
 

 

BÀI 11 CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM 

C. PHẦN C: NÓI VÀ NGHE 

Ngôi trường của em 

Câu 1: (Câu 1) 

Đề bài: 

Câu 1: Nói những điều em thích về trường của em. 

G: 

- Trường em tên là gì? Ở đâu? 

- Điều gì khiến em cảm thấy yêu thích, muốn đến trường hằng ngày? 

 

Phương pháp: 

Em chia sẻ về trường của mình dựa vào những gợi ý ở đề bài. 

Lời giải chi tiết: 

 Trường em là Trường Tiểu học Ban Mai ở Hà Nội. Điều em cảm thấy yêu thích ở trường 

đó là trường có rất nhiều cây xanh và ghế đá. Chúng em thường ngồi ở ghế đá, dưới những tán 



 

 

cây xanh để trò chuyện, đọc sách. Em muốn đến trường hằng ngày để gặp thầy cô, bạn bè và 

học tập những điều bổ ích. 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Em muốn trường mình những thay đổi gì? 

Phương pháp: 

Em tự suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

- Em muốn thư viện trường rộng hơn, có nhiều cuốn sách đa dạng hơn để chúng em có thể tìm 

kiếm và đọc sách ở đó. 

- Em muốn trường mình sẽ có nhiều cây xanh hơn để chúng em có thật nhiều bóng mát khi vui 

chơi trên sân trường. 

- Em muốn trường sẽ có nhiều ghế đá hơn để chúng em được ngồi trò chuyện vào mỗi giờ ra 

chơi. 

Câu 3: (Vận dụng) 

Đề bài: 

Vận dụng: Nói với người thân những điều em muốn trường mình thay đổi. 

Phương pháp: 

Em nói theo suy nghĩ của bản thân. 

Lời giải chi tiết: 

Tham khảo: 

 

 



 

 

* Bài tham khảo 1: 

Bố mẹ ơi, thư viện trường con bây giờ hơi nhỏ và ít sách quá. Con thích đọc những sách về 

những danh nhân trên thế giới. Bạn Thắng lại muốn đọc sách về vũ trụ,… Con hi vọng trong 

tương lai thư viện trường có thể rộng hơn, có nhiều cuốn sách đa dạng hơn. 

* Bài tham khảo 1: 

Mẹ ơi, con thấy trường con vẫn còn ít cây xanh quá. Con ước gì trường sẽ trông thêm nhiều 

cay xanh hơn để khi ra chơi chúng con sẽ có nhiều chỗ có bóng mát để vui chơi. 

 

 


