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Đề bài 

Viết một bài văn tả lại cảnh ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua. 
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Tuyển tập bài văn mẫu tả ngôi trường thân yêu 

Tả ngôi trường của em 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào em mới chỉ là một cô bé lớp một rụt rè núp 

sau lưng mẹ vậy mà giờ đây đã gần năm năm em theo học tại ngôi trường thân yêu này. 

Ngôi trường của em đã được xây cách đây từ rất lâu rồi nên trông nó có một vẻ gì đó rất 

trang nghiêm và cổ kính. Trường em có tổng cộng ba tòa nhà, hai dãy nhà để xe cho học 

sinh và một dãy nhà để xe dành cho giáo viên. Ở giữa sân trường còn có một hồ nước rất 

rộng trồng hoa sen. Hè về những bông hoa sen nở hồng thắm như tô điểm cho ngôi 

trường của em thêm đẹp hơn. Xung quanh hồ còn có hàng rào cẩn thận để bảo đảm an 

toàn cho học sinh. Các dãy nhà được xây theo hình chữ U với các bức tường phủ sơn 

vàng óng toát lên vẻ thân thương, gần gũi. 

Trong các lớp học ngoài những những vật dụng cần thiết như bàn ghế, bảng đen, phấn 

trắng còn có rất nhiều những thiết bị hiện đại khác như máy chiếu, máy in,…phục vụ cho 

công việc học tập. Đằng sau trường là một khu đất rất rộng dùng làm nơi để học thể dục 

và thi đấu thể thao. Trước cửa mỗi lớp học có những bồn hoa bé bé xinh xinh với những 

bông hoa màu sắc nổi bật thu hút những anh ong chị bướm đến hút mật đùa vui. Ngoài ra, 

trên sân trường còn có rất nhiều những cây bóng mát khác nhau như cây phượng với sắc 

đỏ rực rỡ, cây bàng với sắc xanh ngọc dịu mát,… 

Đội ngũ giáo viên trường em đều là những thầy cô với chuyên môn cao và nhiệt huyết 

đối với nghề. Các thầy cô luôn luôn hết mình và tận tâm đối với nghề, luôn coi học sinh 

như con của mình mà chăm sóc, dạy dỗ. Học sinh trong trường ngoan ngoãn và chăm chỉ 

học tập, tu dưỡng đạo đức, kính thầy, yêu bạn. Em cảm thấy mình rất may mắn khi có thể 

được học tập tại môi trường lành mạnh này. 

Em yêu trường em nhiều lắm. Hình ảnh của ngôi trường thân yêu sẽ mãi mãi khắc sâu 

vào trong tâm trí em như đánh dấu cả một quãng thời gian tuổi thơ tươi đẹp đầy nắng và 

gió. 
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Ngôi trường tiểu học thân quen 

Ngôi trường của em chính là trường tiểu học Bình Minh. Cái tên của ngôi trường cũng 

thật giản dị. Ngôi trường nằm khuất trong những khu tập thể của phường Phương Mai. 

Đi từ xa, em đã nhìn thấy cánh cổng trường sơn màu xanh. Cánh cổng luôn rộng mở đón 

học sinh chúng em đến trường. Nhưng phải là những bạn học sinh đi học đúng giờ cơ. 

còn những bạn học sinh đi học muộn là phải đứng ngoài cổng. Những lúc ấy, cánh cổng 

thật nghiêm khắc, đóng kín và im lìm như những pho tượng đá. Chính vì vậy nên chúng 

em luôn cố gắng đi học đúng giờ, chẳng bạn nào muốn đi học muộn vì ai cũng sợ phải 

đứng ngoài, bị bác bảo vệ ghi tên và bị phê bình mỗi sáng thứ hai hàng tuần. 

Sân trường của em hình chữ nhật, rất nhỏ và hẹp. Cứ mỗi sáng thứ hai đầu tuần, đến giờ 

chào cờ, chúng em xếp hàng rất vất vả, lớp nọ nối sát lớp kia, cả sân trường chật kín, 

chẳng còn chỗ hở nào. Nhưng cũng chưa vất vả bằng những giờ thể dục, chúng em tập 

mà không thể duỗi tay ra thoải mái vì sẽ chạm vào nhau. Chính vì thế nên trường em có 

bài tập thể dục riêng, khác với các trường khác. Học sinh chúng em vốn quen với điều 

kiện của ngôi trường nên chẳng ai phàn nàn điều gì. Những cây bàng, cây phượng vẫn tỏa 

bóng mát che chở chúng em khỏi cái nắng chang chang của mùa hè. Trường em còn có 

cả khu vườn sinh thái để phục vụ cho bộ môn sinh học. 

Nhìn sâu vào trong là hai dãy nhà tầng tường quét vôi vàng sáng sủa. Trường em chia 

làm khu A và khu B. Khu A thì tầng một là phòng hội đồng và phòng ban giám hiệu. 

Tầng hai là phòng máy. Phòng máy có những máy móc hiện đại, phục vụ cho chúng em 

những giờ học trên máy đầy lý thú. Bên cạnh phòng máy là phòng vi tính và thư viện. 

Những tiết trống, hãy những giờ nghỉ, chúng em thường lên thư viện đọc sách, báo và 

truyện. Khu B là các phòng học được trang bị đầy đủ quạt và đèn chiếu sáng. Phòng học 

của trường em rất đẹp. Chúng em còn treo tranh và bảng hoa điểm tốt để thi đua học tập. 

Phòng học nào cũng có anh và có khẩu hiệu “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “5 điều bác Hồ 

dạy” và “Tiên học lễ hậu học văn”. 

Trường em tuy nhỏ bé, nhưng luôn dẫn đầu phong trào thi đua “dạy tốt học tốt’ của quận. 

Chúng em luôn được các thầy cô quan tâm, dạy bảo. Các thầy cô rất nhiệt tình, hết lòng 

vì học sinh, luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho chúng em học tập. 

Sau này, dù có xa mái trường thân yêu nhưng em vẫn luôn nhớ mãi mái trường này. Nơi 

đây, em đã học tập, vui chơi và lớn lên trong sự dìu dắt, chỉ bảo của thầy cô và bạn bè 

Ngôi trường là mái nhà thứ hai  

Càng đến những buổi học cuối, em càng cảm thấy yêu ngôi trường của mình hơn vì từng 

góc sân, mỗi hàng cây như chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của tuổi học trò chúng em. 

Hôm nay, em đến trường sớm hơn một chút, để dành lại cho mình một khoảng không 



gian tĩnh lặng, để nhớ và lưu lại hết những kỷ niệm ở ngôi trường thân yêu đã gắn bó với 

em trong nhiều năm qua. 

Mái trường thân yêu đã trở thành ngôi nhà thứ hai của em. Trường em rất khang trang và 

sạch sẽ với những bóng cây phượng, cây bàng che phủ khắp sân trường rộng lớn. Từ xa 

nhìn lại, ngôi trường được khoác trên mình một chiếc áo màu tươi soi mình xuống đầm 

sen của làng Yên Phú. 

Hàng ngày, bác cổng thường mặc chiếc áo màu xanh lục rất giản dị. Bác dang rộng đôi 

tay đón chúng em tới trường. Sân trường em được lát bằng những viên gạch màu đỏ 

hồng. Vào những giờ ra chơi, sân trường như một bàn cờ khổng lồ, còn chúng em là 

những quân cờ. Thẳng phía cổng trường vào là khán đài, ở đó là nơi để cô tổng phụ trách 

nhắc nhở chúng em vào những buổi thứ hai đầu tuần. 

Còn bên khán đài là cột cờ cao gần mười mét, ở trên đỉnh gắn lá cờ đỏ tung bay trong 

gió. Ở tầng một em thích nhất là phòng thư viện, nơi đó có rất nhiều sách, truyện để 

chúng em tìm hiểu kiến thức. 

Ở tầng hai là nơi để các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường làm việc. Còn ở tầng ba 

có phòng truyền thống để lưu giữ những thành tích của nhà trường. Các dãy lớp học được 

xếp thành hình chữ U. Lớp học thật tiện nghi với đèn chống cận, đồ dùng học tập là tủ đồ 

dùng. Lớp nào cũng vậy đều có một chiếc bảng đen chống lóa và những bức tranh, khẩu 

hiệu được treo ngay ngắn. 

Ở sau là nhà để xe được vẽ hình nàng bạch tuyết và bảy chú lùn. Đối diện với nhà để xe 

là nhà thể chất, ở bên trong có một chiếc gương lớn để chúng em vừa tập vừa nhìn vào 

đó. Phía sau là nhà ăn, nơi đây có các cô đầu bếp nấu cơm cho các bạn ở lại học bán chú. 

Ở ngôi nhà thứ hai này các cô giáo là mẹ hiền, có thầy giáo là người bố đáng kính. Học 

sinh là anh chị em đáng yêu. 

Thật vậy mái trường là mái nhà chung. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Em rất yêu 

mái trường của em. 

------- 

 


