
TẢ TRƯỜNG EM TRƯỚC BUỔI HỌC 

Đề bài 

Tưởng tượng lại, viết một bài văn tả trường em trước buổi học 

Văn mẫu lớp 5: Tả trường em trước buổi học 

Bài số 1 

Trường tiểu học Dịch vọng A vào một buổi sáng đẹp trời 

Hè gõ cửa đất trời với muôn tia nắng vàng nóng nực, với những cơn mưa rào xối xả và 

với bao cánh phượng đỏ thắm tươi. Hè cũng đến trường lớp em với những bài thi, bài 

kiểm tra vội vàng hơn, với tiếng trống giục giã hơn. Bao năm qua gắn bó với ngôi trường, 

đến hôm nay mới nhận ra ngôi trường của mình thật đẹp, nhất là khung cảnh trước giờ 

học. 

Bước đến trường, cánh cổng sừng sững hiện ra trước mắt tôi với dòng chữ “Trường Tiểu 

học Dịch Vọng A”. Mới sáng sớm nên cổng trường mới lác đác người. Vào trong trường, 

khung cảnh ngôi trường thật yên tĩnh. Vòm trời cao trong xanh, một vài đám mây trắng 

muốt lửng lơ như lười biếng bay về cuối trời. Ông mặt trời tỏa nắng rực rỡ, nhuộm cho 

sân trường một màu tươi mới. Vạn vật bừng tỉnh sau một đêm dài. Tầng lá xanh um đu 

đưa theo gió cất những thanh âm xào xạc, vui tai. Những chú chim nhảy nhót chuyền 

cành, cất tiếng hót líu lo. 

Chẳng mấy chốc, học sinh đến lúc một đông, sân trường trở nên náo nhiệt. Khuôn mặt 

các bạn ai ai cũng hớn hở. Giữa sân, các bạn chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Bạn thì chơi đá 

bóng, bạn thì chơi bóng rổ, bạn thì chơi cầu lông. Trên cành phượng, cành lộc vừng, 

những chú chim sẻ, chim chích bông đua nhau hót như muốn cổ vũ, hòa mình với cuộc 

vui của các bạn. Các dãy nhà học đã mở rộng cánh cửa để đón chào học sinh. 

Dưới nắng, những ô cửa kính trở nên lấp lánh. Các thầy cô giáo đều đã đến trường để 

chuẩn bị bài giảng của mình. Mấy phút sau, bác trống trường bỗng cất vang “Tùng… 

tùng…. Tùng…”. Thế là giờ học bắt đầu. Trả lại sự yên ắng tĩnh mịch cho ngôi trường. 

Bây giờ chỉ còn âm thanh giảng bài của thầy cô và tiếng xì xào thảo luận bài của học 

sinh. Mấy chú chim như cũng ngừng hót để lắng nghe bài học. 

Bài văn 2 

Bài tập làm văn lớp 5: Ngôi trường thân yêu của em trước giờ vào học 
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Em yêu trường em, với bao bạn thân và cô giáo hiền, như yêu quê hương, cắp sách đến 

trường trong muôn vàn yêu thương. Thật vậy, em rất yêu trường em. Nhưng em yêu nhất 

cảnh trường em trước buổi học. 

Buổi sáng, em thích đến trường sớm để ngắm toàn cảnh ngôi trường. Trong ánh bình 

minh, dường như trường rộng hơn, sân trường rộng rãi, yên ắng và sạch sẽ. Ba dãy lớp 

học xếp hình chữ U với những bức tường sơn vàng và những cánh cửa kính sáng choang 

làm cho trường em thêm lung linh huyền ảo. Bây giờ sắp sang mùa hè, những cây 

phượng đã nở những chùm hoa đỏ rực cả góc sân trường. Những bác bàng vươn cao, xoè 

những chiếc lá to mỡ màng.  

Trên thân cây, trường em còn treo rất nhiều những câu châm ngôn, tục ngữ như để 

khuyên chúng em sống tốt hơn. Mỗi khi cơn gió nhẹ thoảng qua, lá cây đung đưa, rì rào 

như thì thầm tâm sự. Giữa sân trường, lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay trước gió như gọi 

mọi người tiến lên phía trước. Đây đó, có những bồn hoa nhỏ. Hoa hồng, hoa cúc, hoa 

mười giờ đua nhau khoe sắc và toả hương tô điểm cho trường em thêm đẹp. Trên những 

cánh hoa còn đọng lại vài giọt sương long lanh như hạt ngọc. 

Lúc này, ông mặt trời như một quả bóng bay mềm mại đang từ từ lên cao, toả những tia 

nắng dịu dàng như những dải lụa đào xuống khắp sân trường cũng là lúc các bạn học sinh 

đến lớp. Trong lớp học, thấp thoáng các bạn đang lau bảng, quét lớp. Sân trường đông 

dần, Tiếng nói, tiếng cười ồn ào. Bạn vào lớp, bạn nán lại sân chơi. Có nhiều bạn ngồi 

dưới gốc cây tranh thủ ăn nốt phần quà sáng. Chợt tiếng trống ngân vang rộn rã. Chúng 

em nhanh chân như những chú thỏ trắng xếp hàng vào lớp, chuẩn bị cho 15 phút truy bài 

đầu giờ. Một ngày học tập chính thức bắt đầu. 

Mỗi ngày trôi qua, ngôi trường như ngôi nhà thứ hai của em. Ở đó, em được học tập, vui 

chơi. Ở đó, em có bao bạn bè thân quen, có các thầy cô, những người đã trao cho em bao 

kiến thức và cả tình thương vô bờ bến. Quang cảnh trường em trước buổi học mãi mãi để 

lại trong em những ấn tượng sâu sắc nhất của tuổi học trò. 

Bài số 3 

Ngôi trường yêu dấu trước buổi học 

Không biết từ lúc nào, đến trường sớm đã trở thành một thói quen của em. Đi trên đường, 

em có thể thư thả lắng nghe những âm thanh đầu tiên của ngày mới, lặng ngắm thiên 

nhiên vừa mới vươn mình thức giấc. Hơn thế nữa, đi học sớm, em còn được ngắm nhìn 

và quan sát khung cảnh ngôi trường yêu dấu trước buổi học. 

Nhìn từ xa, em đã thấy hình ảnh ngôi trường hiện ra thấp thoáng sau những rặng cây cao 

vút, đẹp như một bức tranh. Cổng trường như đang dang tay chào đón học sinh. Ngôi 



trường với ba dãy nhà hình chữ U được sơn màu vàng của em đây rồi. Không khí hôm 

nay mới trong lành, mát mẻ làm sao.  

Bầu trời cao và trong xanh vời vợi, vài áng mây trắng đang lững lờ trôi. Ông mặt trời 

đang chiếu những tia nắng tinh khôi đầu tiên của ngày mới xuống mặt đất, những tia nắng 

tinh nghịch đang nhảy múa trên cành cây, kẽ lá. Cái nắng ấy làm cho ta cảm thấy dễ chịu 

chứ không chói chang, gay gắt như nắng của buổi trưa. Vài giọt sương còn cố bám dai 

trên những chiếc lá lung linh như những hạt ngọc, phải chăng sương chính là ngọc của 

đất trời?  

Những cây bàng, cây phượng dường như cũng trẻ trung hơn khi được thấm đẫm những gì 

tinh túy nhất của đất trời. Những chú chim vừa chuyền cành vừa ríu rít hót lên bài ca 

chào mừng một ngày mới tốt lành. Từng cơn gió mát thổi khắp sân trường, làm cho lá 

quốc kỳ màu đỏ tươi tung bay trong nắng sớm. Những cánh cửa màu xanh đã được mở 

toang để đón chúng em vào lớp. 

Các bạn học sinh đến trường ngày càng đông. Ngoài cổng trường, một số bạn được đưa 

đi học chào bố mẹ xong là vui vẻ chạy vào sân trường. Cũng có vài bạn đến từ sớm để 

làm công việc trực nhật, tiếng chổi của các bạn sột soạt nghe thật vui tai. Những bạn khác 

không trực nhật thì ngồi trên ghế đá trò chuyện vui vẻ, ôn lại bài cũ hoặc chuẩn bị bài cho 

thật tốt. Có nhóm đang bắt đầu những trò chơi quen thuộc như: bịt mắt bắt dê, mèo đuổi 

chuột, nhảy dây...Chẳng mấy chốc, sân trường tràn ngập tiếng nói cười của học sinh. 

Thầy cô giáo sải bước trên sân trường, gặp học sinh của mình thì mỉm cười đầy trìu mến. 

Tà áo dài của các cô bay bay trong gió. Trên tay thầy cô nào cũng là quyển giáo án, bước 

về phía lớp học để chuẩn bị bài giảng cho ngày hôm nay. 

Ngắm nhìn quang cảnh trường trước buổi học, em cảm thấy yêu mái trường của mình 

hơn. Nơi đây đã dìu dắt em nên người, chắp cánh cho những ước mơ của em, thầy cô là 

những người lái đò thầm lặng đưa em đến chân trời của tri thức, bạn bè như những người 

anh em thân thiết chia sẻ với em mọi buồn vui trong cuộc sống. 

Bài văn 4 

Tập làm văn lớp 5: Quanh cảnh trường em trước giờ vào học 

Hôm nay là một buổi sáng thứ hai đầu tuần cũng là ngày lớp em phải trực tuần nên em đi 

học rất sớm. Lần đầu tiên đến trường sớm như vậy, em đã có dịp được quan sát ngôi 

trường vào buổi sớm. 

Thời tiết hôm nay thật đẹp. Trời còn sớm nên chưa có ánh nắng. Không khí buổi sáng 

thật trong lành biết bao. Tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót líu lo. Lúc này, sân 

trường thật tĩnh mịch, yên ả bởi vì có rất ít học sinh đến trường. Ngôi trường lúc này 

dường như vẫn còn chìm trong giấc ngủ say. Ngôi trường sơn màu vàng tươi thắm trong 



màn sương càng trowrneen khang trang và mỹ lệ.Các lớp học vẫn đóng cửa và chưa sáng 

đèn. Hàng cây rì rào trong gió, không khí yên tĩnh nên dường như chúng em đều nghe rõ. 

Lát sau, mặt trời đã như một quả cầu lửa từ từ lên cao ban phát những tian nắng ban mai 

xuống sân trường làm nó sáng hẳn lên. Những giọt sương sáng sớm đọng lại trên những 

chiếc lá bàng giữa sân trường trở nên long lanh như những hạt ngọc. 

Chốc chốc, học sinh đã đến đầy sân trường. Bây giờ, sân trường đã náo nhiệt, ồn ào hơn. 

Tiếng học sinh cười, nói vang dội khắp sân trường.Tiếng gọi nhau í ới vui vẻ. Trên sân 

trường, mỗi góc sân lại có một nhóm bạn chơi trò chơi khác nhau. Bạn thì đá cầu, bạn thì 

nhảy dây,bạn ngồi dưới gốc cây ôn lại bài cũ. Các thầy, cô giáo đều đã đến trường để 

chuẩn bị bài giảng của mình. Một lúc sau, tiếng trống vào học vang lên: “Tùng! Tùng! 

Tùng!” báo hiệu giờ học đầu tiên đã bắt đầu. Học sinh ùa vào trong lớp học. Bên ngoài 

không khí lại yên tĩnh trở lại. Lá cờ bay phần phật trong gió. 

Em rất thích quang cảnh trường em trước buổi học. Dù có phải xa mái trường này thì em 

sẽ luôn nhớ về nó. 

 


