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Đề bài: Hãy tả lớp học của em 

Các bài văn tham khảo 

Bài số 1 

Bài văn mô tả lớp học của học sinh cuối cấp 

“Sẽ đến lúc phải nói tạm biệt nơi đây 

Tiếc nuối bao ngây thơ của 1 thời 

Ngày mới tới lớp sẽ là không quen thuộc 

Làm quen mới thấy vui 

Ngày tháng trôi qua không kịp đếm 

Qua đi bao nhiêu vui buồn nào ai hay? 

Một thời hồn nhiên mơ mông nhiều vu vơ…” 

Hè dần tới, giai điệu trên vang lên khắp góc sân trường. Em lại thấy luyến tiếc bao tháng 

ngày đã qua, được học tập và vui đùa cùng những người bạn thân thương. Rồi chúng em sẽ 

phải xa căn phòng lớp học quen thuộc này… 

Nhìn từ xa, lớp tôi nằm im lìm ở cuối dãy tầng ba khu nhà lớp học. Bước vào lớp, mọi vật 

trút bỏ vẻ im lìm để cựa quậy với nhiệm vụ riêng của mình. Hai cửa chính được đặt ở đầu và 

cuối lớp. Những ô cửa sổ gắn những cánh cửa gỗ sơn màu xanh lục cứ đưa đi đưa lại. Lớp em 

rộng hơn bốn chục mét vuông, được sơn màu vàng nhạt mát dịu. Chiếc bục cao cùng với tấm 

bảng xanh treo phía trên. Mỗi ngày, cô giáo đứng trên bục để dạy chúng em những bài học lí 

thú. Phía trên bảng có treo ảnh Bác Hồ cùng dòng chữ “Tiên học lễ, hậu học văn”. Phía góc 

trái của bục giảng có bàn giáo viên. Trên bàn trải một chiếc khăn trả bàn trắng được thêu 

những bông hồng tuyệt đẹp. Lọ hoa được cắm ngay ngắn trên bàn. Gần cửa ra vào có treo 

bảng nội quy trường lớp và năm điều Bác Hồ dạy. 

Bàn ghế trong lớp được kê thành bốn dãy. Những chiếc bàn ghế bằng gỗ màu nâu vàng bóng 

loáng. Hơn ba mươi bạn học sinh chúng em ngồi ngay ngắn trên bàn học để nghe cô giáo 

giảng bài. Cô viết những dòng phấn trắng tròn trịa trên bảng, chúng em nắn nót viết những 

dòng mực tím vào vở. Phía cuối lớp là một kệ sách lớn. Cô giáo cho chúng em thực hiện kế 

hoạch tủ sách học tập. Bạn nào có sách, truyện hay có thể đem tới để tất cả các bạn cùng đọc. 

Những quyển sách ngay ngắn trên giá đợi các bạn nhỏ khám phá. Trên tường, chúng em treo 

cờ thi đua, treo một vài bức tranh các bạn vẽ trong giờ mĩ thuật. Đặc biệt, cô giáo đã treo một 

bảng thi đua. Bạn nào được điểm giỏi, được cô khen sẽ được dán một hình ngôi sao. Cuối 

tháng, bạn nào được nhiều ngôi sao nhất sẽ trở thành ngôi sao tháng. Phía góc lớp có thùng 

rác nhựa màu xanh, chiếc chổi bông lau. 

Mỗi ngày, chúng em luôn dọn dẹp lớp học thật sạch sẽ, gọn gàng. Lớp học đã trở thành ngôi 

nhà thứ hai với người mẹ hiền là cô giáo và người anh em thân thiết là những cô, cậu bạn. Em 

sẽ luôn trân trọng phút giây khi còn ở nơi đây. 
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Bài số 2 

Tả lớp học với bao kỉ niệm 

Năm nay là năm học cuối cùng em được ngồi trên ghế nhà trường tiểu học. Cũng là 5 năm em 

đã gắn bó với lớp học này. Một lớp học neo giữ trong em rất nhiều kỉ niệm về thầy cô và bạn 

bè. 

Lớp học của em mang tên 5D, là lớp chọn của khối lớp 5 nên được nhiều thầy cô yêu quý. 

Lớp em nằm ở cuối hành lang, cạnh một cây bàng rất to và lan tỏa bóng mát. Lớp học của em 

có diện tích như những lớp học khác, đủ để xếp thành 3 dãy bàn ghế cho 40 bạn học sinh. 

Trước khi bước vào lớp học, đập mắt vào là tấm biển lớp màu đỏ và tên 5D màu vàng nổi bật 

rất dễ nhận ra. 

Lớp học em có 3 cánh cửa sổ để thông gió cho thoáng mát, có một cửa chính đi vào, đi ra 

nằm gần với góc bảng. 

Bàn ghế của lớp em được làm bằng gỗ sơn bóng loáng. Nhà trường vừa mới thay cho lớp em 

từ năm ngoái nên vẫn còn rất mới. Các bạn ai cũng giữ gìn chỗ ngồi của mình sạch sẽ, không 

có vất bẩn, vì cuối tháng cô giáo sẽ kiểm tra xem bàn bạn nảo lấm bẩn sẽ phạt trực nhật một 

tuần. 

Chiếc bảng màu đen đã có từ lúc em bước vào lớp 1. Cho đến nay đã được 5 năm nhưng nó 

vẫn giữ được độ bóng loáng, khi viết lên đó phấn rất mịn và ít ra bụi bẩn. Chiếc bàn của cô 

giáo đặt gần chiếc bảng, cũng được làm bằng gỗ rất giản dị. Bao giờ trên chiếc bàn của cô  

cũng có một cốc nước ấm. Vì cô sức khỏe yếu nên phải uống nước ấm, hạn chế uống nước 

lạnh. 

Bên ngoài lớp học được sơn bằng màu vàng nhạt còn bên trong thì được sơn bằng màu xanh 

nhẹ, tạo sự dịu êm mỗi lần chúng em bước vào đó. 

Ở góc lớp của em có một cái chậu đựng nước để khi nào giặt giẻ lau bảng thì chúng em 

không phải đi ra ngoài. Nền của lớp em được lát bằng gạch đỏ nung rất mịn, quét dọn cũng 

rất nhanh và tiện ích. 

Các thành viên trong lớp em ai cũng có ý thức, trách nhiệm để bảo vệ và gìn giữ lớp học. Sắp 

tới khi phải xa lớp học này, em sẽ rất nhớ đến nơi đây, vì in hằn bao kỉ niệm với bạn bè và 

thầy cô. 

Bài số 3 

Lớp học thân quen của em 

Mỗi ngày, khi bước vào lớp học của mình, em đều có một cảm giác thật thân quen, gần gũi. 

Em gắn bó với lớp học của em đã gần một năm nay. 

Lớp em nằm ở dãy lầu hai vì chúng em đã lớn, có thể di chuyển nhanh chóng khi lên xuống 

sân trường mỗi ngày. Nhờ lớp ở giữa dãy nên chúng em lên xuống hai bên cầu thang, bên nào 

cũng thuận tiện. Diện tích lớp tương đối rộng, chúng em có thể ngồi và di chuyển một cách 

thoải mái. Tường được quét vôi màu xanh lơ trông thật dịu mắt. Chúng em cố gắng giữ cho 
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bức tường sạch sẽ. Vì thế có bạn nào viết vẽ bậy lên tường, chúng em đều kịp thời nhắc nhở. 

Cửa lớp được làm bằng gỗ, sơn màu xanh dương, mỗi khi ra về bạn tổ trưởng không quên 

khép nó lại. 

Bước vào lớp là ta thấy ngay bục giảng. Bục giảng được xây cao bằng xi măng, bên ngoài 

được tô lớp đá mài màu xanh lá cây. Góc trong của bục giảng được xây to hơn thành hình 

chữ L để đặt bàn giáo viên ở đó. Vì vậy ngồi trên bàn, cô giáo có thể quan sát rõ học sinh cả 

lớp. Phía trên bục giảng là một tấm bảng đen lớn được chia làm ba phần, ở giữa cô dạy bài 

mới, bên trái ôn bài cũ và bên phải là cô dặn dò bài chuẩn bị kì tới. Tấm bảng đen rất mịn, khi 

cô viết thì những dòng chữ bằng phấn hiện ra thật rõ ràng, đẹp đẽ. Cạnh bảng phía dưới có 

một cái gờ nhô ra dùng để phấn, giẻ lau và hứng bụi phấn rớt xuống dó. Trên cái bục giảng 

này, chúng em thường xuyên lên quét dọn, lau chùi và làm bài tập. 

Bàn ghế ở phòng học được kê làm bốn dãy. Mỗi dãy có sáu cái bản, mỗi bàn ngồi được hai 

học sinh. Bàn ghế được ốp mi-ca màu vàng có vân trắng, trông thật đẹp mắt. Ghế được đóng 

dính vào bàn trông rất gọn. Phía trên bảng đen, nơi cao nhất là ảnh chân dung Bác Hồ. Dưới  

một chút là dòng chữ in màu đỏ "Tiên học lễ hậu học văn". Nơi góc bảng bên phải có một ô 

vuông nhỏ ghi tên lớp, số bạn hiện diện, vắng mặt mỗi ngày. Bức tường cuối lớp được trang 

trí bởi dòng chữ: "Thầy dạy tốt, trò học tốt" cũng bằng màu đỏ. Kế đỏ là tấm bảng danh dự 

được lớp em trang trí bông hoa, màu sắc rất đẹp. Tên của năm bạn học giỏi nhất lớp theo từng 

tháng điểm sẽ được trang trọng ghi lên đó. Gần bên là bản tin ghi thống báo hoạt động của 

lớp. Dưới góc lớp có thùng rác, chổi và ki hốt rác. 

Vì chăm giữ vệ sinh nên lớp em từ ngoài vào trong luôn sạch sẽ. Chúng em luôn nhớ câu 

"Nhà sạch thì mát" đã từng được học. Cô giáo từng khen chúng em về vấn đề này. Em coi lớp 

như ngôi nhà của mình. Mỗi lần bước vào lớp, em lại có một cảm giác ấm áp, thân quen như 

gặp lại người bạn thân thiết cùng học tập, vui chơi suốt một năm học. 

Bài số 4 

Lớp học là nhà của em 

Vừa qua, cô Hiệu trưởng đã nêu một chủ đề "Lớp học là nhà của em". Trong thời gian qua 

lớp học là nơi mà em yêu thích nhất. Lớp học cũng chính là nơi mà em được đến để học tập 

tiếp thu những kiến thức bổ ích. Vì vậy em luôn xem đó là ngôi nhà nhỏ. Lớp em là lớp 5/3 

trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

Lớp em nằm ở lầu ba của trường. Tuy lớp nhỏ nhưng được sắp xếp đồ đạc rất gọn gàng, ngăn 

nắp. Cửa ra vào được sơn màu kem, sáng sủa. Phòng của chúng em luôn thoáng mát nhờ 

trường trồng rất nhiều cây xanh. Trong lớp, những chậu hoa nhỏ xinh xắn được xếp ngay 

ngắn. Dãy bàn ghế ngay ngắn, thẳng tắp luôn sạch sẽ nhờ bàn tay của cô bảo mẫu lao chùi 

mỗi ngày. Trước mặt chúng em là bác bảng xanh to lớn. Bức ảnh Bác Hồ được treo ngay 

ngắn trên bức tường được quét sơn màu hồng nhạt. Lớp em rất đẹp mắt nhờ sự khéo léo của 

cô và các bạn đã trang trí làm lớp học trở nên sinh động hơn. 

Cô giáo em như người mẹ hiền thứ hai. Cô luôn dạy cho chúng em những kiến thức bổ ích. 

Cô giúp chúng em học tập tốt hơn và yêu kiến thức mà chúng em đã được học. Chúng em ở 

lớp luôn đoàn kết, thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Chúng em luôn chia sẻ với nhau những 

niềm vui, nỗi buồn với nhau, giúp đỡ nhau học tập thật tốt. Các bạn như anh em ruột thịt của 

nhau. Lớp học như một ngôi nhà, một gia đình ấm áp. Vào ngày cuối tuần các bạn phân công 
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nhau trực nhật để lớp của chúng em luôn sạch đẹp. Những buồn vui của bạn bè, kỷ niệm của 

tuổi học trò. Hình ảnh của lớp học là hình ảnh mà chúng em yêu quý nhất. Chúng em luôn 

giữ gìn lớp học sạch, đẹp. Những giờ học trên lớp, cô giáo luôn tạo cho chúng em những tiết 

học vui tươi sinh động, giúp cho chúng em hiểu bài hơn. 

Em rất yêu lớp học của em. Hình ảnh lớp học sẽ in sâu vào kí ức tuổi học trò trong lòng của 

mỗi người. Dù mai này có rời xa mái trường, xa ngôi nhà nhỏ em vẫn sẽ luôn nhớ về nó.  
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