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Họ và tên: Lê Anh Thư                                   Lớp:GEP7

Bài thu hoạch
   Sáng hôm ấy đúng 6h em bật dậy như tên lửa, chuẩn bị rồi bố 
đèo em đi. Em mất hơn 10 phút mới đến được đúng nơi cần tìm vì 
phố này số nhà linh tinh quá bố em không hiểu. Vì em hơi hơi bị 
say xe nên em tót lên chiếm ghế đầu, cứ tưởng bở sẽ được mở cửa 
hít thở không khí trong lành nhưng không được. Thế là ngồi trên 3 
đứa tụi em gồm Trang, Linh và em bắt đầu tán ngẫu, buôn dưa lê 
bán dưa chuột một hồi thì xe đến. 
        Khi thầy vừa giao nhiệm vụ đầu tiên là vẽ bản đồ khu Tản Đà 
là nhóm bọn em chia nhau ra đi xem xét từng khu vực. Em cùng 
Trang và Thu đi quanh một hồi, vừa đi vừa vẽ, tận dụng mọi nơi 
bằng phẳng ngồi để vẽ, sau cùng thêm mấy nơi bên Hằng tìm được 
rồi tổng thể đưa cho thầy. Khi thầy cùng mọi người đi bơi thì em, 
Trang, Hằng và em Quỳnh Anh bắt đầu cuộc hành trình đạp xe 
khắp Tản Đà, bọn em đạp ra cả chỗ mê cung và cầu khỉ hẳn hoi cơ 
ạ! Thầy thấy  bọn em pro chưa? ( bản thân em thấy thầy rất công 
bằng khi đã có trao giải đạp xe sau bao mổ hôi công sức bọn em 
đạp xe đi khám phá). 
    Lunch time! Trong khi mấy đứa đạp xe chúng em đang vừa mệt, 
vừa đói thì thầy và các bạn vẫn bơi, bơi và bơi. Bây giờ con mới 
nhận ra rằng thầy Tuấn lớp mình vừa ham chơi, vừa ác độc, chỉ vì 
bơi mà thầy không nghĩ đến 6 đứa học sinh đang khổ sở vì chết 
đói+ chết khát+ đang ngồi giữa một bàn thức ăn to bự chảng mà 
chỉ có thể ngời đó nhìn chảy nước dãi! Được sự cho phép của các 
bác phụ huynh, bọn em ăn uống no nê rồi lại ra nhà sàn ngồi nghỉ.  
      Đến lúc bắt đầu chơi đi tìm kho báu thì em mỉm cười sung 
sướng tưởng sẽ được chạy đi tìm ngay. Nhưng thầy đã làm cho con 
mất hứng ngay lập tức khi lại giao thêm một nhiệm vụ đi tìm hiểu. 
Lúc đi tìm hiểu về hồ, đội em tưởng là ra cả chỗ nhà nghỉ+ spa nên 
soi kỹ từng chi tiết một ở đó: nào là có bao nhiêu phòng, bao nhiêu 
bát hoa ở đó.... , không chú ý lắm đến khu đạp vịt. Nên em phải nói 
thật với thầy rằng khi nghe thầy đọc câu hỏi liên quan đến hồ, 
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nhóm em mặt đứa nào cũng méo xẹo vì mất bao nhiêu công chạy 
ngược chạy xuôi đi tìm hiểu cuối cùng lại vứt hết xuống sông 
xuống biển. Sau lần đấy thì lại đến bài toán hóc búa thầy cho. Tất 
cả sáu cái đầu tụi em đều được huy động hết công lực, nhưng vẫn 
không nghĩ ra. Thấy các đội khác đã đi tìm kho báu tất cả rồi bọn 
em cuống quá đành đổi bài thì 2 phút sau ra luôn. Đến lúc đi tìm 
kho báu thì bọn em chạy khắp nơi ở mấy địa điểm đấy mà không 
thu được kết quả gì. Khi đến lúc Dũng tìm được mật thư ở hồ đạp 
vịt thì em mới ngờ ngợ ra quy luật giấu của thầy, chạy vội ra mấy 
cái thuyền rồi con vịt, mấy cái bánh xe nhưng cũng không thu 
được kết quả gì. Lúc đó em rất là ngán ngẩm vì sao mà đầu mình 
chậm hiểu thế không biết! Thành ra hôm đấy tuy chơi cực kỳ vui 
nhưng tụi em cũng hơi buồn buồn vì không tìm được cái mật thư 
nào. Lúc về nhà sàn nhận thưởng, dù đội em có mệt đến thế nào 
nhưng khi thấy thầy giơ mấy cái phong bì đựng money ở trong là 
bỗng nhiên bọn em phấn chấn trở lại, đứa nào mắt cũng sáng như 
sao. Bây giờ em đã hiểu thế nào là sức mạnh của đồng tiền! 
        Em thấy lần này đi chơi vui lắm lắm, em mong lại 
được đi chơi như thế này nữa!!  
          Với cả thầy chuẩn bị đi Nhật rồi đúng không? 
Thầy nhớ mua quà cho bọn con nhé! Bọn con sẽ chăm 
chỉ ở nhà làm đủ BT thầy giao!

WE WILL MISS YOU SO MUCH!!!!!!

Giáo viên: Đặng Minh Tuấn          Tel: 097 605 2506             Web: 
http://thichtoanhoc.wordpress.com  

http://thichtoanhoc.wordpress.com/

