
Buổi dã ngoại 8.8.2010 của lớp GEP7             ~ Nguyễn Như Bách lớp GEP7b ~

Bản báo cáo
1.Chuẩn bị ở nhà:

Tối 7/8, em thức đến 10h15’ rồi đi chuẩn bị quần áo, dụng cụ 
gồm còi, bóng, quần áo mặc, quần áo bơi, giày, dép,…

Rạng sáng ngày 8/8, vào lúc 6h, trời nắng dịu. Nhiệt độ ngoài trời 
khá mát (dự báo thời tiết). Sau khi ăn chiếc bánh mì kẹp thịt 
ngon lành của mẹ, em đi tắm. Sau khi tắm xong, em kiểm tra lại 
đồ đạc. Bố em gọi taxi số … à … em không nhớ rõ. Khi xe đến, 
em giúp bố mẹ khuân bim bim, nước, đồ đạc,.. lên xe. Chuyến đi 
đến 68 Lê Văn Lương khởi hành.

2.Trên đường tới 68 Lê Văn Lương:

Trên đường đi tới đó, em nhìn thấy các hàng cây đu đưa trong 
gió. Gió lùa từ .. điều hòa ô tô mát dịu. Khi gần đến nơi, cảm giác 
háo hức, hồi hộp trong lòng càng dâng lên. Khi gần đến nơi, em 
thấy một số bạn đỗ nhầm chỗ, trong đó có Hải Nam, Hằng,… 
Chuyến đi từ nhà đến 68 Lê Văn Lương mất 12.000 đ. 

3.Trước khi lên xe:

Đến nơi, em gọi các bạn về chỗ đỗ xe rồi hướng dẫn các bạn lên 
xe ( I’m not a guide).

4.Lúc lên xe:

Em ngồi cuối với Nam Anh, Dũng, 2 Dương, Thành Trung, 
Hoàng Anh,… Ngoài ra, em còn chơi rubik. Nói chung là rất vui.

5.Lúc đến nơi:
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Em xuống xe và hít thở không khí trong lành. Sau đó, tụi em 
tranh thủ đá bóng. Sau đó thầy lập nhóm rồi tất cả lại ra chơi. 
Thầy lại gọi vào rồi bảo đi vẽ bản đồ.Sau 12 phút, nhóm em đã 
làm xong.

6.Các hoạt động:

Buổi sáng, sau khi chơi bóng đá và tennis, bọn em chuyển sang 
bơi. May mắn thay, em được giải nhì khi về sau Hùng. Sau khi 
bơi xong, cả nhóm đi ăn tại một nhà hàng không rõ chất lượng 
( hì hì ). Nói chung món ăn cũng ngon mà mọi người nói chuyện 
cũng vui. Buổi trưa, em lên phòng nhưng bị đuổi xuống vì không 
có người lớn đi kèm để chứng nhận đã đặt phòng. Bọn em đành 
chơi bóng đá và nghe nhạc để đợi. Sau đó bố em đã đến và mở 
cửa phòng cho bọn em. Sau đó em đánh đàn cho mọi người 
nghe rồi lại đá bóng. Đến chiều, thầy cho chơi Đi tìm kho báu 
vừa vui, vừa mệt, vừa điên cả đầu, vừa ức chế, vừa … Sau khi 
tìm được kho báu, em lại đi đá bóng tiếp ( biết làm gì khác đâu?). 
Đến tối, thầy công bố giải thưởng ( chắc thầy đặt mục tiêu là dù 
tiền ít nhưng tinh thần cao). Sau đó, bọn em vẫn kịp ngắm lại nơi 
đẹp đẽ này rồi đi về trong nuối tiếc.

7.Lên xe đi về:

Khi lên xe, bọn em ăn táo rồi nghĩ ra đủ thứ trò vui ( Như lai thần 
“bủm”, nói vọng ra ngoài cửa “ Ê cu!” ( Mr.Dung nghĩ ra )) mà em 
quên mất còn phong bì 25.000 ở nhà sàn ( oe oe). Thời gian trôi 
qua nhanh quá mà em cứ tưởng mới có nửa tiếng. 

8.Về đến 68 Lê Văn Lương:

Xuống xe, bọn em bắt xe taxi về nhà. Lúc em về, vẫn còn Hoàng 
Anh và Lê Anh Thư ở lại (đẹp đôi đây!). Lúc về nhà, em bị muộn 
bóng đá 12’.
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P/S: Mong sao đây không phải bài kiểm tra văn!
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