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Tham khảo tuyển chọn những đoạn văn ngắn hay nhất kể lại một trận thi đấu thể 

thao dành cho học sinh lớp 3. 

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu kể lại một trận thi đấu thể thao mà em đã 

có dịp xem. 

Bài văn mẫu hay kể về một cuộc thi chạy ngắn 

Em đã từng có dịp chứng kiến một cuộc chạy đua cự li 100 mét tại sân vận động của tỉnh 

do Sở Thể dục thể thao tổ chức nhân ngày kỉ niệm 44 năm Bến Tre đồng khởi. Tám vận 

động viên xuất sắc của tám huyện thị đã vào vị trí xuất phát và đang ở trong tư thế “sẵn 

sàng”. Cả tám vận động viên mắt đăm đăm nhìn lá cờ hiệu trên tay trọng tài. Chỉ mấy 

giây sau, lá cờ trên tay chú trọng tài phất xuống, cả tám vận động viên đồng loạt lao 

người về phía trước như một mũi tên. Ai cũng như bay trên đường chạy; những mái tóc 

hất ngược về sau, nằm sát sạt trên đầu. Em đứng gần chỗ về đích nên thấy rất rõ: chỉ còn 

khoảng từ 10 đến 15 mét nữa thôi, từ vị trí số ba, vận động viên mặc áo đỏ số 5 tăng tốc 

vượt qua vị trí số 2 rồi bay qua số 1, chạm đích trong tiếng reo hò của các cổ động viên. 

Những bài văn mẫu kể về trận thi đấu thể thao 

Bài mẫu 1: Trận thi đấu bóng chuyền giao hữu của học sinh. 

Đó là trận đấu bóng chuyền chiều thứ bảy vừa qua được tổ chức ở sân vận động Trường 

Cao đẳng sư phạm. Có hai đội vào vòng chung kết, đội của Trường Cao đẳng và đội của 

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Bố em là cán bộ giảng dạy của trường nên bố dẫn em 

đi theo để động viên cả hai đội. Hiệp một Trường Cao đẳng thắng, hiệp hai trường 

Nguyễn Đình Chiểu thắng, hiệp ba Trường Cao đẳng lại thắng.  

Tỉ số lúc bấy giờ là 2-1. Bước sang hiệp bốn nếu Trường Cao đăng thắng, coi như kết 

thúc trận đấu. Vì thế cả hai đội đều quyết tâm rất lớn. Phải thừa nhận rằng, các anh ở đội 

Nguyễn Đình Chiểu có một tinh thần thi đấu thật kiên cường. Có lẽ vì vậy mà các anh đã 

san bằng được tỉ số 2-2. Trận đấu lại kéo thêm một hiệp nữa. Hiệp này mới quyết liệt làm 

sao! Bên nào cũng thủ chắc và tấn công dữ dội. Hiệp thứ năm điểm số của các đội cứ 

nhích dần lên 8-7, 8-8,… 22-21, 24-21. Và cuối cùng, với sự phòng thủ chắc chắn, tấn 

công linh hoạt, đội Trường Cao đẳng đã giành chiến thắng với tỉ số 3-2, kết thúc trận đấu 

trong bầu không khí sôi nổi hữu nghị. 

Bài mẫu 2: Một trận thi đấu kéo co 

Trong chuyến tham quan tại Bát Tràng – Đền Đô, chúng em đã được tham gia các trò 

chơi dân gian do các anh chị hướng dẫn viên và nhà trường tổ chức, nhưng trò chơi để lại 

cho em nhiều ấn tượng sâu đậm nhất là trò chơi kéo co. 
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Mỗi lớp sẽ cử ra hai mươi bạn để tham gia thi đấu. Cầm chắc trên tay các bạn là sợi dây 

thừng rất to và dài, ở giữa là một dải lụa màu đỏ đánh dấu điểm mốc. Dưới sân có vạch 

sơn trắng để phân chia ranh giới hai đội. Khi đã biết đối thủ của mình là lớp 3H, chúng 

em hồ hởi ra sân thi đấu. Bạn nào cũng thể hiện tinh thần quyết tâm rất cao. Tiếng hô "bắt 

đầu" vang lên, cả hai đội đều dồn sức vào đôi tay, hai chân bám chặt xuống đất, người 

ngả về phía sau ra sức kéo. Sợi dây khi thì nhích về phía đội em, khi thì lại nghiêng sang 

phía đội bạn. Tiếng trống, tiếng reo hò cổ vũ của các bạn cổ động viên càng làm cho 

chúng em thêm phấn khích. Cuối cùng, sau hai hiệp thi đấu, chiến thắng đã thuộc về lớp 

3I chúng em. Cả lớp ôm nhau nhảy múa, vui mừng chiến thắng. Em rất thích chơi kéo co 

vì kéo co đem lại cho chúng em sức khỏe và tình đoàn kết. 

Em mong nhà trường sẽ tổ chức nhiều chuyến đi tham quan hơn nữa để chúng em lại 

được chơi những trò chơi dân gian đầy bổ ích và lí thú. 
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