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Những bài văn mẫu hay nhất chủ đề Viết một đoạn văn ngắn tả cây phượng vĩ - Để 

học tốt môn Văn lớp 3. 

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu miêu tả cây phượng vĩ trong sân 

trường em hoặc nơi em sống. 

Bài văn hay nhất tả cây hoa phượng trong sân trường 

Trong sân trường em có rất nhiều loại cây gắn bó với những tháng ngày đi học của chúng 

em. Nhưng em vẫn ấn tượng nhất với cây phượng. Hoa phượng – hoa học trò, loài hoa 

gắn bó thân thiết nhất với những bạn học sinh.  

Em không biết cây phượng năm nay bao nhiêu tuổi nhưng từ khi em bước chân vào 

trường, cây phượng đã hiên ngang ở giữa sân trường. Cây cao hơn hai tầng học của 

trường em, tán rộng sum suê. Thân cây phượng màu nâu xù xì, hai bạn học sinh ôm 

không hết, có nhiều con mắt nổi lên. Lá của cây phượng giống như lá của cây me, những 

chiếc lá nhỏ xíu bằng hạt cơm. Rễ phượng ngoằn nghèo, nổi hẳn lên trên mặt đất. 

Mùa xuân, phượng cũng ra lá non. Những chiếc lá xanh non, mơn mởn. Nhưng phượng 

đẹp nhất vẫn là mùa hè. Mùa hè dường như là mùa của hoa phượng. Mỗi mùa hè đến, 

phượng nở rực một góc sân trường. Nhìn từ xa, em thấy cây phượng như một ngọn đuốc 

đang cháy sáng giữa bầu trời. Mỗi khi có làn gió thổi qua, từng chùm phượng rung rinh 

trong gió. Hoa phượng màu đỏ thắm, cánh hoa mỏng tang dập dờn chao liệng trong gió. 

Chúng em thường nhặt hoa phượng đem nó ép vào trang vở trắng cất giữ những kỉ niệm. 

Hoa phượng là hoa học trò, báo hiệu mùa hè về, mùa thi đã đến và cũng là mùa chia tay 

thầy cô, bạn bè và mái trường yêu dấu. Nhặt cánh phượng, học trò ai cũng cảm thấy xao 

xuyến và nôn nao một cảm xúc khó tả. Khi mùa hè đến, những chú ve kêu râm ran trên 

vòm lá phượng tạo thành âm hưởng quen thuộc không thể thiếu của mùa hè. 

Cây phượng trên sân trường là người bạn gắn bó với rất nhiều thế hệ học trò chúng em. 

Có lẽ sau này khi rời xa mái trường này, em vẫn sẽ luôn luôn nhớ tới cây phượng - 

nơi lưu giữ đầy ắp những kỉ niệm thời học sinh này. 

Một số đoạn văn tả cây phượng tiêu biểu của học sinh lớp 3 

Mẫu 1: 

Mỗi độ hè về, cây phượng trường em lại khoác một chiếc áo đỏ rực. Gốc phượng sần sùi, 

mốc thếch. Thân cây cao, vững chãi nâng đỡ muôn cành lớn nhỏ. Tán lá phượng xanh 

tươi, khẽ xô vào nhau cất những tiếng lao xao trong gió. Em thích nhất là những chùm 

hoa phượng đỏ thắm như lá cờ Tổ quốc. Cánh phượng mềm mịn, óng ánh dưới nắng hè. 

Chiều chiều, bóng phượng rợp mát sân trường cho chúng em thỏa thích đùa vui. 
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Mẫu 2: 

Giữa sân trường em có một cây phượng vĩ đang nở rộ những chùm hoa thắm tươi như 

báo hiệu cho chúng tôi một mùa hè nữa lại bắt đầu. 

Cây phượng vĩ đã nhiều tuổi lắm rồi. Thân cây to đến mấy người ôm không xuể. Dưới 

gốc phượng có đến mấy cái rễ to, nhỏ khác nhau. Cái thì trồi lên trên mặt đất vài mét mới 

chui xuống dưới, cái thì ngoằn ngoèo, cái thì thẳng đuột. Tán phượng thì xòe rộng ra như 

cái dù phi công trùm lấy một khoảng sân rộng, che bóng mát cho tụi nhỏ chúng em. 

Mẫu 3:  

Xuân qua, hè tới, phượng bắt dầu nở hoa. Phượng nở đồng loạt, kết thành từng chùm đỏ 

rực trông như một mâm xôi gấc. Hoa phượng có năm cánh, bốn cánh đỏ tươi và một cánh 

có đốm trắng. Nhuỵ hoa có một túi phấn hình bầu dục, giống râu con bướm. Chúng em 

thường lấy nhuỵ đó chơi chọi gà. Thế là dưới gốc phượng, tiếng reo hò ầm ĩ. Khi tiếng ve 

kêu ra rả trên cây phượng là lúc phượng nở nhiều nhất. Một màu đỏ nồng nàn trên cây. 

Lúc ấy, phượng già trẻ lại, bừng bừng sức sống. Phượng nở thúc giục em một mùa thi 

cuối cùng của năm học, chuẩn bị nghỉ hè với bao dự định đầy ắp niềm vui. 
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