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Như  các bạn đã biết, chúng ta đã háo hức chờ đợi từng ngày để đến ngày dã 
ngoại vừa rồi, ngày 8/8. Ngày mà nhóm Gep7 của chúng ta kết hợp lại tạo ra 
1 cuộc vui chơi đầy lí thú.Ngày mà các bạn thể hiện mình trong những trò 
chơi bổ ích.Tôi không sao quên đc ngày đó ngày đẹp nhất kì nghỉ hè của tôi. 
Có thể nơi ta đến, ta vui vào ngày này không bằng những resort cao cấp 
khác. Nhưng nó lại hơn các chỗ khác vì tôi có bạn, những người bạn đã sát 
cánh bên tôi trong hành trình kéo dài gần 12 tiếng. Ngay từ 6h tôi đã dậy 
sớm, chuẩn bị để vui chơi, bước nhanh ra ô tô để đến bãi xe lên đường cùng 
các bạn, cảm giác háo hức không sao tả nổi. Một chuyến xe vui vẻ đến tản 
đà resort đc diễn ra ai cũng tò mò hỏi kho báu ở đâu, bể bơi thế nào,khung 
cảnh ra sao. Tôi ngó đầu ra cửa sổ ô tô và luôn dõi theo những biến báo hiệu 
còn cách bao nhiêu cây số. Chặng đường dài trên ô tô đã cho chúng tôi một 
khoảng không vui đùa với những câu chuyện vui mà các bạn kể ra.Nhóm 
con trai chúng tôi luôn tràn ngập những tiếng cười vui và những tiêng vỗ tay 
náo nhiệt. Cảm giác rất lạ, cứ như chiếc xe la 1 gia đình chở đón những 
người anh em thân thiết. Sau khi đã đến nơi, cánh cổng Tản Đà resort mở ra 
với đầy chất dân gian.Tôi cảm giác như đang đc sống trên những kí ức ngày 
xưa, từ thời dân ta sống nhà sàn nhà gỗ để tránh thú dữ. Vừa xuống  xe, 
không ai mệt cả mà đã ào ra đá bóng, vậy là một trận đấu bóng đã đc diễn 
ra- Đây chính là cơ hội để chúng tôi phối hợp. Học với nhau đã lâu, đây là 
lần đầu tiên tôi biết các bạn chơi và tham gia thế nào, các bạn của tôi đều là 
những người năng động trong cả học lẫn vui chơi. Những đường bóng thông 
minh do Hoàng Anh chuyền ra, những pha chặn bóng nguy hiểm của Nam 
Anh, đội Gep7b Của chúng tôi quả là ăn ý. Chơi đc một hồi lâu, chúng tôi rủ 
nhau đi bơi. Chao ôi! bể bơi ở đây thật là hiện đại, với nhiều làn nóng lạnh 
khác nhau. Nơi đây chính là nơi so tài của những kì thủ bơi lội mà khó có 
thể phân thắng bại. Chúng tôi bơi nhanh nước rẽ ra thành dòng, ai cũng cố 
gắng quẫy thật mạnh, các kì thủ lao vun vút về phía trước. Những động tác 
xoay khéo léo đã được tung ra.

Cuộc chơi nào cũng có người thắng, kẻ thua nhưng quả thật các bạn đều 
giỏi, đều là những vận động viên tiềm năng của giải. Nhắc đến người bơi 
cũng phải nhắc đến người chưa biết bơi. Quả thật các bạn còn dũng cảm hơn 
tôi nhiều, chưa biết bơi mà đã ngụp nước, chưa biết bơi mà đã dám đứng lên 
vai các bạn để nhảy bật, chưa biết bơi đã giám làm thân trụ cho chúng tôi 
đứng lên làm thần nước (Người đứng trên nước). Các bạn chưa biết nhưng 
kiểu gì các bạn cũng sẽ biết nhờ sự dũng cảm của các bạn. Vậy là tôi đã biết 
mình có những người bạn khỏe mạnh,  dũng cảm, chan hòa,  dễ mến sau 
những trò chơi này. Nhưng nó vẫn chưa đủ để chúng tôi hiểu nhau hết, cho 
đến khi trò đi tìm kho báu đc tung ra. Nhóm tôi đã phối hợp ăn ý, phân chia 
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công việc hài hòa. Trong lúc đi tìm kho báu luôn có những tiếng cười vui vẻ. 
Như tôi, mặc dù tôi tìm được nhiều kho báu nhất nhưng nếu không có các 
bạn thì chưa chắc tôi đã đủ nhanh nhẹn và tự tin để suy đoán kho báu ở đâu, 
nếu không có các bạn thì tôi sẽ không cảm thấy trò chơi này thực sự có ý 
nghĩa. Những kế sách điệu hổ li sơn của các bạn đã cắt đuôi được rất nhiều 
đội, những sự thông minh của bạn đã tìm ra đáp án của bài logic toán đầu 
tiên. Quả thật tôi đang có những người bạn tuyệt vời và hoàn hảo nhất mà tôi 
từng có. Lẽ ra 100K đó không nên giành cho riêng tôi mà cũng phải cho các 
bạn, không có các bạn thì tôi cũng không có ngày vui hôm đó, và cũng 
không biết rằng mình có những người bạn tuyệt vời như vây. Kết thúc buổi 
dã ngoại là những niềm vui và những điều tiếc nuối vẫn muốn tiếp tục. Lên 
xe đi về, những tiếng bàn luận vẫn còn đó, những câu chuyện của từng nhóm 
một được cất lên. Mỗi nhóm đều có những niềm vui chung muốn chia sẻ. 
Chúng tôi vui vẻ suốt chặng đường dài 2 tiếng về nhà. Về đến nhà quả là 
mệt nhưng tôi không sao, không thôi nghĩ đến ngày hôm nay, ngày đẹp nhất 
hè của tôi. Ngày mà tôi có bạn, có những người bạn tuyệt vời và hoàn hảo 
nhất mà tôi từng có.

    Mỗi trò chơi đều có những người chủ đạo, có được ngày vui hôm nay một 
phần công lớn là nhờ thầy giáo của tôi, người thầy luôn quan tâm và hiểu 
chúng tôi hơn ai khác. Thầy muốn chúng tôi hiểu nhau hơn, gắn kết với nhau 
lâu dài. trong mỗi trò chơi thầy là người động viên chúng tôi chiến thắng. 
Tôi xin gửi lời cám ơn thầy đã tổ chức ra buổi chơi này. Thầy của chúng ta 
là người tuyệt vời nhất! Chúng em cám ơn thầy, cám ơn cuộc đời đã cho em 
học một người thầy tuyệt như vậy. Và cho chúng con đc gửi lời cám ơn các 
mẹ, người luôn giành những điều tốt đẹp nhất cho chúng con. 

Cảm nghĩ của tôi

Vũ  Hoàng  Dũng 
 

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

http://thichtoanhoc.wordpress.com/

