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Em là Lê Thái Dương, cho em được bày tỏ chút cảm nghĩ  
của mình sau buổi tham quan tại  Tản Đà ngày 08/8/2010. 
Đến giờ em vẫn còn cảm giác lâng lâng vui sướng vì được 
cùng thầy cùng các bạn đi du ngoạn một ngày vui vẻ và bổ 
ích  đến  vậy,  vâng  chúng  ta  chỉ  có  tròn  một  ngày  thôi, 
nhưng tất cả những gì diễn ra, từng giây, từng phút  chắc 
các bạn cũng như em không thể nào quên nổi. Em đã được 
cùng các bạn vui chơi hết mình. Đầu tiên là trò thi bơi tại 
bể bơi, chao ôi tôi có cảm giác giận mình biết bao, em đã 
không nghe lời mẹ đi học bơi kỳ nghỉ hè vừa rồi dể tôi có 
thể cùng các bạn thể hiện màn trình diễn bơi lội và biết đâu 
tôi có thể tranh giải nhất bơi lội như bạn Hùng, đành phải 
lội nước để dõi theo phần thi của các bạn. Chúng em đã ăn 
trưa thật ấm cúng và vui vẻ tại nhà hàng, lần đầu tiên em 
được ăn cùng thầy cùng các bạn vui và ngon đến vậy. Em 
đã bỏ ngủ trưa chơi  trò đá bóng với  Hoàng Anh, Bách, 
Nam Anh, Thành Trung, cứ nghĩ Nam Anh béo vậy, thế mà 
chân sút của bạn ấy mới tuyệt làm sao, em thật khâm phục 
bạn, còn Thành Trung nữa cứ nghĩ bạn ấy bế nhỏ vậy mà 
đá bóng mới cừ chứ. Buổi chiều chúng em được thầy cho 
chơi trò “Đi tìm kho báu”, trò chơi này mới tuyệt làm sao! 
đòi hỏi người chơi phải có óc quan sát, tìm tòi, thông minh, 
sáng tạo, cảm ơn anh Dũng đã tìm được mật mã và vì thế 
đội em mới lần theo để Hiệp tìm ra bức mật thư cuối cùng. 
Em thấy vui vì đội được phần thưởng nhưng các bạn trong 
đội em là người may mắn, vì các đội khác cũng cừ lắm chứ. 
Rồi mới đến lúc thầy phát phần thưởng cho chúng em. Lúc 
đó, khi được nhận thưởng của các phần thi, nhất là phần 
toán trên mạng(TMO), em mới thấy mình thật may mắn khi 
được đứng trước cả lớp và nhận phần thưởng. Rồi mới đến 
phần nhận thưởng trò chơi “Đi tìm kho báu”. Em thật may 
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mắn khi được vào đội với những bạn giỏi như vậy và cũng 
vì thế mà em đã nhận dược phần thưởng cùng các bạn trong 
nhóm. Thời gian trôi thật nhanh chúng em đã phải ra về, 
em chỉ muốn ngày hôm đó dài mãi để em có thể chơi thỏa 
thích. Về đến nhà em mới thấy mệt nhoài, buồn ngủ nữa vì 
chưa bao giờ chúng em được chơi, được thể hiện hết mình 
như vậy. Ước gì thầy, bố mẹ có thể cho chúng em thường 
xuyên đi chơi như thế. Em muốn thầy luôn ở bên chúng 
em, dìu dắt chúng em từ học vấn đến những trò chơi trí tuệ. 
Sắp tới em phải xa thầy hơn một tháng, em hứa sẽ học tốt 
để khi thầy trở về vui vì kết quả chúng em đạt được khi 
thầy đi vắng. Chắc một tháng rưỡi cũng nhanh lắm phải 
không thầy, chúc thầy đi mạnh khỏe, làm tốt công việc của 
mình, nếu có thể thầy tặng em một chiếc Ru Bích từ Nhật 
Bản làm quà kỷ niệm thầy nhé!

      Cho em gửi tới thầy những tình cảm thương yêu và kính 
trọng nhất!

      Học sinh của Thầy:

       Lê Thái Dương.
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