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Phương pháp: 

Tạm dịch bài đọc: 

Những ngày ở trường học ở Anh 

Michael thức dậy lúc 7:30 sáng và ăn sáng. Bạn thân nhất của bạn ấy, Ben, sống cạnh nhà, vì vậy họ cùng 

nhau đi bộ đến trường. Họ học cùng lớp tại trường tiểu học Greenwood. Có 30 học sinh trong lớp của họ. 

Tất cả học sinh đều mặc đồng phục của trường. 

Học sinh điểm danh lúc 8:45 sáng và các bài học bắt đầu lúc 9:00 sáng. Có thời gian nghỉ ngắn lúc 10:30 

sáng và nghỉ trưa lúc 12:30 chiều. Michael mang một bữa trưa được đóng hộp từ nhà đến, nhưng Ben mua 

bữa ăn nóng hổi ở trường từ căng tin.  
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Reading 

1. Michael and Ben are friends. What is a typical school day of theirs? Listen and read to 

find out. 

(Michael and Ben là bạn bè. Một ngày ở trường điển hình của họ là gì? Nghe và đọc để tìm ra 

đáp án.) 

School days in the UK 

Michael gets up at 7:30 a.m. and has his breakfast. His best friend, Ben, lives next door, so they 

walk to school together. They are in the same class at Greenwood Primary School. There are 30 

students in their class. All students wear a school uniform. 

The students have registration at 8:45 a.m. and lessons start at 9:00 a.m. There is a short break at 

10:30 a.m. and a lunch break at 12:30 p.m. Michael brings a packed lunch from home, but Ben 

buys a hot school dinner from the canteen. 

In the afternoon, there are lessons again from 1:15 p.m. to 3:40 p.m. When school finishes, Michael 

and Ben have football practice because they play for the school team. At 4:30 p.m., Michael and 

Ben walk back home. 

Michael takes a shower and does his homework. He has dinner at 7:00 p.m. with his family. Then, 

he chats online. He goes to bed at 9:30 p.m. 

 

 

 



 

Vào buổi chiều, tiếp tục bài học từ 1:15 chiều đến 3:40 chiều. Khi kết thúc giờ học, Michael và Ben có buổi 

tập bóng đá vì họ chơi cho đội bóng của trường. Lúc 4:30 chiều, Michael và Ben đi bộ về nhà. 

Michael đi tắm và làm bài tập về nhà. Bạn ấy ăn tối lúc 7:00 tối với gia đình. Sau đó, bạn ấy trò chuyện trực 

tuyến. Bạn ấy đi ngủ lúc 9:30 tối. 

Lời giải chi tiết: 

Michael and Ben’s typical school day includes having registration, starting lessons, having a short break, 

having a lunch break, having lessons again, finishing school.  

(Một ngày học điển hình của Michael và Ben bao gồm điểm danh, bắt đầu bài học, nghỉ giải lao ngắn, nghỉ 

ăn trưa, tiếp tục các bài học, kết thúc giờ học.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết: 

1. R 2. W 3. DS 4. W 5. DS 

1. R 

(Michael và Ben cùng nhau đi bộ đến trường. => Đúng) 

2. W 

(Có ba giờ nghỉ giải lao trong một ngày ở trường. => Sai) 

3. DS 

(Ben thích thức ăn ở căng-tin. => Không được đề cập đến) 

4. W 

(Michael và Ben không giỏi về bóng đá. => Sai) 

5. DS 

(Michael có một đại gia đình. => Không được đề cập đến) 

Loigiaihay.com 

2. Read the text and decide if the sentences are R (right), W (wrong) or DS (doesn't say). 

(Đọc văn bản và quyết định những câu sau là R (đúng), W (sai), hoặc DS (không được nói đến).) 

1.  Michael and Ben walk to school together.  

2. There are three breaks in a school day.  

3. Ben likes the food from the canteen.  

4. Michael and Ben aren't good at football.  

5. Michael has a big family.  

 

 

 


