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Với em, Thầy cô đã chắp cánh tuổi thơ sớm chiều, dù năm tháng
dần trôi qua, Thầy cô như những người cha mẹ hiền. Một chút bồi hồi, bâng
khuâng ,xao xuyến trong tôi dâng trào khi lời ca ấy được cất lên dịu dàng du
dương trong tiết trời hơi se lạnh cuối thu. Đó là những lời ca quen thuộc,
trong sáng, đầm ấm và cũng là những lời từ tận đáy lòng của học sinh chúng
em viết lên nhân ngày “ Nhà Giáo Việt Nam 20/11” Thầy cô - Tiếng gọi
thiêng liêng cao quý đối với mỗi người học sinh. Những người Thầy, người Cô
- những con người tần tảo sớm khuya đưa những chuyến đò chở những “ hành
khách” đặc biệt tới bến bờ tương lai tươi sáng.



Thầy, cô là những người cha, người mẹ thứ hai đang dạy cho những
đứa con yêu quý của mình bài học làm người, cho chúng ta những hành trang
vững vàng, chắp cánh cho chúng ta để một ngày chúng có thể tự tung bay trên
bầu trời trong xanh rộng lớn. Thầy, cô là ngọn đuốc khai sáng con đường tri
thức và Thầy, cô nắm chặt bàn tay bé nhỏ của những đứa con thân yêu của
mình dịu dàng, ân cần dìu dắt chúng tới tận cuối con đường . Nhà thơ Bùi
Đăng Sinh đã từng viết: “Đồi cao thắm sắc ti gôn Trồng hoa Thầy đã trồng
luôn cả người” Đúng vậy, Thầy cô không chỉ cho ta kiến thức mà Thầy cô còn
dạy cho ta cách làm người, dạy ta cách sống, cách đối xử tốt đẹp với tất cả
mọi người.Thầy cô đã trồng và ươm mầm những nhân cách tốt đẹp của con
người và chăm sóc, nuôi nấng nó lớn lên từng ngày, từng tháng và rồi mai sau
nó sẽ lớn, trở nên đẹp đẽ vô cùng.



Công ơn Thầy cô đối với chúng ta bao la như trời bể. Cái nghề nhà
giáo đâu phải ai cũng làm được, có mấy ai có thể kiên nhẫn cầm tay một đứa
trẻ kiên trì dạy chúng viết những con chữ đầu tiên trong đời. Có mấy ai có thể
ngồi hàng giờ để hướng dẫn một đứa trẻ đọc tròn câu chữ.Có mấy ai có thể
thức trắng khuya để hoàn thành giáo án cho buổi dạy hôm sau.Có mấy ai
trên đời này có thể làm được những điều cao cả đó nếu không có tình yêu nghề
tha thiết. Thầy cô đã dạy chúng ta bằng cả tấm lòng và tình yêu thương vô
bờ, cả những tri thức cả đời của mình. Những đứa học sinh ngây thơ chúng
em làm sao biết được mỗi lần Thầy cô nghiêm khắc trách phạt là mỗi lần như
những con dao cứa vào tim, đau xót biết chừng nào, làm sao biết được ẩn sau
nụ cười khi thấy chúng em được thành tích tốt là niềm hạnh phúc khôn cùng.



Ngày 20-11 - Ngày tri ân các nhà giáo Việt Nam đã sắp đến, chúng em-

những người học trò, những người mang ơn Thầy cô, chỉ biết dành những lời

cảm ơn chân thành nhất, để cảm ơn những gì mà Thầy cô đã dành cho chúng

em những ngày tháng qua. Cảm ơn Thầy Cô - những con người tuyệt vời,

những tấm gương mẫu mực và chu đáo để chúng em noi theo. Cảm ơn Thầy

Cô -những người đã cho chúng em những kiến thức vững vàng để tiên bước

vào đời. Cảm ơn Thầy Cô - những người cha, người mẹ thứ hai luôn chăm

sóc, lo nghĩ cho những đứa con của mình. Cảm ơn Thầy Cô- những người

luôn đứng sau cổ vũ, động viên chúng em bước tới ước mơ của mình.

Tác giả: Nguyễn Hoàng Hiệp







“Chuyện một con đò dãi dầm nắng mưa

Lặng lẽ chở bao dòng người xuôi ngược

Khách sang sông tiếp hành trình phía trước

Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò…?”

Năm tháng đằng đẵng trôi, người lái đò vẫn mãi lặng thầm lái những con đò tri thức nối

nhau cập bến, bỏ quên nỗi nhọc nhằn mà mỉm cười nhìn đàn con thơ tung cánh về tương lai..

Ai đó từng nói, nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. “Nhất tự

vi sư, bán tự vi sư” – Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Những lời giảng đầy nhiệt

huyết cùng sự quan tâm ân cần của thầy cô đã dìu dắt bao thế hệ học trò trưởng thành. Thầy

cô dạy đàn con thơ từng con chữ, dạy cả cách làm người. Như người lái đò tận tụy đêm ngày,

thầy cô đưa biết bao thế hệ học trò qua dòng sông tri thức để cập bến bờ tương lai mơ ước.



Những dòng sông dài, sâu nhiều chỗ nước xoáy ẩn chứa nhiều sự nguy hiểm từng
ngày vẫn lặng lẽ đưa đò. Để rồi thời gian trôi qua người khách đi đò năm nào đã cập bến ước
mơ, tung đôi cánh vào khoảng trời riêng. Một ngày ngoảnh lại vẫn con sông năm nào, vẫn
người lái đò nơi ấy đang đưa người cập bến tri thức. Đã biết bao chuyến đò cập bến trong
cuộc đời người lái đò và đã biết bao thế hệ học sinh trưởng thành dưới bàn tay ấm áp của
người thầy người cô. Thầy cô cho em con chữ, cho em học đạo làm người, mở cánh cửa tương
lai giúp em tự tin bước vào xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa.



Công lao ấy vô cùng to lớn, thầy cô bỏ cả tâm huyết của mình để truyền dạy cho
học sinh chỉ mong học trò của mình có một tương lai tốt đẹp. Rồi mai đây, chúng con khôn
lớn, có đủ khả năng trí lực để chắp cánh bay vào đời, tìm ra điều lạ điều thú vị trong cuộc
sống. Những lời căn dặn, nhắc nhở ngày nào con vẫn mang bên mình, cũng chính là hành
trang phục vụ bước đường con đang đi và sẽ đi tới, mỗi lời nói đã chắp cánh, nâng bước chân
con.

Công lao to lớn như “trời cao, biển rộng” khó có thể đền đáp hết được. Ngay từ
bây giờ khi còn là học sinh hãy dành hết sức mình để học tập thật tốt, cố gắng không phụng sự
kì vọng của thầy cô đối với mình.



Với tất cả học sinh, đây là cơ hội để ta bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng đối với các 

thầy cô giáo. Chúng em mong rằng thầy cô – những người lái đò thầm lặng sẽ luôn giữ vững 

tay chèo đưa con thuyền chở những người tri thức đến được bến bờ ước mơ. Sắp đến ngày 

20-11 là ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng em xin chúc thầy cô đang đứng trên bục giảng, các 

thầy cô ở ngoài đời thường mạnh khỏe, công tác tốt để có thể truyền đạt cho học sinh những 

kiến thức bổ ích, những kinh nghiệm quý báu để chúng em tự tin bước vào đời. 

Tác giả : Minh Phương



Phải tôn kính thầy dạy của mình, bởi lẽ nếu cha

mẹ cho ta sự sống thì chính các thầy giáo cho ta phương

cách sông đàng hoàng
Philoxêne De Cythêrê

Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn

nghề dạy học.
Comenxki



Tạ ơn thầy đã dẫn con vào rừng trí thức
Cảm nghĩa cô đã dắt trò đến biển yêu thương.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.

Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.

Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây

Ơn cha nghĩa trọng công thầy cũng sâu.



Cách vào đề bá đạo của thầy giáo

Đầu giờ toán,thầy giáo ra câu đố dành cho cả lớp.

- Thầy hỏi các em, ăn cắp nhạc thì gọi là gì?
- Thưa thầy là đạo nhạc ạ!
- Thế ăn cắp ý tưởng là gì?
- Là đạo ý tưởng ạ!
- Ăn cắp thơ gọi là gì?
- Là đạo thơ ạ!
- Vậy còn ăn cắp răng?

Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau...

Các em mở sách, hôm nay chúng ta sẽ học...”đạo hàm”.

Tác giả : Xuân Trường



Lý do đi học muộn

Tác giả : Phạm Minh Quân

Đang trong giờ học, cô giáo đang giảng bài thì có hai em học sinh đến trễ khúm núm bước vào.Cô giáo thấy vậy 
liền hỏi:
- Tũn, sao em đi học trễ ?
Tũn trả lời:
- Dạ thưa cô, sáng nay đi học mẹ em cho em mười nghìn.Em làm rớt mất phải ở lại tìm nên trễ ạ!
- Thôi được rồi, lần sau phải cẩn thận đấy.Em vào chỗ ngồi đi!
Xong cô liền quay ra hỏi Tèo:
- Còn em, tại sao cũng đi học trễ?
Tèo mếu máo bảo:
- Dạ thưa cô tại bạn làm rớt mười nghìn.Em...em...
- Em giúp bạn tìm lại nên trễ à?
Tèo lắc đầu:
- Dạ không, em bận...đạp lên tờ tiền đó nên mới đến trễ ạ!
-!?!



Tác giả : Nguyễn Hoàng Ngọc Thư

Ai là người tìm ra châu Mỹ?

Trong giờ địa lý, cô giáo gọi Hà lên hỏi.

- Em hãy chỉ cô biết đâu là châu Mỹ?

Hà chỉ lên bản đồ.

- Thưa cô, đây ạ!

Cô giáo gật đầu:

- Tốt lắm! Nào, thế bây giờ trò Tí hãy nói cho cô biết ai đã có công tìm ra châu Mỹ?

- Thưa cô, bạn Hà ạ.

- !?









Nghe vẻ nghe ve
Cái vè học dốt

Thầy cô dạy tốt
Học còn ham chơi
Nói chẳng nghe lời
Lại còn phản kháng

Em mong cô thầy
Kiên trì nhẫn nại
Bảo ban em lại

Tiến vào tương lai
Mai sao thành tài
Công ơn nhớ mãi!

Thầy cô phát ngán
Vì phải nói nhiều
Dù nói đủ điều

Nhưng mà vẫn vậy
Chứng nào tật nấy

Nào có sửa đâu

Tác  giả : Trần Ngọc Khánh Linh 



Tác giả :Nguyễn Hoàng Vân Nghi



Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè vui vẻ
Về tuổi học trò
Hôm qua lò dò

Đi tìm nguyên cớ
sao trò chẳng chịu
Làm bài cô giao
Tìm ra mới biết
Trò mê đá banh

Cả chiều loanh quoanh
Quần đùi áo xọc
Tận ngoài sân cỏ

Tối về mệt lử
Bài vở chẳng ham
Sáng mai đến lớp

Tập vở còn nguyên
Cô gọi trò lên
Trò ta ấp úng

Thưa cô... Không làm!
Thế là trò lĩnh

Vài quả trứng gà
Tròn trĩnh đỏ tươi
Trong tập vở trắng

Tác giả:Trần Nguyễn Trúc Nhi

Tác giả: Vũ Khánh Linh



1. Thư pháp    

2. Lời ngỏ

3. Hình ảnh về mái trường thân yêu

4. Văn xuôi

5. Danh ngôn, ca dao

6. Truyện cười

7. Những bài ca về Thầy Cô

8. Vè lớp học

Biên soạn:Nguyễn Hoàng Hiệp

Nội dung : sự tham gia của tập thể lớp

Chịu trách nhiệm chính : GVQN  Nguyễn Văn Đức


