
Buổi dã ngoại 8.8.2010 của lớp GEP7                 ~ Giang Ngọc Linh lớp GEP7a ~

Tản Đà Spa Resort thẳng tiến !

Một chủ nhật đẹp trời, chúng tôi được đi dã ngoại ở Tản Đà.  
Chuyến dã ngoại thiệt là zui nha và được thầy Tuấn “siêu cáo già” dạy cho 
một bài học nhớ đời ! Sáng 6h em dậy vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi chỉ 
kịp ăn chiếc bánh mì. Em cùng mẹ mang 10kg táo và 10kg dưa hấu đã chuẩn 
bị để các bạn cùng thưởng thức. Mọi người hẹn nhau ở bến xe 68 Lê Văn 
Lương. Mẹ nhờ em nhìn số nhà, em tự hỏi “Quái nhỉ ? Sao cùng một bên 
đang số chẵn lại số lẻ, đang 63A lại đến 99 ??????” Thế là mẹ đi thẳng 
xuống cuối đường dò la. Nhìn mãi mới thấy bến xe và mẹ mấy thằng bạn. 
Vừa mới đến mẹ tuj gặp mẹ thằng Hoàngu k g Anh, hai mẹ lại “tíu tít”. 
Xong xuôi mọi việc mẹ đi cất xe và sau đó mọi người cùng lên xe. Chờ mãi 
“nhân vật chính” của chúng ta đâu nhỉ ? Àk ! Thầy Tuấn đây rùi. Em ngồi 
cùng pé Tô Gà Rồ. Bọn em “buôn dưa lê, bán dưa chuột” để quên đi mỏi 
mệt suốt đường đi. Dọc đường đi mấy đứa ngồi cùng nhau rối rít mãi cứ 
mong đến thật nhanh. Woa cuối cùng cũng đã tới, vừa bước xuống xe mấy 

thằng con trai đã chơi đá bóng và chơi tennis . Khuân viên ở đây rất 
rộng, nó giống như một mê cung huyền bí vậy. Thầy cùng các mẹ thuê cho 
“cả nhà” một cái nhà sàn xinh xắn. Quanh đó có CLB Đá Ong, Khu Nhà Cổ, 
Các phòng nghỉ, hồ đạp vịt,… Ai đến đây cũng phải mê tít mắt lun!!!Sau đó 
mọi người ăn nhẹ bằng xúc xích và nước C2. Thầy mở cuộc thi tìm hiểu Tản 
Đà Spa Resort. Thầy chia lớp thành 4 đội mỗi người đi “thám hiểm” một 
góc và về miêu tả lại cho nhóm trưởng Tô Gà Rồ vẽ sơ đồ. Tiếp đó, thầy còn 
tổ chức thi bơi nữa. Em với Yến Thu cùng đi bơi còn bọn con gái kia chắc là 

ngại nên không dám . Vừa bước vào cổng là khu khoáng lạnh, em 
nhảy ùm một cái xuống nước lun !!!! Ôi mát quá !!! Em bơi ra bơi vào, vùng 

vẫy và nghịch nước !!!!! Đúng là sướng thiệt ! Quẫy được một lúc thì 
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thầy gọi vào khu khoáng nóng. Hú hồn, nước ở đây rất nóng, em có cảm 

giác như đang bị luộc chín !!! Mình sắp thanh “heo luộc” mất thui . 
Thầy đứng một bên còn bác Mười – bố Bách đứng bên kia làm trọng tài. Cứ 
ba người một bơi thi với nhau ngang bể bơi tới chỗ bác Mười rồi quay lại là 
kết thúc vòng thi. Em, Hoàng Anh và Nam cùng thi bơi. Em bơi cùng Nam 
Anh “béo”. Thầy hô “bắt đầu” thế là bọn em bơi vội bơi vàng để về đích 

nhanh. Ôi không!! Thằng Nam Anh đá vào người em, đau quá!!!! Đã 
thế em còn bị bơi lệch về một bên nên khi chạm vào bờ bên kia không với 
tới thành bề để lấy đà bơi về tiếp vì thành quá cao, thế là kết thúc. Em mệt 
quá nên không bơi được nữa đành ngồi nhìn bọn nó thi bơi. Và thế là sau 
cuộc thi bơi, ai cũng mệt nên mẹ Dương xin thầy cho các bạn ra bể khoáng 
lạnh cho đỡ mệt. Ra bể khoáng lạnh mọi người lại tiếp tục thi bơi và em 
gianh chiến thắng khi thi với Yến Thu. Mỗi lần nằm bơi ngửa thì bị bọn con 
trai bơi trước hất hết nước vào mặt thế là uống no nước. Đã thế thầy lại còn 
trêu là uống nước đấy tí khỏi phải uống nước kia nữa! Một lúc sau, mọi 
người đã mệt nhừ phải nghỉ nghơi một lúc. Thầy hỏi muốn lên chưa ? Tất cả 
đều đồng thanh “Chưa ạ!!” Thế là thầy nghĩ ra trò chơi đó là đuổi bắt thầy. 
Eo!! Sao thầy bơi nhanh thế, mình đã đuổi được thầy rồi mà lại chuồn. 
Nhưng không, lớp mình có những mười mây người cơ mà!!!! Và cuối cùng 

thầy cũng bị tóm gọn trong tay bọn con trai xảo quyệt . Thằng Hoàng 
Anh cứ trêu em suốt cả buổi thế là hai đứa lại chiến tranh. Em liên tục thè 

lưỡi, trêu nó. Và rồi, một kết cục không xuôn sẻ xảy ra. Nó bơi đuổi 
theo em, thấy em lặn nó cũng lặn và ra những cú đòn thâm hiểm. Đánh em 
xong nó hét ầm lên: “Haha, cuối cùng mình cũng đã giải quyết xong con 

Giang Linh thối thây này!!!” Em tức lắm ! . Đợi lúc nó thi lặn em định 
dìm nó cho bõ cơn tức thì thầy lại không cho!!!! Ghét quá đi !!!!!!!!!! Tiếp 
đó thầy cho nhảy nước. Mỗi người được nhảy lên lưng thầy, đợi lúc nào thầy 
chìm xuống thì đưa cả hai chân dẫm lên lưng thầy. Lúc thầy bật người lên 
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thì nhảy ra đằng sau ùm một cái như được “tẩm quất” lưng vậy. Nhảy lần 
thứ nhất thấy thích, em nhảy thêm lần nữa, thấy vẫn chưa đã em nhảy thêm 
phát nữ cho máu lửa luôn. Thằng Nam Anh thấy hay hay cũng muốn tham 
gia.Khổ thân Cao Hải Nam không biết bơi nhưng cũng xuống nước. Thấy 
Nam Anh tham gai nhảy nước, sợ quá liền nhảy lên bờ hô hoán: “Quả này 
Nam Anh mà nhảy thì sắp có sóng thần mất thôi !!” Khổ nỗi thằng “péo” 
này nặng những 83kg hơn thầy những 20 “kí” nên nhảy chục lần vẫy không 
sao “chuẩn” được. Phù!!!! May không có sóng thần đấy ! Thầy lại dục bọn 
em lên nhưng nhất quyết không ai chịu lên. Thế mà em tưởng phải lên rùi 
nên mới cới kính và mũ bơi ra tráng nước cho sạch. Bọn nó thấy em làm thế 
liền nảy ra ý kiến hay là lấy mxu của em là bóng nước ném nhau. Bọn nó 
tranh nhau quả bóng nước. Thật là đau khổ vì chiếc mxu tội nghiệp bị làm 
vật thế thân. Thầy thấy trò này cũng vui vui nên đồng ý cả hai tay. Thầy một 
phe còn bọn em một phe. Chơi được một lúc thì đã 12h, mọi người vội vàng 

đi tắm rồi đi đánh chén bữa trưa với cái bụng đói meo.  Em tắm

 lâu la lề mề nên ra ăn sau, em mới ngồi vào ăn thìa bọn nó đã ăn 
gần hết. Ăn xong em về nhà sàn thì nhìn thấy cảnh chiến tranh giữa Quỳnh 
Anh – em họ Thúy Hằng với Hoàng Anh “phi đội chó” (chi đội phó). Quỳnh 
Anh thấy Hoàng Anh trắng trẻo, xinh “gái” liền trêu là “2 files” – “pê đê”. 
Thế là hai đứa lấy xà phòng rửa tay, phụt vào nhau tung tóe khắp nơi. Hoàng 
Anh dọa sẽ đánh Quỳnh Anh và cứ thế hai đứa cãi nhau om sòm. Quỳnh 
Anh đã thôi và đi rửa tay thì Hoàng Anh lại khiêu chiến tiếp bằng cách ném 

sỏi vào áo Quỳnh Anh và thách nó ném lại vào mặt.  Quỳnh Anh 

không sợ ném thẳng sượt qua mắt Hoàng Anh  .Em cười hả hê vì có 

người trả thù hộ mình . Hoàng Anh khóc một lúc rồi ra đá bóng với 
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hội bạn. Nó đố em là nó làm thủ môn, em đá nếu đá vào thì sẽ cho em 

đánh 10 phát thật đau.  Vào, em hét lên. “Thấy chưa?” – em nói. 

“Không hiểu ý!!” hì hì. Em bỏ qua cho nó vì đôi mắt sưng húp lên  Và 
rồi các cô nhân viên cũng đã dọn nhà sàn sạch sẽ, có hai phòng, con trai một 
bên, con gái một bên. Bọn nó cứ thách em là dám bước vào phòng bọn nó. 
Em bước vào, bọn nó kêu lên: “Cuối cùng cũng đã có một con dũng cảm 
bước vào đây, mày thấy bọn tao có đánh đập gì đâu!!! Bọn con gái tụm năm 
tụm bảy ngồi nói chuyện. Sau đó các mẹ mời ăn táo thế là mỗi đứa gặm một 
quả táo như “chuột” găm – rất nham nhở. Em hỏi bọn con trai ở dưới có ăn 
táo không thế là bọn nó nhao nhao đòi ăn. Em ném táo xuống tầng 1 cho bọn 
“oắt con” . Khoảng tầm 1h, thầy gọi tất cả mọi người sang phòng bọn con 

trai để nghe Bách đánh ghi ta . Chúng em đi nghỉ trưa 

, có đứa nằm nghe nhạc , có đứa nằm “nghỉ mát”  . 
Và tiếp tục buổi chiều bọn em đi tìm kho báu. Thầy giao nhiệm vụ cho từng 
nhóm là mỗi nhóm tự đi tìm hiểu về những địa điểm được thầy nhắc đến. 
Bọn em đi dọc hồ, toát hết cả mồ hôi và khi trả lời các câu hỏi của thầy thì 
chỉ trúng mỗi 2 câu còn đâu sai 3. Và được -1 đ. Sau đó thầy cho làm làm 
IQ, nhóm 1 làm nhanh nhất và được đi tìm trước. Bọn em thì vò đầu bứt tai 
mãi chẳng ra bài IQ quái quỷ này. Thầy đổi bài cho bọn em thế là 2 giây sau 
ra luôn và được đi tìm mật thư thứ nhất. Cả buổi chắc vì bọn em không 
nhanh trí hay không để ý, quan sát nên không tìm được bất cứ một mật thư 
nào. Sau một thời gian tìm hiểu sở thích, tính cách của Quỳnh Anh, Hoàng 
Anh đã làm lành với Quỳnh Anh và hai người bắt tay nhau cùng đi tìm kho 

báu . Trong lớp GEP7b có rất nhiều bạn chịu khó quan sát, 
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nghe kĩ từng lời nói của thầy. Dũng rất thông minh tìm ra những 2/4 mật 
thư. Và cuối cùng kho báu dừng chân tại người mẹ bạn số 6 nhóm 4. Thầy 
đã chỉ cho con mẹ chính là kho báu duy nhất của đời con. Từ khi mới lọt 
lòng, chính mẹ là người chăm sóc con, lo cho con ăn từng thìa cháo, lo cho 
từng giấc ngủ của con. Kết thúc là màn trao giải và khen thưởng cho các bạn 
chịu khó tham gia các bài toán bằng tiếng anh mà đoạt giải cao. Thầy còn 
phát money để khen thưởng tất cả mọi người. Mắt ai cũng sáng ngời ngời 

 nhận phần thưởng xong ai cũng bóc ngay phong bì để đếm xem 

mình thu hoạch được bao nhiêu    .Cuộc dã ngoại lần này thiệt 
là vui phải không các bạn!!! Trên đường về bọn tớ còn đi qua đại lsy sữa Ba 
Vì, các mẹ, mẹ nào cũng khuân cho mình vài thùng sữa chua về “đắp mặt” 
và vài hộp sữa về “tắm trắng da”. 

Thầy ơi!!! Thầy sắp đi Nhật rùi!!! HUHU . Ở nhà em sẽ 

chăm chỉ làm nốt số bài tập thầy giao . À mà thầy nhớ mang quà 

cho bọn em nhé!!! !!!! Hihi . Thui pp thầy nhé !!!! Chúc thầy đi vui 
vẻ, thượng lộ bình an và khi nào về nhớ mua thiệt nhiều là nhiều quà cho 
chúng em nghe !!! Mà nhớ đừng quên lũ tiểu yêu còn đang mong thầy về để 

đòi quà đấy !!!                            
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