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              BẢN THU HOẠCH         
    
 1. Chuẩn bị
    Sáng ngày 8/8, sau khi đã ăn sáng (mì) và chuẩn bị đồ 
đạc đầy đủ, tôi cùng bố mẹ ra xe để đến bãi đỗ xe buýt ở 68 
Lê Văn Lương để bắt đầu đi Tản Đà cùng với lớp Gep7. 
Vừa đến nơi tôi đã thấy các bạn và các bác phụ huynh ở đó. 
Sau khi lên xe tôi cùng các bạn cùng ngồi chờ mọi người 
đến đầy đủ và nói chuyện rất rôm rả . Ngồi chờ và nói 
chuyện một lúc thì các bạn đã lên hết , rồi thầy và các phụ 
huynh cùng lên xe ô tô để bắt đầu hành trình . 
 
2. Lên đường
      Trước khi khởi hành thầy dặn cả lớp phải quan sát thật 
kĩ xung quanh ( sau nay tôi mới hiểu là nó rất có ích cho trò 
chơi “Đi tìm kho báu”). Ở trên xe rất là vui. Người thì ngồi 
chơi rubik, người thi chơi điện thoại còn người thì nói 
chuyện. Ngồi trên xe tôi rất háo hức muốn được đến Tản 
Đà (vì đây là lần , nhìn ra phong cảnh bên ngoài rất đẹp, 
những hàng cây đung đưa mà cũng may là không bị tắc 
đường.

3. Đến nơi
       Nhanh chóng, chỉ có khoảng hơn một tiếng thi đã đến 
nơi. Sau khi đến nơi tôi cùng các bạn được thầy chia nhóm 
và ăn nhẹ một chút rồi đi chơi đá bóng và tennis.

4. Các hoạt động
     Chơi được một chút thì chúng tôi phải về để vẽ bản đồ. 
Tôi cùng Bách,  Khoa , Hùng chỉ mất 10 để vẽ xong. Vẽ 
xong chúng tôi đi bơi và thầy tổ chức một cuộc thi bơi 

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

http://thichtoanhoc.wordpress.com/


Buổi dã ngoại 8.8.2010 của lớp GEP7                 ~ Lê Quang Dương lớp GEP7a ~

nhưng tôi lại chỉ được mỗi cái giải vận động viên tiềm 
năng. Sau đó chúng đi ăn ở một nhà hàng rất ngon mà lại 
nhiều món. Buổi trưa chúng tôi lên phòng sau khi bị chờ 
một lúc lâu vì không có người chúng nhận đã trả tiền.
Bạn Bách chơi đàn guitar cho cả lớp nghe rất hay. Đến 
chiều thầy tổ chức cho chúng tôi chơi Đi tìm kho báu mất 
mấy tiếng liền . Tuy vui nhưng lại rất mệt và đau đầu vì 
phải suy nghĩ mà cũng lại hơi buồn vì nhóm tôi  chằng 
được giải gì.  Tối đến thầy bắt đầu trao giải , tuy không 
được nhiều tiền nhưng điều đó không quan trọng lắm vì vui 
là được rồi
5. Đi về
     Khi đi về tôi lại mong rằng một ngày nào đó sẽ lại được 
quay lại đây . Ngồi trên xe mọi người nói chuyện vui đùa 
chẳng kém gì lúc đi.
6. Về đến nơi
      Về đến nơi mọi người bắt xe taxi đi về nhà. May mà mẹ 
tôi và tôi nhanh chóng bắt được  taxi và tạm biệt mọi người 
về nhà.
        LÊ QUANG DƯƠNG 

                                                                         HẾT
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