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BẢN THU HOẠCH CHUYẾN ĐI DÃ NGOẠI
Người làm: Nguyễn Đỗ Nguyên Khoa

Lớp: GEP 7A

Tối trước khi đi, em hào hứng lắm, nhưng lại chẳng ngủ ngon. Ngủ 1 
giấc đầy ác mộng, do nghĩ nhiều về Yến Thu già. Sáng hôm sau, buồn 
ngủ cay xè cả mắt. Thường thì bố mẹ giục, em cứ ngủ say như chết 
đến 9 giờ sang cơ (ngoại trừ mấy hôm đi học). Lẽ ra hôm đi dã ngoại 
em chả phải học thêm ở đâu nên được dậy muộn. Nó thành cái lịch 
trình nên em chả muốn dậy. Nghe bố mẹ nói đến đi dã ngoại là em 
dậy luôn. Em lên đánh răng, uống một tý sữa. Rồi sau đó em chuẩn 
bị đồ: “Khăn tắm, quần bơi, kính bơi, 1 cuốn truyện tiềng anh, 1 chai 
dầu gội mini.” Và lao vọt lên xe ô tô để bố đưa. Đến chỗ cây xăng, 
gặp mẹ Bách, theo bác ấy, em lên xe, thấy hàng ghế đầu. “Lợn” Thư 
nó cầm một cái khăn lụa bịt mũi. Lúc đầu tưởng nó đang xì mũi, lát 
sau hóa ra nó bị say xe!!!!!!! Ặc, tưởng quái gì, nó bịt mũi để tránh 
mùi xe. Lúc xe đi, cái cơn buồn ngủ lại kéo đến, chả có chỗ tựa dầu vì 
thằng Hùng nó ngồi ngay cạnh em, giá như mà em ngồi một mình để 
nằm dài ra ghế. Chả biết thế nào, đành phài tựa vào cửa kính mà 
ngủ. Lúc dậy, thấy đã thấy đến nơi rồi, khớp giờ quá. Ô, trông đẹp 
ghê. Sân tennis rộng hơn cả V Resort. Em đi lượn mấy vòng, thấy cả 
đoàn đang tập trung. Thầy đang phổ biến hoạt động, thầy chia 
nhóm. Xui quá, bị chia ngay vào nhóm có thằng Hùng. Tại sao em sợ, 
tí nữa thầy xem tiếp. Thầy bảo chơi đi tìm kho báu trước, nhưng bọn 
nó cứ nhao nhao đòi bơi. Em thì chả biết làm cái nào trước. Bọn nó 
nài mãi, cuối cùng thầy cũng nhận là bơi trước. Đến lúc ăn nhẹ, 
khiếp! Nhìn con “lợn” Thư kìa, nó ăn 1 lúc 3 cái xúc xích, nó ăn nhóp 
nha nhóp nhép như lợn thật. Mấy đứa chơi đá bóng, em của Hùng nó 
muốn chơi lắm, nó trông còn sung sức và tự tin hơn thằng anh nhiều, 
thằng Nam Anh béo nó sút suýt bay vào trong xe. Cả bọn lúi húi 
tưởng mất bóng, may mà nó đập vào thành xe. Lúc chuẩn bị vẽ bản 
đồ, em và Dương giúp Bách vẽ. Còn thằng Hùng nó chả làm gì, nó 
như là Chí Phèo, thấy ai có gì là cứ men lại. Chả qua là thấy anh nào 
lớp 8 ấy, anh ấy mang cái Gameboy DS đi, thằng Hùng cứ men lại, gạ 
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anh ấy để được chơi. Kệ nó, 3 đứa còn lại bọn em (Dương, Bách, Em) 
cứ làm công việc. Đi được mấy đoạn gặp 3 đứa Thư “lợn”, Thu và 
bạn nào ý nữa, em chả nhớ tên . Vẽ xong bản đồ, về trước nhất. Đến 
chỗ nhà sàn mà đoàn chỉ dẫn thấy mấy đứa đang đứng và cất cặp ở 
đấy, em bỏ cặp ngay ở ghế, lấy cái túi đựng đồ bơi và vọt đi luôn. 
Lúc đi bơi, em chả biết thế nào, đứng trước cửa bơi, bao nhiêu đứa 
vào trong hết rồi mà chỉ có mỗi mình em đứng ngoài. Sốt cả ruột, chả 
biết xấu hổ là gì, em nói thẳng xin mẹ Bách hay Hùng ấy em không 
nhớ rõ để có vé. Được vào ngay, em cất dép, cất quần áo cũ. Xuống 
bơi, TRỜI ƠI ĐẤT HỠI!!!! OMGWT!?!?!? (Oh my God, What the) 
Nước sâu quá!!! Tưởng là nông, may mà mình biết bơi nếu không thì 
chết toi rồi X-(. Thấy  Hiệp đang cũng bám vào thành bể, hỏi ra thì nó 
không biết bơi. Mấy đứa kia bơi nhanh thiệt. Em có bơi cũng được 
nửa bể thôi. Hiệp nó còn bảo là ở cái bể con con có ai ị ở đấy, khiếp. 
Nghe phát ớn, chả muốn bơi nữa. Lúc em ra cái bể 1m40 mà em đứng 
được. Nghĩ là bọn nó đang chơi ở đấy, hóa ra chả thấy ai, đang hoang 
mang vì nghĩ mọi người ra bể hết rồi, em định vào bể nước nóng tìm. 
Vào nhìn mãi chả thấy ai (do không để ý), em định xuống bơi nhưng 
nước nóng như nước sôi (do bơi nhiều ở bể nước lạnh mà) nên bỏ ra 
ngoài, may quá gặp được thằng Hiệp, Hằng và Thu nữa. Phù! Hú 
vía. Em ra bơi rồi chụp ảnh, lúc thi lặn, em cố hết sức mà toàn thua. 
Lúc ra ngoài, trả vé rồi lại nhớ đến cái ba lô. Đúng rồi BA LÔ, nhỡ 
đứa nào lại chôm thì sao?! Có cuốn truyện Tiếng Anh hơn trăm nghìn 
em để trong đó. Em vọt ngay ra nhà sàn. May quá, cái ba lô  vẫn còn 
nguyên, không có gì mất cả, nhưng ba lô của mấy đứa khác đâu rồi, 
và cả dép của mình nữa! Trời ơi, sao em quên nhiều quá!! Dép! Thảo 
nào mình đi thấy rát cả chân mà không biết, định quay lại vào bể bơi 
lấy, nhưng lỡ trả vé rồi, biết thế nào đây?. Bỗng mẹ Hằng đang đứng 
gần nhà sàn, em hỏi đồ đạc của em, mẹ Hằng bảo là đang ở sau nhà 
hàng ăn, em lại chạy ra, lục lọi mãi mà chả thấy. Chán quá, lại quay 
chỗ nhà sàn, lấy quần áo mới và dầu gội vào nhà tắm tráng người. 
Xong xuôi, em quay lại nhà ăn, hỏi lại dép và quần áo cũ. May quá, 
mẹ Hùng đang giữ và đưa lại cho em. Ổn định rồi, em vào bàn ăn, ăn 
tí thịt, cơm, ngô với nước canh. Xong em vào nhà sàn nhưng bị đuổi 
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ra cùng với mấy đứa khác. Mấy đứa chán quá, lại chơi bóng đá. Lát 
sau bố Bách đặt xong phòng, bọn nó ùa vào trong. Thằng Hùng lại lôi 
quyển Origami gấp giấy. Một lúc sau, Bách lôi cái đàn Guitar ra, bọn 
nó bu vào như ruồi gặp mứt. Lúc Bách biểu diễn guitar, thằng Hùng 
nó chả nghe, nó rúc vào 1 xó để “luyện công chơi” gameboy. Nó chả 
nghe gì, Bách chơi hay phết, xem ra nó học đàn cũng khá VIP và pro. 
Ăn táo, em chả biết ăn nên cứ gặm, phần nào xơ thì nhổ. Lúc mà thầy 
bảo đặt số thứ tự cho thành viên nhóm và phải giữ bí mật. Mấy thằng 
spy của các nhóm khác cứ rình mò thứ tự bằng rất nhiều kiểu ranh 
ma, giả vờ gọi điện thoại để chụp lại số thứ tự, v…v… Nhưng đều 
thất bại, he he đáng đời. Lúc nhóm em đi khảo sát xung quanh vùng 
câu lạc bộ đá ong. Nhóm em khảo sát rất kỹ nhưng không hiểu rõ ý 
thầy lắm, nghĩ rằng thầy để mật thư ngay ở đây rồi nên tìm tất cả 
những gì bí ẩn mà không chú ý đến cái khác, bọn em tìm ở sau câu 
lạc bộ đó rất nhiều cài cực kì kỳ lạ mà thầy có thể không để ý. Ví dụ 
như mấy viên đá ong được sơn màu xanh, trắng, đen, đỏ. Dấu trái 
tim ở trên cửa sổ. Nói chung là bọn em lúc đó chưa hiểu rõ lắm. Lúc 
về, em Bách Dương rình thầy ở Câu Lạc Bộ nhưng bị lộ tẩy. Ơ thằng 
Hùng đâu rồi. Em đoán ngay là nó chạy về nhà sàn để chơi game vì 
nó chả giúp nhóm gì. Lúc về đúng là Hùng nó đang chơi game, đúng 
là thằng vô tích sự. Nó chả làm gì cả! Cái thằng nghiện game. Lúc trả 
lời câu hỏi, câu mà hỏi Dương là tiếc nhất, tiếc kinh khủng, câu trả lời 
chính xác là đá ong mà Dương trả lời là gạch đá ong. Lúc trả lời câu 
IQ, thằng Hùng giả vờ nhìn thôi. Giục thằng Hùng bỏ game đi giúp 
nhóm, mãi nó mới đồng ý. Bọn em vọt ra trước nội quy, tìm mỏi nhừ 
cả mắt mà chả thấy mật thư, hỏi chú bảo vệ thì chú ấy nói là mật thư 
2 ở khu nhà cổ và nói them là chú ấy cũng nhắc cho cả nhóm 1. Lúc 
ra khu nhà cổ, bọn em tản ra khắp nơi tìm chả thấy. Lúc ở khu Nhà 
Ông Đồ thì nhặt được mấy tờ giấy bị vo viên, nhặt lên thấy ghi 405 
CLB ĐA, tưởng bở bọn em kêu đúng là mật thư. Chúng em vọt ra 
Câu lạc bộ đá ong, bọn nhóm khác tiếc đuổi theo bọn em, bọn em tìm 
mọi thứ liên quan đến số 405 từ số bài hát đến giá tiền, v…vv… 
nhưng chả tìm ra gì, bỗng thấy nhóm 1 hí hửng vọt ra bên hồ, bọn em 
bám đuôi theo. Ra đấy, lẽ ra Dương tim thấy mật thư 3 ỏ dưới chỗ 
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      ~ Nguyễn Đỗ Nguyên Khoa lớp GEP7a ~

hòn đá nhưng nó lại nghĩ là: “Đời nào mà thầy bắt học sinh phải bê 
nặng” thế là nó bỏ qua. Em và hung chạy qua sau hồ, tìm mọi thứ 
xung quanh hồ liên quan đến 405 nhưng thất bại. Mỏi nhừ cả chân, 
em và Hùng quay lại, gặp Bách và Dương báo tin nhóm 1 lại tìm 
được mật thư thứ 3 và nói là mật thư cuối cùng đang ở nhà sàn số 2 
là nhà sàn mà mình đang ở. Đuổi theo bọn nó đến nhà sàn số 2, tìm 
mọi ngóc ngách mà chả thấy gì. Được thầy gợi ý là được giấu ỏ 1 lỗ 
nhân tạo. Em chả hiểu lỗ nhân tạo đấy là gì, cho dù thầy đã giải thích. 
Thằng Hiệp tìm ra mật thư và hiểu được kho báu được giấu ở mẹ của 
người số 6 nhóm bọn con gái. Cả hội ào lên nhà sàn, hỏi tất cả mẹ của 
tất cả các học sinh. Lúc đội 1 dành phần thắng, bọn em tiếc ơi là tiếc. 
Ăn uống, nghỉ ngơi xong, thầy trao giải. Em được giải “Dũng cảm 
môn bơi” ư?!?! Rõ ràng là em biết bơi, lúc em hùng nhận được giải trị 
giá 5.000 đ. Thằng Hùng lại có âm mưu lấy tiền em. Hỏi em Hùng thì 
biết ra Hùng rất tham lam, ăn chơi và bủn xỉn. Có lần em Hùng được 
bác tặng tiền, Hùng “trấn lột” tiền em luôn để mua đồ đắt tiền và 
trang sức vàng bạc,… Nói ra thì thằng Hùng nó tức. Lúc lên xe, ra 
mua sữa, em “chôm” được chai sữa của thằng Hùng. Lúc trên xe, con 
Trang nó phá xuýt hỏng cả cuốn sách quý giá của em. Đi về, em vui 
quá, Em cảm ơn thầy vì đã cho em đi 1 chuyến đi bổ ích nhưu thế 
này.
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