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Tổng hợp những bài văn hay nhất chủ đề Tả cây phượng vĩ sân trường em để học 

tốt môn Văn dành cho học sinh lớp 4. 

Đề bài: Em hãy tả cây phượng vĩ trong sân trường em. 

Bài mẫu hay nhất tả cây hoa phượng trường em 

Trên sân trường nhà em có rất nhiều loại cây: cây bàng, cây xà cừ, cây bằng lăng, cây 

phượng. Loài cây nào cũng có đặc trưng và vẻ đẹp riêng của nó. Nhưng em vẫn thích 

nhất là cây phượng ở ngay bên dưới cột cờ. 

Em không biết cây phượng này có từ bao giờ, chỉ biết từ khi em bước vào ngôi trường 

này, cây phượng đã sừng sững đứng hiên ngang bên dưới cột cờ. Mỗi mùa hè đến, 

phượng nở rực một góc. Cô giáo em vẫn thường bảo rằng màu hoa phượng chính là màu 

của tuổi học trò. 

Cây phượng này cao hơn ngôi trường của em học, từng cành, từng lá xum xuê, bao phủ 

và tạo nên một bóng râm rất mát. Thân cây phượng xù xì, có nhiều con mắt nổi lên ở thân 

cây, là nơi chúng em vẫn bám vào và trèo lên cây vui chơi. 

Lá của cây phượng giống như lá của cây me, nhưng nó dài hơn lá cây me. Ở dưới gốc 

cây, có những cái rễ rất to và dài bò lan ra ngoài mặt đất như những con rắn đang im lặng 

nằm ngủ một giấc thật ngon lành. Rễ cây chính là nơi chúng em vẫn ngồi mỗi khi giờ ra 

chơi. Chúng em nói đủ mọi thứ chuyện, đũng quần cũng sắp bị mài mòn bởi rễ phượng. 

Chúng em còn có một trò chơi đặc biệt dưới gốc phượng này, chính là vẽ một vòng tròn 

rộng xung quanh cây phượng, chia thành hai nhóm, một nhóm ở trong vòng tròn và một 

nhóm ở ngoài. Nhóm ở ngoài sẽ đuổi bắt nhóm ở trong, cứ thế chúng em chạy xung 

quanh gốc phượng không biết mệt mỏi. 

Mỗi khi có làn gió thổi qua, tán phượng rung rung lên âm thanh rất thích thú. Ánh nắng 

xuyên qua những tán lá, rọi vào khung cửa sổ lớp em. 

Những sáng thứ hai đầu tuần, trường em tổ chức chào cờ, khi ngước mắt lên nhìn lá cờ 

bay phấp phới trên bầu trời bao la, chúng em cũng thấy những tán phượng đang reo đùa 

như đang vẫy chào chúng em. Khi mùa hè đến, những chú ve kêu râm ran trên những tán 

cây không chịu ngớt. Vào tháng Năm, hoa phượng bắt đầu nở rộ, màu đỏ của hoa phượng 

rực cả một góc sân trường. Chúng em thường nhặt lấy từng cánh phượng rơi rụng xuống 

đất ép vào trang vở thành những chú bướm xinh đẹp nhất. Bạn nào cũng thích thú ép hoa 

vào trang mở chưa viết gì. 
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Cây phượng trên sân trường là người bạn của em, em đã có rất nhiều kỉ niệm đối với nó. 

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

cột cờ này. 

Những bài văn tả cây phượng vĩ của học sinh lớp 4 

Bài số 1: 

Cây phượng là loại cây hay được trồng ở trường học. Xung quanh trường em là những 

cây phượng với từng chùm hoa đỏ rực một góc trời vào mùa hè, báo hiệu một mùa chia 

tay bạn bè, mái trường và thầy cô nữa lại đến. 

Cây phượng ở trường em đã to, có lẽ nó được những thế hệ thầy trò đầu tiên của ngôi 

trường mà em đang học trồng. Đến thế hệ của chúng em thì nó đã lớn và chiếm một 

khoảng khá rộng ở sân trường. Thân cây rất to chắc phải mấy đứa chúng em ôm mới xuể, 

phần rễ cây rất phát triển nhô cả lên mặt đất, vô tình như một cái ghế tạo thành chỗ ngồi 

cho học sinh ở trường. Cây phượng có rất nhiều cành, cành to, cành nhỏ thi nhau vươn 

cao, xa để đón lấy ánh nắng mặt trời. 

Lá phượng rất đặc biệt, mỗi cành có rất nhiều cành lá, trên mỗi cành lá lại có nhiều lá 

con. Vì lá phượng nhỏ như vậy nên cả một cây phượng không tạo thành một bóng mát, 

những tia nắng lọt qua kẽ lá chiếu xuống sân như những đốm sáng nhỏ trông rất đẹp. Mỗi 

khi hè đến, cả cây phượng chìm trong tiếng ve kêu, rất ồn ào nhưng lại vui tai, những 

chùm hoa phượng bắt đầu nở, rồi cả cây phượng nở hoa, che lấp những cành lá màu 

xanh, nhìn từ xa cây phượng đỏ rực cả một góc trời. 

Nếu không có tiếng ve, không có những chùm hoa phượng thì có ai biết hè đã đến từ bao 

giờ. Chúng em thường nhặt hoa phượng làm thành con bướm rồi đem nó ép vào trang vở 

như để cất giữ những kỉ niệm. Hoa phượng nở báo hiệu mùa hạ về, mùa thi đến, mùa chia 

tay thầy cô, bạn bè và mái trường yêu dấu khiến ai cũng có cảm giác xốn xang. Thế rồi 

hoa phượng tàn, kết thành những quả phượng dài, cong cong mà mấy bạn con trai hay 

nhặt để làm kiếm. Khi quả phượng rụng hết, cây phượng cũng trụi lá và đợi đến mùa 

xuân để mọc lên những tán lá xanh non mơn mởn. 

Cây phượng vẫn đứng đó chứng kiến bao lớp học sinh đã trưởng thành từ đây. Dù xa 

trường nhưng em sẽ nhớ mãi về cây phượng như một người bạn của một thời học sinh. 

Bài số 2: Nắng gió mùa hoa phượng đỏ 

Nhắc đến hoa phượng, ta không thể quên được một màu đỏ rực rỡ của nó - một màu đỏ 

nhờ sự tinh khiết của gió, nắng, nóng của thiên nhiên vào mùa hạ. 
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Đài hoa ôm lấy bông như một người mẹ che chở cho con thân yêu của mình. Bên trong 

lớp đài hoa là cánh, cánh hoa phượng đỏ, mỏng manh nhưng chính nó đã tạo nên vẻ đẹp 

tươi xinh cho mỗi bông hoa phượng. Trong lòng hoa là nhụy đỏ, chứa mật và phấn, mật 

hoa cho những chú ông bé nhỏ, chăm chỉ tới hút. Vào khoảng giữa tháng năm, tiếng ve 

sầu kêu râm ran, liên miên trên những tán lá phượng vĩ, báo hiệu mùa hè tới, thôi thúc 

học trò chúng tôi phải chuyên tâm học hành đạt được những kết quả cao trong học tập. 

Những buổi trưa hè nắng nóng, những giờ ra chơi oi bức vì nô đùa, phượng như một cái ô 

che mát cho chúng tôi. Đứng dưới cây phượng, nhìn lên bầu trời dường như ta không thể 

nhìn thấy những gợn mây trong xanh mà chỉ thấy trong những tán lá phượng xum xuê 

một màu xanh và lốm đốm nhiều một màu đỏ của hoa phượng. Tia nắng vàng xuyên qua 

tán lá và để lại bóng hình của hoa phượng dưới mặt đất. Vào đầu tháng sáu, lũ học trò 

chúng tôi vui vẻ, sửa soạn về nhà, sung sướng đón chào một mùa hè thú vị. Nhưng không 

ít tiếng khóc sụt sùi phải xa mái trường, xa thầy cô, xa bạn bè và xa những kỉ niệm dưới 

ngôi trường thân yêu, dưới gốc phượng bơ vơ giữa sân trường, bơ vơ giữa biển nắng 

vàng. 

Hoa phượng buồn khi phải xa học trò, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua, lại 

một cơn hoa rụng... Ba tháng hè trôi qua đằng đẵng, không một tiếng cười nói, không 

tiếng trống, phượng trống vắng. Phượng vẫn thả những cánh son đỏ xuống sân trường, 

phượng vẫn đếm từng giây từng phút khi xa học sinh. Ba tháng hè trôi qua, ngày khai 

giảng lại về. Phượng mong nhớ, chờ đợi để được gặp lại các bạn học sinh. 

Những học sinh cũ đến thăm trường, những giọt lệ bé nhỏ của họ chứa đầy sự nhớ 

thương mái trường, thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ những kỷ niệm thân thương dưới gốc 

phượng và nhớ phượng...Trong tâm hồn họ chứa đầy kỷ niệm, chứa một màu đỏ thân 

thương của hoa phượng. Hoa phượng đón chào các bạn cũ và vui vẻ chờ đợi gương mặt 

mới của trường. Đâu đâu cũng có tiếng cười nói vui vẻ, hoa phượng mừng rỡ, hoa 

phượng khóc nhưng là tiếng khóc chứa đầy niềm vui, nỗi buồn của phượng đã được chia 

sẻ phần nào. 

Giữa mùa thu, hoa phượng đã tàn, những chiếc lá vàng úa rụng đầy dưới sân trường. Học 

sinh buồn, không được nghe thấy, nhìn thấy và ngắm hoa phượng nhiều. Hoa phượng chỉ 

nở vào mùa hè thì biết cho ai ngắm? Hoa phượng như một người bạn vô hình, để lại 

những kỷ niệm thời áo trắng. Tôi yêu hoa phượng - loài hoa học trò thân thương. 
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