Bài viết số 1 lớp 8
Đề 1: Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học. Dàn bài Kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên đi
học
I. Mở bài:
- Thấy các em nhỏ chuẩn bị sách vở, quần áo đón năm học mới, tôi lại nôn nao nhớ đến
ngày đầu tiên đi học của mình.
(Hoặc:
- Tình cờ trông thấy bức ảnh trong ngày đầu mình đi học.
- Một món quà lƣu niệm gợi nhớ ngày đầu tiên đi học, …)
- Nhớ nhất là những cảm giác bỡ ngỡ, hồi hộp, sợ sệt của mình.
II. Thân bài:
1/ Trƣớc ngày khai giảng:
- Trƣớc ngày đi học, tôi đƣợc mẹ mua quần áo mới, tập sách mới. Lòng nôn nao không
ngủ đƣợc.
- Trằn trọc, rồi lại ngồi dậy mân mê chiếc cặp mới và những quyển tập còn thơm mùi
giấy.
Sáng, tôi dậy thật sớm, thay bộ đồng phục mới tinh mẹ mua từ mấy hôm trƣớc. Trong
lòng bồi hồi khó tả.
2/ Trên đƣờng đến trƣờng:
- Chỉnh tề trong bộ đồng phục áo trắng quần xanh, đội nón lúp xúp đi bên cạnh mẹ.
- Bầu trời buổi sớm mai trong xanh, cao vòi vọi, vài tia nắng xuyên qua cành cây, tán lá.
Vài chú chim chuyền cành hót líu lo.
- Xe cộ đông đúc, bóp còi inh ỏi.
- Hàng quán hai bên đƣờng đã dọn ra, buôn bán nhộn nhịp
- Có nhiều anh chị học sinh với khăn quàng đỏ trên vai, tƣơi cƣời đi đến trƣờng.
- Hôm ấy là ngày tổng khai giảng năm học mới nên phụ huynh đƣa con đến trƣờng thật
đông.

- Tôi trông thấy vài anh chị trong xóm, các bạn học mẫu giáo chung cũng đƣợc ba mẹ
đƣa đến trƣờng.
- Cảnh vật quen thuộc mọi ngày sao hôm nay thấy khác lạ.
- Lòng tôi hồi hộp pha lẫn cảm giác e ngại rụt rè khi gần đến cổng trƣờng tiểu học.
3/ Vào sân trƣờng:
- Ngôi trƣờng bề thế, khang trang hơn trƣờng mẫu giáo nhiều.
- Trƣớc cổng trƣờng đƣợc treo một tấm băng rôn màu đỏ có dòng chữ mà tôi lẩm nhẩm
đánh vần đƣợc: “Chào mừng năm học mới”.
- Sân trƣờng thật nhộn nhịp với cờ hoa, học sinh, phụ huynh, giáo viên, …trông ai cũng
tƣơi vui rạng rỡ, áo quần tƣơm tất.
- Các anh chị lớp lớn vui mừng tíu tít trò chuyện với nhau sau ba tháng hè mới gặp lại.
- Tôi quan sát thấy nhiều bạn có lẽ cũng là học sinh mới vào lớp một nhƣ tôi bởi cái vẻ
rụt rè, nhiều bạn còn bíu chặt lấy tay mẹ và khóc nức nở làm mắt tôi cũng rơm rớm theo.
- Một hồi trống vang lên, theo hƣớng dẫn của một thầy giáo các anh chị nhanh chóng xếp
hàng vào lớp. Chỉ có lũ học trò lớp một bọn tôi là bối rối không biết phải làm gì.
- Chúng tôi đƣợc các cô giáo chủ nhiệm đọc tên điểm danh, có nhiều bạn đƣợc gọi tên
nhƣng lại sợ sệt im lặng không đáp lời cô đến nỗi phụ huynh phải lên tiếng đáp thay. Khi nghe
gọi đến tên tôi, tôi giật mình. Tim đập nhanh. Trán rịn mồ hôi. Dù đã đi học mẫu giáo rồi nhƣng
trong lòng tôi vẫn cảm thấy hồi hộp, lo sợ thế nào ấy. Khi buông tay mẹ để bƣớc vào hàng tôi có
cảm giác bơ vơ lạc lõng. Vậy là tôi đã bƣớc vào một thế giới khác: Rộng lớn và đầy màu sắc
hơn. Nhiều bạn òa lên khóc nức nở bám lấy mẹ không chịu xếp hàng, cô giáo phải dỗ dành. Các
bạn khác cũng khóc theo.
- Thầy hiệu trƣởng bƣớc lên bục đọc lời khai giảng năm học mới
- Sau đó giáo viên chủ nhiệm dẫn chúng tôi vào lớp. Tôi ngoái lại tìm mẹ, chân ngập
ngừng không muốn bƣớc. Mẹ phải dỗ dành an ủi.
4/ Vào lớp học:
- Ngồi vào chỗ, đón nhận giờ học đầu tiên. (Ấn tƣợng sâu đậm về tâm trạng vừa bỡ ngỡ
vừa sợ sệt, hồi hộp, gần gũi và tự tin, . . ).
- Mùi vôi mới, bàn ghế sạch sẽ …

- Quan sát khung cảnh lớp học: Các bạn ai cũng ngồi ngay ngắn, háo hức đón giờ học đầu
tiên.
III. Kết bài:
Nhớ mãi kỉ niệm trong sáng êm đềm của tuổi thơ.
Bài làm:
Ngày đầu tiên khai trƣờng, đó là cái ngày mà chắc hẳn không ai trong chúng ta có thể
quên đƣợc. Cái ngày ấy đã đánh dấu sự kiện mỗi chúng ta bƣớc vào con đƣờng học tập. Năm nay
tôi đã lên lớp 8, đã quá quen với không khí học đƣờng, nhƣng chợt nhìn thấy những em học sinh
lớp một nắm tay bố mẹ dẫn đến trƣờng, làm tôi thêm bồi hồi, xao xuyến và nhớ lại những kỉ
niệm ngây thơ, bé bỏng của một cậu bé chập chững bƣớc vào cổng trƣờng trong bàn tay đầy tình
thƣơng của mẹ tôi.
Ấy là cái ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đó là một buổi sáng cuối thu êm đềm, bầu
trời cao trong xanh có ánh nắng vàng tƣơi. Cái mùa thu ở quê tôi thật đặc biệt - mùa thu miền
Trung – không se lạnh nhƣ ở miền Bắc hay quá nóng nực nhƣ ở miền Nam. Nó dịu ngọt và nhẹ
nhàng. Quả đúng là thời điểm khiến cho ngƣời ta dễ nhớ. Phải chăng đây chính là lí do để mùa
thu là mùa tựu trƣờng? Tôi nao nao trong lòng những tƣởng tƣợng ngây thơ với tâm trạng một
đứa trẻ sắp đối diện với một sự kiện quan trọng. Thực ra lúc đó còn bé, chƣa cảm nhận đƣợc mấy
về ngày khai trƣờng và cũng chẳng biết đó là ngày gì, nhƣng thấy sự quan tâm, bận rộn của
ngƣời lớn phần nào tôi cũng đã nhận ra có cái gì đó quan trọng. Hôm nay mẹ sẽ là ngƣời đƣa tôi
đến trƣờng. Vùng quê tôi không phải ở thành thị, cũng chẳng phải một nơi nào giàu có, đó là một
vùng quê mang đầy nét thôn quê và sự dân dã. Trên đƣờng đi học, tôi thấy có rất nhiều các bạn
học sinh cùng các bậc phụ huynh. Tôi để ý thấy từng nét mặt lo lắng trên mặt họ, trong đó có cả
mấy đứa thƣờng đi chơi với tôi, cùng với sự chu đáo của ngƣời lớn giống nhƣ mẹ tôi vậy. Điều
đó càng làm tôi hiểu thêm về tầm quan trọng của ngày này, nhƣng cũng chính vì đó mà khiến tôi
càng thêm bận tâm. Tâm hồn tôi bấy giờ nặng trĩu nhƣng rồi lại nhẹ nhàng nhƣ những cánh hoa
tƣơi rực rỡ trong nắng mai cùng làn gió nhè nhẹ thổi qua, xoa dịu đi cái bồi hồi của tâm trạng.
Ô kìa, kia có phải là trƣờng học, nơi mà tôi sẽ đến. Tôi lờ mờ nhận ra nhƣ vậy vì thấy nó
khang trang và to lớn hơn bất cứ cái nhà nào mà tôi từng gặp. Mẹ xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói:
“Con yêu, trƣờng học của con đây rồi. Đây sẽ là nơi tu dƣỡng đạo đức và kiến thức cho con”.
Quả thực tâm trạng tôi mỗi lúc thay đổi. Bây giờ tôi không còn cảm thấy quá sợ nữa nhƣng
không hiểu sao chân tôi cứ díu lại. Dù vậy nhƣng tôi vẫn cố nhảy theo những bƣớc chân của mẹ.
Đi đƣợc một đoạn thì ngôi trƣờng đã hiện rõ trƣớc mắt. Trƣớc mặt tôi là một cái cổng trƣờng to
lớn với những chữ viết lằng nhằng khó hiểu. Xung quanh đó là hàng trăm các bạn học sinh khác
cùng với biết bao tâm trạng, suy nghĩ. Bạn thì níu chân mẹ, ngƣời thì mếu máo. Chợt có tiếng
khóc òa sau lƣng tôi, tôi liền chạy lại úp mặt vào mẹ và cũng nghẹn ngào khó tả. Nƣớc mắt tôi đã
dƣng dƣng đến tận cổ họng. Mẹ an ủi tôi cùng những lời nói ngọt ngào, làm tôi lấy lại can đảm
lau nhẹ nƣớc mắt và mồ hôi, đứng thẳng ngƣời. Cùng lúc đó, có một cô giáo đi lại phía tôi. Tôi

ngơ ngác nhìn thì cô nhẹ nhàng cất tiếng nói: “Chị cho cháu vào lớp đi. Đó là lớp của em” Giọng
nói ấm ấm, thanh thanh mà ngọt ngào của cô đã khiến tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa. Cô nhẹ
nhàng nắm tay tôi dắt vào lớp, tôi đi theo sau cô và cảm nhận mùi thơm từ tà áo dài của cô.
Cô bảo: “Lớp mình ở đây. Tý nữa ra tập trung khai giảng xong thì về đây học”. Bỗng có
hồi trống cái vang lên làm tôi giật nảy mình ôm chầm lấy cô giáo. Cô giáo cƣời, xoa đầu tôi bảo:
“Đấy là tiếng trống trƣờng. Trống báo đã đến giờ tập trung rồi”. À, thế ra đấy là tiếng trống
trƣờng. Từ trƣớc tôi vẫn chỉ nghe tiếng trống cơm bung bung nhỏ bé của những đêm rằm Trung
thu nào đã đƣợc nghe tiếng trống trƣờng bao giờ. Sáng ấy, lần đầu tiên tiếng trống trƣờng dội
vào lòng tôi – tiếng trống rộn ràng, giục giã, nao nức khiến tim tôi cũng muốn nhảy nhót và lòng
tôi hồi hộp muốn khóc lên. Tiếng trống đầu đời đi học ấy – ai ngờ sẽ là nguồn cảm xúc đi theo
tôi suốt cuộc đời học tập. Rồi chúng tôi xếp hàng trƣớc lá cờ đỏ sao vàng. Một thầy giáo hô chào
cờ rất to. Chúng tôi đứng im phăng phắc mà không hát vì lúc đó hầu hết đều chƣa biết bài hát
Quốc ca. Chỉ sau đấy vào lớp, tiết học đầu tiên cô giáo mới dạy bài hát Quốc ca. Chúng tôi hát
rất say sƣa, hát hào hùng, thuộc rất nhanh vì cô giáo bảo để sau này mỗi lần chào cờ chúng tôi sẽ
hát dƣới cờ chứ không đứng im nhƣ hôm nay.
Tôi chẳng rõ mình ngồi trong lớp học từ khi nào, tôi ngƣớc nhìn ra ngoài cửa sổ và tìm
hình dáng thân thƣơng của mẹ tôi trong lớp ngƣời chen chúc cố gắng dặn dò con cái cẩn thận
trƣớc khi ra cổng trƣờng. Mẹ cũng nhẹ nhàng nói với tôi: “Con cố gắng ở lại ngoan nhé, trƣa mẹ
đón về”. Câu nói ấy của mẹ khiến tôi không còn lo sợ gì nữa. Bỗng tôi lại nghe thấy giọng nói
ngọt ngào khi nãy vang lên. Thì ra cô giáo đang giới thiệu về mình. Thực sự bây giờ trong lòng
tôi không còn một mối bận tâm nào nữa, tôi hoàn toàn bình tĩnh và chúng tôi đang bắt đầu làm
quen với cô giáo. Các bạn đã hết bỡ ngỡ, bắt đầu đùa nghịch và làm quen với nhau. Bàn ghế
thơm mùi gỗ mới, bảng đen, bục giảng, cô giáo, ảnh Bác Hồ. . . tất cả đều làm tôi tò mò, háo
hức. Ngƣời bạn ngồi cạnh tôi béo tròn nhƣng trắng trẻo và có nụ cƣời tƣơi làm quen với tôi. Bạn
khoe đã đọc đƣợc mấy chữ cô giáo ghi trên bảng. Chúng tôi líu lo nói chuyện đƣợc một lúc thì
giờ học đã bắt đầu. Cô dặn dò nhiều, đi kiểm tra sách vở và dạy cách cầm bút cho cả lớp. Giọng
nói cô trầm ấm và khỏe khoắn làm tôi tin tƣởng. Rất tự nhiên, tôi cảm thấy gắn bó với lớp mới.
Tôi tròn mồm đọc những chữ a, b, c bằng cả tấm lòng tôi, bằng tình yêu thƣơng của gia đình, bố
mẹ và cô giáo. Nắng ghé qua cửa lớp xem chúng tôi học. Những tia nắng ấm nhƣ trong truyện cổ
tích bà kể hàng đêm.
Với tôi, nếu không có ngày khai trƣờng đầu tiên đi học chữ – phút đầu tiên đƣợc “thƣa cô
giáo”, lần đầu tiên nghe tiếng trống trƣờng và đứng dƣới lá cờ tổ quốc hát quốc ca ấy… tôi sẽ có
gì sâu sắc với mái trƣờng và tuổi thơ nhỉ? Tâm hồn tôi sẽ nghèo đi biết chừng nào. Những kỷ
niệm đẹp đẽ trong ngày khai trƣờng đầu tiên ấy đã góp phần bồi đắp nên tâm hồn thơ của tôi đấy
thơ ơi!

