuống cuồng liền trèo lên cây còn anh cả đưa chị
hai lên trước rồi anh tự trèo lên.
Có đôi vợ chồng đang bắt cá thì lũ đến.

(Ngọc Hà)
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Đồng cảm với em bé bị kẹt trong đống đổ nát
1. Ve vẻ vè ve
Cái vè kể chuyện

2.Ve vẻ vè ve

Có một cô gái

Cái vè thảm họa

Đang bị mắc kẹt

Có một bạn nhỏ

Ở trong nguồn nước

Sống ở Columbia

Bẩn ơi là bẩn

Nhà thì bị sập

Trong đống đổ nát

Người thì hỏng hết

Người thì trắng muốt

Nếu cứu bạn ấy

Mắt thì đen sì

Thì phải cắt chân

Đang rất kiệt sức

Đội cứu hộ đến

Vì ở trong nước

Không làm gì được

Gần 60 tiếng

Đành ngồi cầu mong

Và rồi sau đó

Đến khi cô bé

Đội cứu hộ đến

Không còn hơi thở

Nhưng không cứu được

Người cứu hộ buồn

Cô bé đã chết.

Tôi cũng sợ lắm!

(Bảo Duy)

(Bảo Hân)
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3.Ve vẻ vè ve
Cái vè động đất

Nhưng không may là

Có một cô bé

Đôi chân cô bé

Người Columbia

Bị ngâm nước lạnh

Đã bị mắc kẹt

Nên bị hoại tử

Trong đống đổ nát

Không còn cách nào

Ở ngoài toàn nước

Đành phải cưa chân

Lạnh ơi là lạnh

Cô bé tội nghiệp

Chịu khổ sở nhiều

Nhưng mà làm thế

Suốt 60 tiếng

Cô bé sẽ bị

Không ăn không ngủ

Mất đi tính mạng

Gần ba ngày rồi

Còn những bức tranh

Cuối cùng đã có

Đáng thương hơn nữa

Đội cứu hộ đến

Nếu mà muốn nghe

Để cứu cô bé

Hãy cứ chờ đón
Bài vè sau nhé!

(My Nguyệt)
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4. Em bé Omaya
Trong bức tranh hôm nay, cô cho tôi một bức
tranh về người Columbia, các bạn có biết không? Băn
1985, tháng 11 ở Columbia có một trận động đất và núi
lửa đấy! Các bạn biết em bé tên là gì không? Cô bé tên
là Omaya đấy. Nhà cửa của em ấy bị sập hết, bê tông đổ
vào người và em bé bị chìm dưới một vùng nước có rất
nhiều rác thải đó nha. Và em ấy đã ở dưới nước 60 tiếng
đồng hồ, gần 3 ngày. Cuối cùng đã có đội cứu hộ đến để
giúp. Nhưng không thể kéo lên được vì chân cô bé hỏng
hết rồi. Nếu như muốn kéo em lên thì phải cưa chân em
đi nhưng đội cứu hộ không muốn. Họ đã cầu nguyện bên
em bé, sau đó em bé đã trút hơi thở cuối cùng.
(Bích Ngân)
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Đồng cảm với em bé trong nạn đói
1.Ve vẻ vè ve
Vè về em bé
Em bé nạn đói
Em bé khó khăn
Kền kền nhìn theo
Đang thấy rất đói
Ve vẻ vè ve.

(Lớp Đồng cảm 35)

2.Ve vẻ vè ve
Vè về dân làng
Trong cảnh nạn đói
Ở vùng xa xôi
Trong cảnh chiến tranh
Không có đồ ăn
Em cố bò đi
Đi tới doanh trại
Của người cứu hộ
Ve vẻ vè ve.
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Liên hoan tổng kết lớp Đồng cảm 34
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Đồng cảm với chiến sĩ ngoài hải đảo
1. Ve vẻ vè ve
Cái vè Trường Sa
Xin chào các bạn
Mình là người lính
Canh gác Trường Sa
Rất là vất vả
Tết không được về
Không được thăm nhà
Trường Sa to lắm!
Nên là phải canh
Còn rất vất vả!
Ở Trường Sa ý
Có cả đảo nhỏ
Có cả đảo to
Có cái cột mốc
Ở đằng sau mình
Nó rất là to
Và mình mong muốn
Không có chiến tranh
Có nhiều nước muốn
Xâm chiếm nước ta
Và mình phải canh
Canh vất vả lắm
Và cuối cùng thì
Nước mình đã thắng.
(Bích Ngân)

2. Ve vẻ vè ve
Cái vè biển đảo
Tôi là người lính
Ở trên quần đảo
Rộng ơi là rộng
Đứng canh ở cửa
Trời nắng chang chang
Nóng ơi là nóng
Rất muốn về nhà
Nhưng mà không được
Mãi đến khi Tết
Vẫn chưa được về
Trận chiến kết thúc
Vui vơi là vui
Vì đã chiến thắng
Và được về nhà.
(Bảo Duy)
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5.Ve vẻ vè ve
3.Ve vẻ vè ve
Tôi là chiến sĩ
Ở đảo Hoàng Sa
Quân giặc đánh chiếm
Bắn mãi mới được
Tết đến không về
Ở lại nấu bánh
Canh gác cả đêm
Một năm một lần
Mới thay người mới
Thắng rồi thắng rồi!
(Nam Quân)

Cái vè Trường Sa
Có các chú lính
Cả năm canh gác
Không được về nhà
Để thăm người thân
Buồn ơi là buồn
Rất muốn về thăm
Cũng không được về
Những đứa em thơ
Ở nhà mong đợi
Hôm nào cũng đợi
Không thấy bóng dáng

4. Xin chào các bạn, tớ
tên là Quang Khánh, tớ sẽ kể
chuyện. Có hai chú lính ở
đảo Trường Sa. Hai chú lính
rất nghiêm khắc. Hai chú lính
muốn không có chiến tranh
và được quay về nhà với các
con.

Của anh mình đâu
Nhưng vẫn cứ đợi
Thế rồi một hôm
Anh của họ về
Vui ơi là vui!
(Bảo Hân)

(Quang Khánh)
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4. Ve vẻ vè ve
Cái vè hải đảo
Xin chào các bạn
Tôi là My Nguyệt
Tôi là người lính
Trên một quần đảo
Là đảo Trường Sa
Bỗng dưng một ngày
Nước tôi bị lính
Xâm nhập vào trong
Lúc đó người dân
Chạy loạn khắp nơi
Tìm chỗ để trú
Còn chúng tôi thì
Phải đi nhắc nhở
Người dân ngoài kia
Và canh ở đảo
Để chặn giặc vào
Và cuối cùng thì
Chúng tôi đã thắng
Hoan hô! Hoan hô!
(My Nguyệt)

5. Ve vẻ vè ve
Cái vè tôi kể
Tôi là Ngọc Hà
Tôi đóng người lính
Ở đảo Trường Sa
Canh gác cột mốc
Đánh dấu quần đảo
Của Việt Nam ta
Đến Tết năm mới
Tôi được về quê
Hai ngày một đêm
Dù ít thời gian
Nhưng vẫn rất vui
Khi được về quê
Cùng cả gia đình
Gói bánh, nấu bánh
Ăn cùng gia đình
(Ngọc Hà)
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8. Ve vẻ vè ve
Vè về chiến sĩ
Ở ngoài đảo xa
Xong được về nhà
Khi về đến nhà
Gặp vợ và con
Vợ con vui mừng
Chào đón chồng về
Nhưng con thấy lạ
Bởi vì lâu rồi
Không được gặp bố
Bố thấy ngạc nhiên
Vì con đã lớn
Bố rất là vui
Gia đình hạnh phúc
Ve vẻ vè ve.
(Lớp Đồng cảm 35)
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Đồng cảm với nhân vật trong tranh Đông Hồ
1. Mua tranh Đông Hồ
Mẹ bảo: Con ơi, sắp tới Tết rồi. Mẹ đang định treo một bức
tranh trên tường. Thế năm nay là năm con gì nhỉ?
Con trả lời: Là năm con lợn ạ.
Mẹ lại hỏi: Thế treo tranh gì cho hợp nhỉ?
Con: Dạ tranh Đông Hồ ạ! Treo tranh Lợn Đàn mẹ nhé!
Mẹ: Tại sao lại là tranh Lợn Đàn!
Con: Vì năm nay là năm con lợn, tranh còn thể hiện sự ấm
no hạnh phúc mẹ ạ!
Thế là hai mẹ con cùng đi mua tranh Đông Hồ.
(Hải Quân)

2.Ve vẻ vè ve

Em rất là thích

Cái vè con lợn

Hôm nay bác đến

Một hôm đi chơi

Tặng em con lợn

Em thấy chuồng lợn

Em vui vui lắm!

Có đàn lợn con

(Đăng Khoa)

Và còn có cả
Một con lợn mẹ
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3. Đi lạc
Vào một ngày, đàn lợn
được ra ngoài chơi. Anh
Điên đi chơi. Chị Ghi
nghe nhạc. Nên chỉ còn bố
mẹ và em. Bố mẹ hẹn hò
nên chỉ có em chơi rất vui.
Nhưng em lợn bị lạc. Gia
đình không biết. Anh về
không thấy em lợn. Nên cả
nhà đi tìm em. Mọi người
đã tìm thấy em. Gia đình
lợn kể từ đó không xa
nhau.
(Nguyên Vũ)

4. Lợn Đàn
Một hôm trời rất đẹp lợn
mẹ dắt lợn con ra vườn để
ăn. Đây là buổi đi chơi
đâu tiên của đàn lợn con.
Những chú lợn con chạy
tung tăng trong vườn. Chú
thì ngắm trời, chú thì
ngắm hoa. Còn có chú
uống nước. Khi lợn mẹ gọi
các con ra ăn thì các chú
lợn con chạy đến. Ăn xong
những chú lợn con rất
mệt. Lợn mẹ dẫn lợn con
về chuồng đi ngủ.
(Hải Quân)
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Đồng cảm với nhân vật trong truyện Thánh Gióng

1. Ve vẻ vè ve
Tôi là bà mẹ

2. Ve vẻ vè ve

Vẫn chưa có con

Cái vè Thánh Gióng

Một hôm đi cấy

Tự nhiên tôi đói

Tôi thấy dấu chân

Ăn rõ là nhiều

To ơi là to

Nhưng mãi chả no

Tôi dẫm vào nó

Lúc ăn no rồi

Mấy ngày trôi qua

Đi ra trận chiến

Khi dẫm vào nó

Đánh rõ nhiều giặc

Tôi đã mang thai

Làm gậy bị gãy

Sinh ra thằng bé

Nên phải nhổ tre

Chả biết làm gì.

Đánh xong giặc Ân
Tôi bay lên trời

(Bích Ngân)

Cùng con ngựa sắt

(Bảo Duy)
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3. Ve vẻ vè ve
Cái vè Thánh Gióng
Bỗng nhiên tôi thấy
Sứ giả đến đây
Loa loa loa loa
Tôi chợt đứng dậy
Và bảo mẹ tôi
Cho đi đánh giặc

4. Ve vẻ vè ve

Mọi người bất ngờ.

Cái vè Thánh Gióng

(My Nguyệt)

Khi ra chiến tranh
Thì tôi đã lớn
Khi bị gãy gậy
Tôi lấy cây tre
Bị đốt vào lửa
Sau này gọi là
Cái cây tre ngà
(Nam Quân)

Bờm và phú ông

5.Ve vẻ vè ve
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Cái vè Thánh Gióng
Có một người mẹ
Mãi không có con
Tự dưng một hôm
Người mẹ nhìn thấy
Một dấu chân to
Người mẹ ướm chân
Của mình vào đó
Rồi mấy ngày sau
Tự dưng mang thai
Đẻ ra cậu bé
Khôi ngô tuấn tú
Cậu ba tuổi rồi
Chả biết làm gì
Người mẹ buồn lắm!
(Bảo Hân)
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Đồng cảm với nhân vật trong truyện Sự tích Bánh
chưng bánh dày

Ve vẻ vè ve
Cái vè Lang Liêu
Ngồi ở trong vườn
Không biết nấu gì
Để cúng tổ tiên
Có một cụ già
Ở trong giấc mơ
Dạy làm bánh chưng
Dạy cả bánh dày
Để ăn ngày Tết
Ve vẻ vè ve.

(Lớp Đồng cảm tiền tiểu học)
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THẾ GIỚI TƯỞNG TƯỢNG CỦA EM

Giờ ra chơi vui vẻ!
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Nối dài đồng dao
1.

Nhong

nhong

nhong nhong
Ngựa ông đã về
Cắt cỏ Bồ Đề
Cho ngựa ông ăn
Ngựa gặp con trăn
Trăn ăn mất ngựa
Ngựa chết miệng cười
Người ta tưới nước
Cho xin điều ước
Ước được con bò
Nó ngủ khò khò
Đập cho nó dậy
Nhưng nó nói bậy

Bị cho ăn đòn
Thành cái bàn tròn
Vứt ra thùng rác
Đi thăm lăng Bác
Sợ phạm nội quy
Truy tìm kẻ xấu
Thì lại bị cấu
Gấu kêu ầm ầm
Thì thầm trong gió
Cái bàn méo mó
Có để cũng thừa
Chừa cho một trận
Tôi ăn quả mận
Thì lại bị cận
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Bận hết mất rồi

Mang về quét sân

Phải đi bồi thường

Đống rác đầy chân

Cái giường biết hát

Phải quét cho sạch!

Tát cho một cái

Gặp bà tọc mạch

Gặp con gà mái

Gặp bạn tên Bách

Thì thái thịt băm

Mời bạn vào chơi

Đi lấy cái tăm

Mời xơi cháo nấm

Măm măm đùi gà

Bạn đấm cho cái

Đi biếu ông bà

Thì thái thịt bò

Nhưng chỉ còn xương

Thi nhảy lò cò

Bà mua nấm hương

Bạn bỏ đi luôn

Cả nhà đầm ấm

Ngồi buồn tiu nghỉu!

Đi hái cây nấm

(Xuân Anh, Khang

Nấu canh nóng hổi

Hưng – lớp Tưởng
tượng)

Lại đi mua chổi
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2. Kéo cưa lừa xẻ
Ông thợ nào khỏe
Thì ăn cơm vua
Ông thợ nào thua
Về bú tí mẹ
Đi nhả bã chè
Về nhà mẹ mắng
Thức trắng cả đêm
Cần thêm thời gian
Chạy ra lan can
Đi chơi lang thang
Đi vào nghĩa trang
Rồi gặp con quỷ
Mình đi tàu thủy
Sợ bị chìm luôn

Rồi lại đi buôn
Tôi ngồi tôi khóc
Tôi sợ chết chóc
Thế mà vẫn đùa
Tôi đi vào chùa
Đi rung cái chuông
Tôi hái rau muống
Ngại lồi xuống hồ
Rồi gặp con hổ
Là ông ba mươi
Tưởng con đười ươi
Ngồi cười hi hí
Trí óc bã đậu
Đi mua cái chậu
Lại mua nhầm nồi
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Va phải cây sồi

Bị ông chủ mắng

Nồi kêu boong boong

Tôi ăn mướp đắng

Cái xoong bị cháy

Ở chỗ mua đồ

Tôi lái máy bay

Tôi gặp xe thồ

Chẳng may bị ngã

Anh thật thô lỗ

Đi ăn cho đã

Có cỗ chả cho

Ăn đùi con gà

Tôi lấy quạt mo

Mẹ không cho ăn

Về nhà mách mẹ.

Tôi vào căn cứ

(Đặng

Cái thứ dở hơi
Tôi lại đi bơi

Chí

Kiên,

Trần Đoàn Khánh
Linh,

lớp

Tưởng

tượng)

Rồi về nhà ngủ

Đọc, tìm thông tin
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3. Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến ngõ nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Con bò nịnh bợ
Chẳng sợ đi đâu
Đập đá vào đầu
Liền kêu khắp xóm
Hai người còm nhom
Lom khom về chỗ
Chúng ta ăn cỗ
Mà gỗ bị mục
Gia đình lục đục
Ngủ gục suốt ngày
Chúng ta là gay
Chạy ngay còn kịp
Trạng Quỳnh hay bịp

Nhưng lại sợ đau
Ôm chặt lấy nhau
Đi mau kẻo muộn
Muốn ăn bánh cuốn
Quán đóng cửa rồi
Đành ra hái ổi
Bị đổi mất dép
Sủi bọt mồm mép
Ghép mãi không xong
Cái đinh bị lỏng
Thôi hỏng chuyện rồi
Chúng tôi đành thôi
Lần sau viết tiếp.
(Tập thể lớp Văn nghị luận
01, kì 1)
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Tưởng tượng với bài thơ “Sao không về Vàng ơi” - Trần
Đăng Khoa
1. Hôm nay tao bỗng thấy
Mày không ở sân nhà
Mày đi đâu rồi hả?

2. Em có con chó Vàng!

Không ai bắt tay tao

Em là bạn con chó

Chẳng còn ai đón nữa

Rồi đến một ngày bỗng

Đừng để tao lo lắng

Có chiến tranh đánh làng

Hãy về đi mà Vàng!

Con chó của em không

(Hạnh Nguyên)

Thấy đâu cả, em hỏi
Mọi người người ta nói
Con chó đã chạy khỏi
Không thấy đâu cả luôn
Em cảm thấy rất buồn!
(Minh Trí)
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3. Tôi có con chó Vàng
Tôi coi nó là bạn
Nó cũng rất đáng yêu
Mỗi khi tôi về nhà
Nó chạy ra đón tôi
Tôi cũng rất là vui
Môi khi tôi đang buồn
Nó chạy ra an ủi
Tôi yêu nói rất nhiều
Ôi chó Vàng của tôi!
(Bảo Nam)
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Vè nói ngược
Phần 1
Ve vẻ vè ve
Cái vè Liên tưởng
Rất thích nói ngược
Dài như cái thước
Ngắn như con đường
Thối như mùi hương
Thơm như thùng rác
Ác như cô Honey
Hiền như bà hiệu trưởng*
Buồn như được thưởng
Vui như ăn đòn
Bé như con voi
To như con kiến
Xấu như cô tiên
Xinh như phù thủy
Chán như bánh quy
Ngon như đất cát
Sa mạc thì mát
Bắc Cực thì nóng
Nếu bạn trông ngóng
Chúng tôi kể thêm
Thì hết giờ rồi
Chờ phần sau nhé!

Phần 2
Ve vẻ vè ve
Cái vè Liên tưởng
Các bạn được thưởng
Vì đã chịu like
Quan tòa thì sai
Tội phạm thì đúng
Suốt ngày lúng túng
Là người tự tin
Tỉ phú ăn xin
Ăn mày giàu có
Hót hay là chó
Chạy nhanh là chim
Bóng bay thì chìm
Hòn đá thì nổi
Lạnh như nước sôi
Nóng như nước đá
Cứng như là má
Mềm như là xương
Mặn như là đường
Ngọt như là muối
Nếu bạn đắm đuối
Và thích nghe thêm
Like nhiều vào nhé!
(Tập thể lớp Liên tưởng)

*Chú thích: Cô Honey và bà hiệu trưởng là nhân vật trong truyện Cô
bé Matilda (Roald Dahl, NXB Kim Đồng)
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Tưởng tượng với truyện “Cô bé bán diêm”

1.Ve vẻ vè ve
Vè về cô bé
Vào trời lạnh giá
Phải đi bán diên
Ngồi vào góc phố
Quẹt một que diêm
Nhìn thấy lò sưởi

Định với tay vào

Sưởi cho đỡ rét

Bàn ăn biến mất

Que diêm biến mất

Quẹt que thứ ba

Quẹt que thứ hai

Cây thông xuất hiện

Nhìn thấy bàn ăn

Rồi lại biến mất
Quẹt que thứ tư
Bà ngoại xuất hiện
Ôi thương cô bé
Rồi cô bé mất.
(Hải Quân)
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2. Ve vẻ vè ve
Trời ơi lạnh quá
Có ai mua diêm
Cô bé bán diêm
Cô ước đồ ăn
Tội nghiệp cô bé1
- Cho bác năm hộp
Mấy nghìn hả cháu?
- Bác ơi mười nghìn.
- Ừ cho bác lấy.
Cô bé vui quá
- Bố ơi con bán
Được bao diêm rồi!
(Quang Anh)
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3.Ve vẻ vè ve

4.Ve vẻ vè ve

Cái vè Giáng sinh

Cái vè bán diêm

Cô bé bán diêm

Một tối mùa đông

Chạy khắp khu phố

Cô bé bán diêm

Mời người mua diêm

Nhưng ít người mua

Lạnh cóng ngoài phố

Thay vì như thế

Quẹt một que diêm

Có cái xe ngựa

Thấy cái lò sưởi

Rầm rầm đi qua

Que diêm thứ hai

Cán vào đôi giày

Gặp một con ngỗng

Cô bé bán diêm

Que diêm thứ ba

Cô bé buồn quá!

Gặp bà ngoại em

Vì không có giày

Bay lên thiên sứ.

Để đi giữa đường

(Khánh Thy)

Dày đặc đống tuyết
Nếu tôi nhìn thấy
Cô bé bán diêm
Thi tôi nói rằng:
Ôi tội nghiệp quá!
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5. Ve vẻ vè ve
Cái vè con ngỗng
Cô lấy hộp diêm
Quẹt cái thứ nhất
Thấy cái lò sưởi
Quẹt cái thứ hai

7.Ve vẻ vè ve

Có con ngỗng to

Cái vè cổ tích

Có cái dao sắc

Có một câu chuyện

Mà lại đứng lên

Mà em rất thích

Chạy luôn về bé

Đó là câu chuyện

Mà không phải đâu

Cô bé bán diêm

Hàng nghìn con cơ.

Vì rất là thương

(Nam Quân)

Cũng ước được vào
Câu chuyện cổ tích
Nên nhờ Phù Thủy
Về giúp cô bé.
(Gia Hân)
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Tưởng tượng với truyện “Con chó hiền”

Một mùa đông lạnh giá, tôi về nhà. Không như
thường lệ, con cún nhỏ của tôi không đón tôi nữa. Tôi gọi:
“Cún ơi...Cún ơi...Em đâu rồi?”. Đáp lại tôi chỉ là sự im
lặng. Tôi chợt thấy em nằm chết dưới cửa sổ. Ôi thôi, cún
chết rồi. Nghe vậy, một người hầu gái báo tin cho bà chủ,
bà cười vui vẻ: “Hahaha...Đáng đời con chó xấu xí. Ta
bảo nó sẽ chết mà.”
Đột nhiên con chó nhận được hai giọt nước mắt của
tôi. “Ôi, tôi đang nằm mơ à. Con chó đang đứng trước mặt
tôi. Ôi chao thật hạnh phúc biết mấy, lại được gặp chú
chó!’’
Một bà tiên hiện ra trước mặt tôi và khen tôi có tấm
lòng tốt bụng nên bà sẽ ban cho tôi 3 điều ước. Điều ước
thứ nhất, đột nhiên tất cả nhà của tôi biến thành cung điện.
Điều ước thứ hai, tôi có rất nhiều quần áo đẹp. Và con chó
của tôi lại là một con chó vàng, điều ước thứ 3 được thực
hiện. Tôi cảm ơn bà tiên. Từ đó, con chó vàng và tôi sống
hạnh phúc bên nhau.
(Ngọc Diệp, lớp Tưởng tượng)
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Kể về một ngày làm học sinh ở lớp Thầy đồ Cóc
1.Thầy đồ Cóc là một thầy đồ giỏi nhưng rất ác trong
xóm tôi. Tôi đã từng là một học sinh cá biệt trong lớp
thầy. Tôi sẽ kể về một ngày ở lớp của tôi. Sáng tôi đi học
muộn. Thầy bảo trưởng tràng đánh tôi 5 roi. Vào giờ, tôi
quên làm bài tập nên bị đánh 10 roi. Giờ ra chơi, vì tội
đánh bạn, tôi nhận 10 roi nữa. Rót nước cho thầy, cố tình
pha ngọt nên bị phạt thêm 10 roi. Trưa, xin đồ ăn của bạn
nên bị phạt 15 roi, không chịu ngủ trưa lại thêm 5 roi.
Chiều tôi không chịu học bài nên bị đánh 20 roi nữa.
Tổng cộng một ngày 75 roi. Tối về nhà tôi còn bị bố mẹ
đánh đòn tiếp nữa. Thời đi học như một cơn ác mộng của
tôi.
(Minh Châu, lớp Đồng cảm)

2.Ve vẻ vè ve
Cái vè lớp học
Của thầy đồ Cóc
Giỏi nhưng nghiêm khắc
Hễ ai mắc lỗi
Thì đánh đòn ngay
Không phải một đâu

Mà là mười đấy
Nếu bạn làm đúng
Thì không làm sao
Nếu bạn lớp thầy
Nhớ cẩn thận nhé
Nếu không thì sẽ
Bị nhừ đòn ngay.
(Trúc Oanh, lớp Đồng cảm)
59

Tưởng tượng về truyện “Cóc kiện trời”

Ve vẻ vè ve
Cái vè kiện trời
Ông Trời mải chơi
Quên không làm việc
Nên là không mưa
Con vật không ưa
Kéo nhau đi kiện
Trời phải làm mưa
Ông Trời xin lỗi
Muốn gì bù cho.
(Bảo Ngân, lớp Tưởng tượng)
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Tưởng tượng trong truyện Sơn Tinh Thủy Tinh
1.Ve vẻ vè ve

Hôm sau nhà vua

Cái vè câu chuyện

Ngồi trên cái ghế

Sơn Tinh, Thủy Tinh

Chờ hai chàng trai

1 ngày nắng đẹp

Mang lễ vật đến.

Có hai chàng trai

Một lúc sau có

Muốn đến hỏi cưới

Chàng trai Sơn Tinh

Mị Nương xinh đẹp

Mang lễ vật đến.

Nhà vua nói rằng:

Nhà vua ngạc nhiên

Vậy thì ngày mai

Vì chàng trai đã

Các ngươi phải mang

Mang đúng lễ vật

Trăm tệp bánh chưng

Mà người yêu cầu.

Con voi chín ngà

Thế là nhà Vua

Con gà chín cựa

Đã trao Mị Nương

Ngựa chín hồng mao

Cho chàng Sơn Tinh

Ngay sáng ngày mai

Bỗng nhiên Thủy Tinh

Phải xong đấy nhé!

Chạy vèo phát đến

Hai chàng trai bảo

Xin cưới Mỵ Nương…

Dạ thưa đức vua!

(My Nguyệt)
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2. Ve vẻ vè ve

Lở trời lở đất

Cái vè tưởng tượng

Thủy Tinh dâng nước

Tưởng tượng Mị Nương

Sơn Tinh dâng núi

Là con vua Hùng

Sơn Tinh chiến thắng

Rất là xinh đẹp

Còn Thủy Tinh thua

Có hai chàng trai

Cứ 7 âm lịch

Đến cầu hôn nàng,

Thủy Tinh dâng nước

Vua Hùng mới nói

Lên đánh Sơn Tinh

Ai dâng lễ vật,

Nhưng không bao giờ

Buổi sáng ngày mai

Chiến thắng Sơn Tinh

Ai dâng trước thì

Thế là tháng 7

Được cưới công chúa.

Lại có lũ lụt

Sáng ngày hôm sau

Trôi hết mọi thứ

Sơn Tinh đến trước

Rất là đáng sợ

Cưới được Mị Nương.

Tháng 7 âm lịch

Thủy Tinh đến sau,

Là tháng lũ lụt

Nên rất là buồn

Vì hai chàng trai

Thủy Tinh bực quá

Đánh nhau mỗi năm

Chạy đuổi Sơn Tinh

Lở trời lở đất

Cả hai đánh nhau

Đất trời rung động.
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Tưởng tượng với bài thơ “Trăng sáng sân nhà em”

1.Ve vẻ vè ve
Cái vè mặt trăng
Đi ngắm mặt trăng

2.Ve vẻ vè ve

Lấy máy ảnh vào

Cái vè ngắm trăng

Thấy cả sao chổi

À tôi biết rồi

Và tàu V2

Hãy lấy cái này

Ông trăng rất tròn

Đèn pin phóng to

Thế là chụp ảnh.

Ồ trăng đẹp quá!

(Nam Quân)

Đúng là ý tưởng
Hay quá là hay!
(Nguyễn Cao Trí)
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3.Ve vẻ vè ve
Cái vè mặt trăng
Tôi không ngờ được
Ở trên mặt trăng
Có cả chú Cuội

Đang trong phi thuyền

Đang hát rước trăng

Hóa ra là thế

Thật là kì lạ

Tôi đã nghĩ được

Có cái gì đó

Đương nhiên là nó

Mà nó xanh xanh

Người ngoài hành tinh
Tôi có thể nhìn
Mọi thứ luôn đó
Bởi vì tôi có
Cặp kính thiên văn.

(Minh Đức)
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SÁNG TÁC THEO CHỦ ĐỀ
Chủ đề: Tình bạn

1.Người bạn của tôi
Là bóng đá

2.Xin chào các bạn

Tất nhiên là chỉ

Tôi sẽ kể về

Những lúc công bằng.

Người bạn của tôi

Có đầy giải đấu

Đó là Minh Trí

Chiến thuật khác nhau

Bạn thân của tôi

Có nhiều truyền thống

Bạn thích khủng long

Nhiều đội thù địch

Tiền sử ấy nhé

Chơi bóng từ lâu

Bạn ấy rất thích

Nay bỗng phát cuồng!

Nói về khủng long

Lúc trọng tài thiên vị

Tớ chơi rất thân

Hoặc cổ động viên

Với bạn Minh Trí.

Thiếu sự tôn trọng

(Hoàng Lâm, lớp Cây

Tôi hay nổi giận.

bút nhỏ 06)

(Cảnh Khôi, lớp Cây
bút nhỏ 06)
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4. Chúng ta không thể học được gì từ một người
bạn thiếu hiểu biết, ngược lại có thể bị cuốn vào những trò
dại của bọn họ. Chúng ta có thể học hỏi từ những lần đối
đầu với những người thông minh và cải thiện cho lân sau.

(Cảnh Khôi, lớp Cây bút nhỏ 06)

5.
Người bạn của tôi:

Cùng lớp chung trường

Người bạn của tôi

Với tôi đấy nhé

Tên là trúc Mai

Các bạn biết không

Bạn rất thân thiện

Tình bạn rất quý

Và rất vui tính

Và rất là hiếm

Mái tóc bạn dày

Bạn chơi nhảy dây

Nó dài ngang vai

Và chơi trốn tìm

Cặp kính bạn hồng

Với tôi mỗi ngày

Bạn rất chăm chỉ

Tôi rất là vui

Bạn ý sinh vào

Khi có tình bạn.

Mùng 10 tháng 9
Bạn ý 9 tuổi

(Ngọc Anh, lớp Cây bút
nhỏ 06)
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3.Ve vẻ vè ve
Cái vè phép thuật
Cô Thảo khoe tài
Biến hết bim bim
Của Diệp của Ngân
Các bạn băn khoăn
Bim bim đâu mất
Bảo Nam nhanh nhất
Đoán là cô ăn
Minh Quân ngăn lại
Cần hỏi Minh Trí
Cô có ăn không?
Quế Chi ngập ngừng
Hình như không phải
Minh Huy mê mải
Vẽ chẳng nhớ gì
Đi hỏi Trâm Anh
Trâm Anh chẳng biết
Đi hỏi Hạnh Nguyên
Hạnh Nguyên biết
chuyện
Là Diệp là Ngân
Ăn xong bim bim
Làm ra phép thuật
Cả lớp cười ngất
Ối giời đất ơi!

4.Ve vẻ vè ve
Cái vè tưởng tượng
Tưởng tượng rất hay
Cả lớp ăn cay
Chỉ trừ vài bạn
Thích chơi đánh đàn
Nhưng mà hay quậy
Vậy đàn hỏng ngay
Buổi sáng hôm nay
Có người đi muộn
Khuôn mặt của họ
Buồn thỉu buồn thiu
Nhưng đến buổi
chiều
Ngồi học tưởng
tượng
Thế là đều sướng!
Ve vẻ vè ve…
(Lớp Tưởng tượng 23)

(Lớp Tưởng tượng 23)
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Chủ đề: Đi du lịch
Vào kì nghỉ hè
Em đi chơi xa
Ở biển Sầm Sơn
Có rất nhiều sóng
Các em bé nhỏ
Chơi cát trên bờ
Ánh nắng mặt trời
Chiếu vào bờ biển
Các khách sạn to
Có nhiều khách quý
Các anh chị em
Chạy trên bãi cát
Các con sóng nhỏ
Áp vào bờ biển
Các bố các mẹ
Các ông các bà
Tắm nắng giữa trời
Trong kì nghỉ này
Ôi thật là vui!
(Ánh Dương và Ngọc Anh, lớp Liên tưởng)
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CHƠI CÙNG TRUYỆN KIỀU
Đố Kiều
Bạn hãy tìm xem các câu đố dưới đây gợi nhắc đến câu
nào trong Truyện Kiều nhé!

1. Ở đâu hoa rụng đã yên
Hay đâu địa ngục ở miền trần gian?
2. Ở đâu nửa khép cánh mây
Tường đông ghé mắt bao ngày ngóng trông?
3. Cái gì khóa kín song the
Cái gì lẽo đẽo đi về chiêm bao?
4. Buổi ngày Kiều đã đi đâu
Mà về lại thấy ứng vào chiên bao?
5. Bóng gì vừa lạt vẻ ngân
Tin đâu đã thấy cửa ngăn gọi vào?
Ai thì vội trở buồng thêu
Ai thì dạo gót trướng đào bước ra?
6. Rằng bao năm cũng từ đây
Của tin gọi một chút này làm sao?
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7. Nào ai cữ gió tuần mưa
Bao ngày nặng gánh tương tư một ngày?
8. Nổi niềm tưởng đến làm sao
Thấy người nằm đấy lo sau cái gì?
9. Đầu lòng hai ả tố nga
Ai là cô chị, ai là cô em?
10. Bao năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là làm sao?
11. Chàng nào quen mặt ra chào
Ai thì e lệ nép vào dưới hoa?
13. Ngổn ngang bao mối bên lòng
Nên câu tuyệt diệu ngụ trong cái gì?
14. Xắn tay mở khóa động đào
Rẽ mây trông tỏ lối nàng đi đâu?
15. Cái gì xanh tận chân trời
Cành gì trắng điểm một vài bông hoa?
16. Thềm hoa ai đã trở hài
Ai còn cần lại một hai tự tình?
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17. Ai trông ai ngẫm đến ai
Mỏng dày từng cái lo hoài có nên?
18. Mấy mình lặng ngắm bóng gì?
Rộn đường gần với nỗi chi bời bời?
19. Làm sao giữ ý rụt rè
Kẻ thì vươn cổ kẻ e cúi đầu?
20. Kiều phô tài lẻ là gì?
Đã yêu nhau thế dạy thì xin vâng?
21. Cái gì chắp nhặt dông dài?
Mua vui cũng được một vài cái chi?
(Tập thể lớp Cảm hứng nghệ thuật)

Tập Kiều
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Tập Kiều

1. Tiên thề cũng thảo một chương
Dải là hương lộn bình gương bóng lồng.
2. Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nào lời non nước nào lời sắt son.
3. Lần lần thỏ bạc ác vàng
Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh.
4. Dù khi sóng gió bất tình
Thôi thì dẹp nỗi bất bình cho xong.
5. Râu hùm hàm én mày ngài
Sẵn đây ta kiếm một vài nén hương.
6. Chân trời góc bể bơ vơ
Lầm người cho đến bây giờ mới thôi.
8. Chút thân yếu liễu tơ đào
Dặm rừng bước thấp bước cao hãi hùng.
9. Phụ phàng chi bấy hóa công
Nào người tiếc lục tham hồng là ai.
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10. Chồng tao nào phải như ai
Một dây vô lại buộc hai thâm tình.
11. Đôi ta chút nghĩa đèo bòng
Ngoài thì là lý, song trong là tình.
12. Kíp truyền sắm sửa lễ công
Đến nhà trước liệu nói sòng cho minh.
13. Ở ăn thì nết cũng hay
Không dưng chưa dễ mà bay đường trời.
14. Những là ngậm thở nuốt than
Vô duyên là phận hồng nhan đã đành.
15. Trong vòng giáo dựng gươm trần
Vội vàng nào kịp tính gần tính xa.
16. Bắt phong trần phải phong trần
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
17. Trăm năm trong cõi người ta
Hại thay thác xuống làm ma không chồng.
18. Tú bà tốc thẳng đến nơi
Lấy thân mà trả nợ đời cho xong.
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19. Một phen tri kỉ cùng nhau
Tiền Đường thả một bè lau rước người.
20. Nghĩ đi nghĩ lại một mình
Gió mưa âu hẳn tan tình nước non.
21. Đầu lòng hai ả tố nga
Đủ ngần ấy nét mới là người soi.
(Tập thể lớp Cảm hứng nghệ thuật)

Cùng chuẩn bị kịch bản
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Ý KIẾN CỦA EM

Chủ đề: Chúng ta có nên học ở Ô Xinh không?
1.Theo mình, chúng ta nên học ở Ô Xinh. Vì đây là
trung tâm dạy văn với đội ngũ giáo viên cực kì hiền lành
và dạy rất tốt. Ngoài ra, các kiến thức ở đây cũng liên
quan đến sách giáo khoa và rất dễ áp dụng. Tuy nhiên có
một số người cho rằng học văn thì học ở đâu cũng được,
đâu nhất thiết học ở Ô Xinh. Cho dù thế, từ khi học ở Ô
Xinh, mình áp dụng rất tốt kiến thức đã học ở đây và từ
đó điểm số của mình cũng được cải thiện. Ngoài ra, ngôn
từ của mình cũng phong phú hơn. Cho nên, Ô Xinh là một
trung tâm đáng để học tập.
(Tùng Lâm, lớp Văn bản)

2.Chúng ta không nên học ở Ô Xinh. Vì học sẽ tốn
tiền. Hơn nữa, cô giáo còn giao bài tập. Nhưng có một số
người cho rằng học sẽ biết cách viết đoạn văn chặt chẽ,
logic hơn. Chẳng những, học sẽ tự tin hơn. Mặc dù vậy,
chúng ta học sẽ phải suy nghĩ nhiều và nhức đầu. Ngoài
ra, bố mẹ sẽ tốn thời gian đưa đón. Thế nên chúng ta
không cần đi học ở Ô Xinh.

(Trâm Anh, lớp Văn bản)
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Lớp Vốn từ thuyết trình về cây từ ngữ

Phỏng vấn cô đánh giày
Đề tài: Có nên nói bậy không?
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1.Tôi kịch liệt phản đối việc nói bậy. Vì như thế sẽ làm
người khác cảm thấy bị xúc phạm. Tuy nhiên có người nói
rằng họ có thể lỡ nói bậy. Nhưng chúng ta có thể luyện tập
thành thói quen nói lịch sự. Do đó tôi cho rằng chúng tôi
không nên nói bậy.
(Quang Anh – Lớp Cây bút nhỏ)
2. Theo tôi, chúng ta không nên nói bậy. Vì nói bậy sẽ
rất mất lịch sự và gây phiền toái. Hơn nữa nó còn khiến
người ngoài đánh giá vô văn hóa. Nó còn làm xấu danh dự
của người nói. Nặng hơn nữa có thể bị đánh. Mà nếu nói thế
với ông bà, cha mẹ sẽ bị cho là bất hiếu. Nhưng nhiều người
cho rằng phải nói bậy để thích nghi và để cho vui. Bên cạnh
đó nếu không học nói bậy sẽ bị tẩy chay. Nhưng ta phải học
không nói bậy vì nếu lớn lên mà cứ nói bậy sẽ không tạo
được thiện cảm với mọi người xung quanh, do đó sẽ khó mà
có việc, có nhà và trở thành người không được coi trọng.
Vậy nên, ta không nên nói bậy.
(Tiến Huy- Lớp Cây bút nhỏ)
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3.Ngày nay có rất nhiều người nói bậy và theo tôi, tôi
không đồng ý về việc nói bậy. Vì nói bậy sẽ làm tổn thương
người khác. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người chửi bậy vì
thấy chửi bậy không phải việc sai. Thích chửi vì khi chửi
với bạn thấy vui. Nhưng đôi khi chửi bậy là sai vì nói quá
bậy. Vì vậy, nói bậy với bạn thì không sao nhưng đừng chửi
trước mặt người lớn.
(Trọng Minh - Lớp Cây bút nhỏ)

4. Tôi đồng ý với việc nói lịch sự với bạn bè. Vì nói
lịch sự là điều hay. Nhưng có người nói nói bậy cũng được.
Tuy nhiên chúng ta có thể tập không nói bậy. Nên chúng ta
không được nói bậy.
(Thái Sơn - Lớp Cây bút nhỏ)
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Lớp Cây bút nhỏ trình bày sản phẩm

Buổi gặp gỡ Ô Lớn – Ô Bé
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Đề tài: Có nên chạy nhảy trong lớp học?
Trong lớp của tôi bây giờ, cô giáo lại ra thêm luật mới, đó
là không chạy nhảy trong lớp. Nhưng chúng tôi lại không
thích thế. Hãy bàn luận thêm về vấn đề này cùng tôi.
Chạy trong lớp có rất nhiều lợi ích. Thứ nhất, chạy giúp
người ta linh hoạt hơn. Khi linh hoạt hơn thì ta sẽ làm mọi
việc nhanh hơn, vì ta di chuyển nhanh hơn. Chạy mới chơi
được, chứ đi bộ thì chả có gì vui cả. Thế nên ở đâu thì học
sinh cũng chạy trong lớp.
Nhưng chạy nhảy trong lớp thế này cũng có nhiều tác hại.
Khi chạy, nếu không cẩn thận, ta có thể va vào bàn ghế và
bị thương. Ta còn có thể va vào người khác nữa. Còn nữa,
khi vừa cầm đồ vừa chạy thì đồ không những không đứng
yên mà có thể còn dễ rơi hơn. Thầy cô giáo cũng quan niệm
rằng con người ta phải đi nhẹ, nói khẽ thì mới là người lịch
sự, tế nhị. Thế nên người lớn vẫn cứ cấm học sinh chạy
nhảy trong lớp. Nhưng theo tôi thấy thì vẫn còn nhiều lợi
ích hơn là tác hại. Và tác hại thì vẫn có cách giải quyết. Nếu
sợ đang chạy mà va vào đồ vật thì ta có thể xếp gọn nó lại,
rồi chạy tiếp sau. Nếu sợ va vào người khác, thì hãy tránh
chỗ có người ra. Còn nếu như cứ lại bị thầy cô nhắc vì cần
lịch sự, tế nhị hơn thì hãy bảo với họ rằng họ nên tìm hiểu
về học sinh ở tuổi này. Hơn nữa, mỗi tuổi một khác. Nên tôi
nghĩ, ta nên chạy trong lớp
Học sinh luôn muốn nghịch, còn thầy cô cứ luôn nhắc
nhở. Theo tôi, chúng ta trao đổi rõ với thầy cô về vấn đề
này.
(Hồng Minh - lớp Văn bản)
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Đề tài: Có nên ngủ sớm vào buổi tối hay không?
Các anh của tôi hay ngủ muộn vào buổi tối. Bố mẹ nhắc
mãi không được. Theo các bạn thì có nên ngủ sớm buổi tối
hay không? Chúng ta cùng bàn luận nhé!
Theo tôi, tôi đồng ý việc nên ngủ sớm vào buổi tối. Vì ngủ
sớm vào buổi tối sẽ giúp mình khỏe mạnh hơn vào buổi
sáng. Hơn nữa, ngủ sẽ giúp chúng ta đỡ căng thẳng. Cho
nên, tôi đồng ý với việc nên ngủ sớm vào buổi tối.
Tuy nhiên vẫn có nhiều người không ngủ sớm, thậm chí
không đi ngủ. Trước hết, đầy người ham chơi rồi không ngủ
luôn. Có cả những người ban trưa ngủ nên không ngủ tối.
Nhưng mọi người vẫn có thể sửa việc đó bằng cách như:
trước hết, chúng ta có thể sắp xếp kế hoạch để vừa chơi,
vừa ngủ. Bên cạnh đó, nếu không đi ngủ thì sáng hôm sau
sẽ không đi làm hoặc đi học được. Cho nên, tôi vẫn đồng ý
việc ngủ tối. Tôi thấy việc ngủ sớm vào buổi tối rất có ích.
(Nguyễn Cảnh Minh, lớp Văn bản)

Góc cộng đồng
CLB Ô Xinh
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Đề tài: Việc trồng cây cảnh trong nhà.
Theo tôi, chúng ta nên trồng cây cảnh trong nhà. Vì nó có
nhiều lợi ích. Tuy nhiên nhiều người cho rằng việc đó vô
dụng. Mỗi người sẽ có suy nghĩ khác nhau. Vậy chúng ta
hãy bàn luận thêm về vấn đề này nhé.
Trước hết, chúng ta hãy chỉ ra điểm tốt của việc này. Thứ
nhất là chúng rất đẹp. Thứ hai là cây sẽ lọc không khí trong
lành hơn. Vì thế nên tôi thích trồng cây cảnh.
Nhưng nhiều người không hề thích điều này. Vì nó sẽ rất
bẩn. Hơn nữa, nó lại phải cần nhiều thời gian chăm sóc. Vậy
nên nhiều người không muốn trồng.
Chúng ta có thể khắc phục được những hạn chế kể trên.
Nếu bẩn thì chúng ta hãy dành một ít thời gian để dọn dẹp.
Còn chăm sóc cây chỉ cần khoảng 5-10 phút mà thôi. Thế
nên chúng ta có thể trồng tốt được.
Vậy nên chúng ta hãy trồng cây cảnh trong nhà nhé.
(Bảo Khanh, lớp Văn bản)

Thảo luận nhóm

82

Đề tài: Việc tự mở thư viện tại nhà.
Tôi nghĩ nên tự mở thư viện tại nhà. Vì đó là điều thú vị.
Tuy nhiên có nhiều người nghĩ là có nhiều khó khăn. Nhưng
sẽ có biện pháp để mở thư viện. Vậy các bạn hãy thảo luận
cùng tôi nhé.
Tôi sẽ kể cho bạn biết lí do vì sao nên tự mở thư viện
nhé. Vì sẽ có nhiều người đọc sách. Không những thế, nó
giúp cả làng biết làng có thư viện đầu tiên nên tôi sẽ được
kính trọng. Vậy nên tôi chọn tự mở thư viện.
Nhưng có nhiều người nghĩ không nên tự mở vì họ
nghĩ sẽ mất công làm thẻ vào thư viện. Thậm chí họ nghĩ
sách có thể rách.
Nếu vậy thì chúng ta vẫn có phương pháp để mở.
Chúng ta có thể tạo nội quy thư viện. Thứ hai, chúng ta cần
đẩy mạnh việc thông báo cho mọi người biết giờ mở cửa và
đóng cửa. Vậy chúng ta hãy tạo nội quy và xem giờ nhiều
hơn.
Vậy nên chúng ta nên tự mở thư viện và viết luật lệ để
đảm bảo trật tự và vệ sinh thư viện hơn.
(Huy An, lớp Văn bản)
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Đề tài: Chúng ta có nên kiên trì khi làm việc?

Chúng ta nên kiên trì khi làm việc như lời câu tục
ngữ: có công mài sắt, có ngày nên kim. Vì chúng ta kiên
trì sẽ gặp được nhiều hạnh phúc. Hơn nữa, kiên trì sẽ làm
nhiều việc khác. Nhưng có một số người cho rằng kiên trì
sẽ làm mất thời gian. Thêm vào đó, kiên trì làm chúng ta
chậm đi và không thể vội vã được. Mặc dù kiên trì làm
mất thời gian nhưng nếu chúng ta làm việc riêng thì còn
mất thời gian hơn. Ngoài ra, nếu chúng ta có tính hay vội
vã thì chúng ta có thể rèn luyện để bớt tính vội vã đi. Thế
nên, chúng ta cần kiên trì khi làm việc
(Trâm Anh, lớp Văn bản)

Phỏng vấn trong lớp
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Đề tài: Có nên bỏ cuộc khi gặp khó khăn?

Hôm nay lớp em đi phỏng vấn, mỗi người có câu hỏi
khác nhau. Em có khá nhiều người trả lời. Theo em, khi
gặp khó khăn, chúng ta không nên bỏ cuộc giữa chừng. Vì
đó là quyết tâm của mình. Ngoài ra, nếu chúng ta không
làm trước thì sẽ quá muộn. Nhưng có một số người cho
rằng: khi gặp khó khăn, chúng ta cứ bỏ đi cho đỡ mệt.
Hơn nữa, nếu thấy khó quá thì bỏ đi. Mặc dù vậy, khi
chúng ta không bỏ cuộc thì sẽ có thể gặp thành công. Còn
nữa, nếu không bỏ cuộc thì chúng ta mới vươn lên được
và để chinh phục bản thân. Vì vậy, khi gặp khó khăn,
chúng ta đừng bỏ cuộc giữa chừng nhé. Hãy nhớ rằng:
“Thất bại là mẹ thành công”.
(Ngọc Anh, lớp Văn bản)
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Đề tài:
Trẻ em có phải chào người lớn trước hay không?

Trong lớp học viết văn, cả lớp đã có cuộc tranh luận
về sự lễ phép với người lớn. Câu hỏi chính của cuộc bàn
luận là trẻ em có phải chào người lớn trước hay không.
Theo tôi, trẻ em không cần lúc nào cũng phải là người
chào hỏi trước. Tôi cho rằng người lớn không thể mặc
định rằng một đứa trẻ ngại nói chuyện là một đứa trẻ vô lễ
được. Tuy nhiên, nhiều người, đặc biệt là người lớn, cho
rằng việc trẻ em chủ động chào hỏi trước thể hiện sự lễ
phép đối với người lớn tuổi. Dù vậy, việc chào hỏi nhiều
quá có thể khiến trẻ em mệt mỏi. Trẻ em cũng có thể làm
việc khác thể hiện sự tôn trọng với người khác. Tôi cho
rằng trẻ em có thể chào người lớn trước nhưng không nhất
thiết lúc nào cũng cần làm như vậy.
(Cảnh Khôi, lớp Văn bản)

Phỏng vấn các em
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Đề tài: Có nên vứt rác bừa bãi?

Hôm nay tớ đi phỏng vấn cùng với lớp thì có nhiều
ý kiến phản đối nhiều hơn. Tớ nghĩ chúng ta không nên
vứt rác bừa bãi. Vì vứt rác sẽ gây bệnh. Ngoài ra, càng
vứt rác sẽ càng có nhiều rác trên thế giới. Hơn nữa, vứt
rác có hại cho môi trường. Nhưng có người cho rằng vứt
rác thì vứt ngay dưới đất luôn cho tiện. Còn nữa, vứt rác
bừa bãi sẽ giữ được tay chân sạch sẽ. Mặc dù vậy, vứt rác
bừa bãi sẽ làm mất đi khung cảnh đẹp. Không những thế,
nếu muốn giữ chân tay sạch sẽ thì có thể về nhà rửa tay
với xà phòng. Thế nên, chúng ta không nên vứt rác bừa
bãi. Ý kiến của bạn thế nào? Nếu có câu trả lời thì viết
cho tớ nhé! Tớ rất mong câu trả lời của cậu.
(Ngọc Anh, lớp Văn bản)
Đề tài: Anh chị em có nên giúp đỡ nhau như câu
tục ngữ “Chị ngã em nâng”?

Anh chị em nên giúp đỡ nhau như câu tục ngữ “Chị
ngã em nâng”. Vì anh chị em sẽ gây gổ với nhau nếu
không giúp. Hơn nữa, anh chị em giúp đỡ nhau thì làm
việc sẽ nhanh hơn. Thêm vào đó, người trong nhà lại ở
chung nhà càng cần giúp đỡ nhau. Nhưng có một số
người cho rằng nếu mà mình làm hộ thì sẽ họ ỉ lại. Một
điều nữa, làm hộ thì sẽ mệt mỏi. Mặc dù vậy, nếu chúng ta
làm thì sẽ khác. Ngoài ra, nếu mà làm mệt thì sẽ nghỉ
ngơi một lúc. Thế nên, anh chị em cần giúp đỡ nhau.
(Trâm Anh, lớp Văn bản)
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Chủ đề: Chúng ta có nên nói lịch sự với người
khác?
Xin chào tất cả các bạn. Có rất nhiều nét văn hóa ở
Việt Nam. Hôm nay tớ thảo luận về một trong số đó và đó là
tớ phỏng vấn về đề tài: Chúng ta có nên nói lịch sự với
người khác. Theo tớ thì chúng ta nên nói lịch sự vì chúng ta
sẽ được trả ơn vì điều đó. Nhưng có người cho rằng nếu
chúng ta nói lịch sự thì nhỡ đâu vẫn có người không nói lịch
sự với mình. Mặc dù vậy, đó là việc của họ. Còn mình cứ tỏ
ra lịch sự thì sẽ được tôn trọng. Và thực tế cho thấy trường
hợp nào chúng ta cũng có thể trả lời được lịch sự được cả.
Thế nên, chúng ta nên nói lịch sự với người khác như câu
tục ngữ:
Kim vàng ai nỡ uốn câu
Người khôn ai nhỡ nói nhau nặng lời.

(Hoàng Lâm, lớp Văn bản)

Hỏi – đáp về sách
Lớp Viết văn nghị
luận không khó
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Đề tài: Có nên giao việc rửa bát cho con hay
không?
Hôm nay, lớp tôi đi phỏng vấn về đề tài có nên giao
việc rửa bát cho con hay không. Đề tài đó làm cho nhiều
người đồng ý và rất ít người phản đối. Theo tôi, chúng ta
nên giao việc rửa bát cho trẻ. Vì như thế sẽ giúp chúng
việc tự lập. Và hơn nữa, khi ba mẹ đi làm về thì sẽ rất mệt
thì con có thể giúp bố mẹ vui vẻ và đỡ mệt mỏi. Nhưng
nhiều người cho rằng con làm thì sẽ bị đứt tay, đứt chân.
Và hơn thế nữa, các con sẽ tranh thủ nghịch trong lúc rửa
bát, như thế sẽ bẩn quần áo. Còn cả việc bát đĩa có thể đổ
vỡ. Mặc dù vậy, khi bị đứt tay, chân thì trẻ sẽ để ý khi làm
việc đó nhiều lần và không bị đứt tay, chân nữa. Và khi
con nghịch, chúng ta sẽ nhắc nhở con. Còn vấn đề bẩn thì
chúng ta có thể tắm lại cho trẻ và thay quần áo hoặc mặc
tạp dề. Hơn thế nữa, con sẽ rèn được tính tự lập nên tôi
khuyến khích cho trẻ rửa bát. Ý kiến của bạn có giống tôi
không? Hãy nói cho tôi nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc bài
văn của tôi.
(Gia Hân, lớp Văn bản)

Sắp xếp đoạn văn
Lớp Văn nghị luận không khó
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Đề tài: Suy nghĩ về việc rửa bát
Tôi nghĩ việc rửa bát là việc cần thiết cho con cái. Việc
rửa bát giúp các con có được tính tự lập khi không có ai
xung quanh và khi lớn lên. Tuy nhiên, việc rửa bát có thể
gây nguy hiểm như đứt tay, đứt chân. Có những bậc phụ
huynh lại muốn con cái của mình tập trung vào việc học
hành và thi cử. Dù vậy, đây là trách nhiệm của các con để
phục vụ gia đình mình trong tương lai. Để vừa có thời gian
học hành và làm việc nhà, cha mẹ có thể giao việc rửa bát
cho con vài ngày trong một hoặc hai bữa ăn.
(Nguyễn Cảnh Khôi – lớp Văn bản)

Hướng dẫn các em làm bánh trung thu
Sự kiện trung thu – Ô Xinh
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Đề tài: Chúng ta có nên tổ chức một ngày kỉ
niệm dành cho con trai không?
1. Sắp đến 20/10, hôm nay tớ đã thảo luận về chúng
ta có nên tổ chức một ngày dành cho con trai hay không.
Theo tớ, chúng ta nên tổ chức cho con trai vì con trai là
trụ cột trong một gia đình. Tuy vậy, có người nói rằng có
rất nhiều việc con gái có thể làm mà con trai không làm
được. Nếu vậy, vẫn có nhiều việc mà con trai làm còn con
gái không làm được tốt bằng. Thế nên, chúng ta có thể tổ
chức một ngày dành cho con trai.
(Hoàng Lâm, lớp Văn bản)

2. Hôm nay lớp tôi đang bàn luận về nên tặng quà
gì cho cô thì anh Khôi tự nhiên hỏi: “Thế còn con trai thì
sao? Cũng phải có một ngày cho nam giới chứ”. Rồi tụi
tôi cười phá lên nói “Thật buồn cười! Con trai có làm gì
đâu! Và sau đó cô giáo vào và nói nên có một ngày cho
con trai vì như thế mới bình đẳng giới. Theo tôi, tôi không
đồng ý với việc vinh danh con trai. Vì con trai không thể
làm việc con gái có thể làm. Hơn thế nữa, có một số việc
con gái sẽ không thích. Mặc dù vậy, một số người cho
rằng con trai đã làm nhiều công việc nặng nhọc như cảnh
sát, lính cứu hỏa. Nếu vậy thì con gái cũng có thể làm
việc đó. Và thêm đó, con trai có thể sinh con không? Nên
tôi không đồng ý với việc dành một ngày vinh danh con
trai. Ý kiến các bạn thế nào? Hãy nói cho tôi nhé. Tôi
mong chờ câu trả lời của các bạn.
(Gia Hân, lớp Văn bản)
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3. Sắp đến ngày Phụ nữ Việt Nam rồi. Các bạn nữ
trong lớp tôi đang bàn nhau về việc tặng gì cho cô nhân
ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Khi đang bàn thì bọn
con trai xúm lại và bảo các bạn ấy cũng muốn có một
ngày cho nam giới. Bạn lớp trưởng đang ngồi đầu bàn rồi
lại gần và nói rằng bạn đồng ý với việc này. Tớ cũng đồng
ý việc chúng ta nên có một ngày vinh danh nam giới. Vì
nữ có nhiều ngày rồi nên con trai cũng phải có một ngày.
Ngoài ra, phụ nữ quà nên con trai cũng cần có quà. Nhưng
các bạn nữ cho rằng con trai làm ít việc hơn con gái. Hơn
nữa một số việc chỉ có con gái làm được. Mặc dù vậy, con
trai cũng làm được nhiều việc có ích. Còn nữa, con gái có
nhiều ngày của mỉnh rồi cũng nên để các bạn trai có một
ngày như thế. Thế nên, ta nên dành một ngày vinh danh
nam giới.
(Ngọc Anh, lớp Văn bản)

4. Chúng ta không nên vinh danh nam giới. Vì con
gái không thích vinh danh con trai. Hơn nữa, đôi lúc con
trai không làm được việc của con gái. Ngoài ra, con trai
làm ít việc hơn con gái. Nhưng có một số người cho rằng
vinh danh con trai vì con trai cũng làm được nhiều việc.
Mặc dù vậy, con gái vẫn có thể làm được mọi việc của
con trai. Do đó, mọi người không nên vinh danh con trai.
(Trâm Anh, lớp Văn bản)
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Đề tài: Có nên nhịn ăn tối hay không?
1. Hôm nay các bạn nữ lớp tôi đang bàn nhau về
việc có nên nhịn ăn tối không. Bỗng cô giáo đến và hỏi
chúng tôi đang làm gì. Chúng tôi nói cho cô về cuộc thảo
luận của mình. Cô thắc mắc và giải thích cho chúng tôi
không nên nhịn ăn tối. Tôi cũng đồng ý với cô rằng nên
ăn tối. Vì với tôi, tôi sẽ đói không thể chịu được nếu nhịn
ăn. Còn nữa, nếu nhịn ăn ta sẽ không đủ sức. Nhưng các
bạn gái cho rằng nhịn ăn tối có thể giảm béo được. Còn
nữa, nếu nhịn ăn, ta sẽ có thêm thời gian chơi. Thế thì nếu
nhịn ăn, chúng ta sẽ bị đau dạ dày. Hơn nữa, ăn tối là buổi
cả nhà sum vầy nên sẽ rất vui. Thế là lớp tôi đã dừng
tranh luận và có câu trả lời là nên ăn tối. Cả lớp tôi đồng ý
việc cần ăn bữa tối. Còn bạn thì sao? Nếu có câu trả lời thì
chia sẻ cho tôi nhé.
(Ngọc Anh, lớp Văn bản)

Sản phẩm sáng tạo
trong giờ ra chơi
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2. Hôm nay lớp tôi được giao cho một đề tài: chúng
ta có nên bỏ bữa tối hay không. Và nhóm nữ chúng tôi
bảo là chúng ta không nên bỏ bữa tối. Sau đó, Hoàng Lâm
bỗng chê cười cho rằng chúng tôi xàm xí, nhảm nhí. Theo
các bạn, chúng ta có nên bỏ bữa tối không? Theo tôi,
chúng ta không nên làm như vậy. Vì chúng ta sẽ không có
sức hoạt động sau cả một đêm dài. Và hơn nữa, ban sáng
chúng ta lại ăn thì khác gì ăn tối. Mặc dù vậy, nhiều người
nói là bỏ ăn tối sẽ giảm cân. Nhưng nếu muốn giảm cân
thì thay vì nhịn ăn tối, chúng ta có thể chơi thể thao, bơi.
Và hơn nữa, khi chúng ta ăn tối với cả gia đình, mọi
người sẽ nói chuyện với nhau rất vui. Nên tôi không đồng
ý việc nhịn ăn tối. Còn ý kiến của các bạn thì sao? Nhớ
nói cho tôi nhé!
(Gia Hân, lớp Văn bản)

Đề tài: Có nên nhường em không?
Chúng ta không nên nhường em. Vì khi nhường em
sẽ càng đòi hỏi thêm rồi còn khóc lóc ầm ĩ cả nhà. Tuy
nhiên, có người bảo nhường em thì em sẽ ngoan. Nhưng
trên thực tế, có nhiều cách để làm em ngoan hơn như là
làm gương cho em hoặc công bằng với em. Do đó, tôi
không đồng ý việc nhường nhịn em.
(Hoàng Lâm, lớp Văn bản)
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Đề tài: Học sinh có nên đọc sách không?
1. Nhiều người lớn lúc nào cũng khuyên rằng mình
nên đọc sách. Bởi đọc sách sẽ tốt cho mình. Nó có nhiều
thể loại khác nhau và nội dung hay. Nhưng tôi nghĩ là các
phụ huynh nên để yên cho học sinh cấp hai như tôi. Vì
chúng tôi đã phải đọc nhiều ở trường rồi. Đọc sách lại còn
là hoạt động khá chán với một vài bạn. Nếu bạn thích đọc
sách, điều đó tốt cho bạn. Nếu bạn không thích thì thôi, cứ
để yên cho chúng tôi là được. Bạn muốn thì đọc, không
thì bỏ qua.
(Thảo Nguyên, lớp Văn nghị luận)

2.Việc chọn sách để đọc là một việc cần thiết và
quan trọng cho mọi lứa tuổi. Vì chọn phù hợp sẽ tiếp cận
được lời lẽ phù hợp và nội dung mô tả hợp lí. Ý nghĩa phù
hợp cũng là điều cần thiết. Vì nếu không hợp lứa tuổi, có
nhiều ý nghĩa tác động xấu gây ám ảnh suy nghĩ, quá mức
nhận thức và tạo cảm giác tồi tệ. Lòng hứng thú cũng là
điều nữa mà mọi người để ý. Chỉ cần phù hợp, nó có thể
khiến người ta thích, vui vẻ hơn, giải tỏa đầu óc. Tuy vậy
có những người chẳng quan tâm về sách của mình đang
đọc. Có thể là vì họ bị ép buộc, đọc để cho có, cho biết.
Nhưng như thế còn không vui được thậm chí còn khiến
mình bực bội thêm. Do đó, chúng ta cần chọn sách, truyện
phù hợp.
(Trí Anh, lớp Văn nghị luận)
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Sự kiện cuối khóa lớp Viết văn nghị luận không khó
do các bạn tự tổ chức

Lớp Cảm hứng nghệ thuật
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Đề tài: Có nên tổ chức chương trình Táo Quân vào ngày
Tết nữa không?
“Có nên tổ chức chương trình Táo Quân vào ngày Tết
nữa không?” - Đây là câu hỏi mà có lẽ những người thuộc ê
– kíp và nhà đài đã thắc mắc. Theo tôi, ai trong chúng ta
cũng mong muốn một lễ Tết trọn vẹn và vui vẻ. Vì vậy, Táo
quân đã trở thành một phần tất yếu trong những buổi tụ họp
gia đình đêm Giao thừa. Tuy nhiên, có những người cho
rằng những năm gần đây chương trình này đã có phần chán
hơn cùng những quảng cáo rất thô. Mặc dù thế, đối với tôi,
ngày Tết thiếu Táo Quân cũng như đi giày thể thao mà
không đi tất. Nó có một sự thiếu vắng của Nam Tào, Hoàng
Thượng, Bắc Đẩu và các Táo, thiếu vắng những bài hát chế
vui nhộn và những tin tức, sự kiện trong năm vừa qua. Vậy
nên đối với một người không hay xem tin tức thường ngày
như tôi, Táo Quân là một phần quan trọng trong niềm vui
ngày Tết.
(Phương Linh - Lớp Viết văn nghị luận không khó)
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THAY LỜI KẾT
Bạn nghĩ gì về các lớp học ở Ô Xinh?
Đáp lại câu hỏi này, các bạn lớp Cây bút nhỏ đã cùng
nhau sáng tác bài thơ dưới đây:

HỌC Ở Ô XINH

Ô Xinh học thật vui
Chơi trò chơi thích lắm!
Vừa học vừa đóng vai
Ai nấy đều vui vẻ.

Lại có thêm giờ nghỉ
Được liên hoan suốt ngày
Sô-cô-la, bánh kẹo…
Ăn cho mỏi miệng luôn.
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Học trong lớp thật vui
Bài vở sáng tạo cực!
Bỗng đến lúc chia tay
Nhớ cô và bạn lắm!
(Hiền Anh, Châu Anh, Bá Quang, An Chi,
Linh Đan, Minh Hải, Việt Tùng, Nhật Thu)

Có thể bạn sẽ băn khoăn: Điều gì khiến những giờ
học ở Ô Xinh vui vẻ, thú vị đến thế? Ấy là bởi các bạn được
“học qua hệ thống việc làm” - tự mình làm việc, thỏa sức
sáng tạo dưới sự tổ chức của các thầy cô giáo.
Những bài viết bạn vừa thưởng thức trong tập sách
mỏng này là một loại sản phẩm của việc “học qua hệ thống
việc làm” đó! Những kiểu sản phẩm khác, khó trình ra trên
giấy, bạn hãy gặp trực tiếp các bạn học sinh và giáo viên Ô
Xinh để cảm nhận nhé!
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