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                             TÂM TÌNH MÙA DẠY HỌC ONLINE 

Tôi đã viết rất nhiều về tình yêu 

Nhưng chưa câu nào nói về nghề giáo 

Nghề mà tôi hằng ngày gắn bó 

Của tuổi trẻ của một trời thanh xuân. 

Hai mươi ba tuổi phấn khởi bước vào nghề 

Mang tình yêu và lòng nhiệt huyết  

Nhưng không may đại dịch bùng phát 

Việc đến trường tạm gác một bên. 

Năm tháng chín năm nay thật khác 

Chẳng tựu trường ríu rít như hằng năm 

Nhưng không sao cô trò vẫn gặp nhau 

Với khẩu hiệu” Ngừng đến trường nhưng không ngừng học” 

Và hay thay phần mềm k12, zoom, meet… 

Thì khoảng cách được xóa ngay thức thì 

Nào tập huấn, ôn thi, dạy học 

Trao đổi kinh nghiệm tất cả đều ở đây. 

Trực tuyến về khắp nẻo đường 

Thôn phường cùng giúp tuyên truyền thông tin 

Thầy cô tiếp lửa,các con nhiệt tình 



Tuy thật nhiều vất vả gian nan 

Quyết tâm cùng vượt muôn vàn khó khăn 

Tiếng Việt, Toán, rồi Tiếng Anh 

Sử rồi Địa lí rồi là cả Tin…. 

Tất cả đều được vào hình 

Cô trò sáng tối hết mình vì nhau. 

Thời buổi đại dịch hoành hành 

Gặp nhau trên máy cũng vơi nỗi niềm 

Nào là điện thoại, máy tính, tivi 

Trao đổi tri thức, ân tình tăng thêm 

Cô trò gặp mặt thường xuyên 

Qua màn hình nhỏ mà mong mà chờ 

Lời cô vẫn vang vọng bên tai 

Chỉ dẫn kĩ lưỡng nắm thêm nhiều bài 

Đáp án câu này, giải bài câu kia 

Tích cực tương tác cô trò gần hơn. 

Bớt vơi nỗi nhớ đến trường 

Cô trò nhận được yêu thương mỗi giờ 

Mong rằng đại dịch sẽ qua nhanh 

Niềm vui tới lớp an lành như mơ 

Cuộc sống này sẽ mãi nên thơ 

Kỉ niệm mãi nhớ thời kì online. 

 

 

 



Tên tác phẩm:  HƠI THỞ THỜI GIAN             

Thể loại: Thơ 

Tên tác giả:  Nguyễn Thị Hồng Nhung        

Thuộc đơn vị: Trường Tiểu học Quảng Long 

 

HƠI THỞ THỜI GIAN 

Thật ấm nồng 

  

Thật yêu thương 

  

Thời gian lặng mình thở 

  

Rơi rớt đó đây giọt kỉ niệm tình thầy 

  

Nóng bỏng chứa chan tình sâu nặng 

  

Ấp ủ một đời sưởi ấm những ước mơ 

  

Năm tháng lội qua sông về bến bờ kí ức 

  

Những tiếng cười còn vắt vẻo trên môi 

  

Nay gặp lại thời gian còn ngoảnh mặt 

  

Kỉ niệm rơi khuất bóng lá vàng 

  

Hồn phiêu lãng nơi ngày xưa còn đi học 

  

Bụi phấn, tóc thầy in dấu mãi trang thơ! 

 

 

 

 



Tên tác phẩm:  NGHỀ GIÁO MÙA DỊCH             

Thể loại: Thơ 

Tên tác giả: Mai Thị Hằng        

Thuộc đơn vị: Trường Tiểu học Quảng Long 

            Bài 1:                     NGHỀ GIÁO MÙA DỊCH 

Nguyện góp phần mình với đất nước 

Gian nan vất vả chẳng ngại chi 

Lòng yêu say đắm nghề sư phạm 

Phấn trắng thường ngày nét đẹp tô 

Mùa dịch Covid 19 càng gian nan 

Dạy học trực tuyến để cho kịp thời 

Zoom và meet hỗ trợ trong tiết học 

Nghiên cứu đổi mới hòa nhập thôi 

Khó khăn đến mấy cũng vượt qua 

Cả cô và trò cùng cố gắng 

Tạm dừng đến trường không dừng việc học. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



              Bài 2:                               QUÊN ĐỀ 

Từng câu từng chữ ê a 

 ao lời dạy dỗ thiết tha nồng nàn 

M i mòn khuya sớm gian nan 

Nhiều đêm giáo án từng trang ghi đều 

 ao thế hệ đã sang sông 

Thầy cô luôn mãi ngóng trông theo cùng 

Mặc cho mưa gió bão bùng 

Vẫn âm thầm đợi chuyến đò sang sông. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tên tác phẩm:  NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM           

Thể loại: Thơ 

Tên tác giả:  Nguyễn Thị Huế 

Thuộc đơn vị: Trường Tiểu học Quảng Long 

 

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

Ngày ghi nhớ công ơn thầy cô giáo 

Ngày mỗi người biết tôn sư trọng đạo 

 ởi chiếc nôi cho thế hệ muôn đời 

Ơn thầy cô không thể nói bằng lời 

Hãy xứng đáng những gì người mơ ước 

Tuổi thanh xuân trên chặng đường phía trước 

Là hành trang từ những mái trường 

Thầy cho em không những bình thường 

Mà kho báu khai sinh cho trí tuệ 

Công ơn này trải muôn thế hệ 

Mãi nâng niu là di sản cuộc đời 

Dù di xa cuối bể chân trời 

Sao quên được on thầy cô dạy bảo 

Dẫu biết rằng đời người không hoàn hảo 

Cuộc sống mưu sinh vất vả tảo tần 

Dù hó khăn cơ cực ngàn lần 

Nhưng không thể quên ơn thầy cô được 

Hôm nay đây trên con đường em bước 

Nối gót thầy trên bục giảng thân yêu 



Tháng năm trôi gom lại được thật nhiều 

Ngày nhà giáo em rưng rưng cảm động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tên tác phẩm:  NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM          

Thể loại: Thơ 

Tên tác giả:  Nguyễn Thị Huế 

Thuộc đơn vị: Trường Tiểu học Quảng Long 

 

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

 iết nói sao cho hết được đây 

Công ơn đó của thầy cô dạy giỗ 

Năm tháng trôi đi với bao gian khổ 

Nay trưởng thành nhớ lắm mái trường xưa 

Không kể khó khăn giải nắng giầm mưa 

 óng dáng thầy cô đến trường vất vả 

Quên hết riêng tư vì tương lai tất cả 

Để cho em bao kiến thức vào đời 

Cuộc sống hôm nay em nhó lắm thầy ơi 

Chỉ biết cúi mình với niềm kính trọng 

Hôm nay đây bao tự hào thế hệ 

Kính chúc thầy cô ngày nhà giáo vinh quang. 

 

 

 

 

 

 



Tên tác phẩm: NGHĨA CÔ THẦY MÃI KHÔNG QUÊN 

Thể loại: Thơ 

Tên tác giả: Người sưu tầm Lê Đại Dương 

Thuộc đơn vị: Trường Tiểu học Quảng Long 

 

            Bài 1:        NGHĨA CÔ THẦY MÃI KHÔNG QUÊN 

                    ao năm tháng, nay ta giật mình tỉnh giấc 

Sắp qua rồi những tháng ngày thân thương 

Những ngày vui của 1 thuở đến trường 

Đang trôi dạt theo từng chòm mây trắng. 

Con nhớ lắm những ngày xưa đằm thắm 

Cô dạy con từng nét chữ vần thơ 

Cô đưa con g  cánh cửa cuộc đời 

Và duyên dáng của một người con gái. 

Tâm hồn con,một nỗi buồn dài 

Cô ôm ấp , xoa đầu khi con khóc 

Vầng trán cô những vần nhăn se sắt 

Âu yếm nhìn chúng con 

Tuổi nhỏ chúng con nào đâu biết ưu phiền 

Vẫn ngỗ nghịch gọi cô là “trại chủ” 

Và chúng con là những con cừu bé nhỏ 

Cô chăn dắt trên đồng cỏ tri thức bao la. 

Khi những ngày cuối của thời học sinh sắp qua 

Con mới giật mình nhận ra một điều nho nhỏ 

Một tình thương bao la và vô tận 



Cô dành cả cho những con cừu nhỏ-chúng con.. 

 ao năm tháng, nay ta giật mình tỉnh giấc 

Sắp qua rồi những tháng ngày thân thương 

Những ngày vui của 1 thuở đến trường 

Đang trôi dạt theo từng chòm mây trắng. 

Con nhớ lắm những ngày xưa đằm thắm 

Cô dạy con từng nét chữ vần thơ 

Cô đưa con g  cánh cửa cuộc đời 

Và duyên dáng của một người con gái. 

Tâm hồn con,một nỗi buồn dài 

Cô ôm ấp , xoa đầu khi con khóc 

Vầng trán cô những vần nhăn se sắt 

Âu yếm nhìn chúng con 

Tuổi nhỏ chúng con nào đâu biết ưu phiền 

Vẫn ngỗ nghịch gọi cô là “trại chủ” 

Và chúng con là những con cừu bé nhỏ 

Cô chăn dắt trên đồng cỏ tri thức bao la. 

Khi những ngày cuối của thời học sinh sắp qua 

Con mới giật mình nhận ra một điều nho nhỏ 

Một tình thương bao la và vô tận 

Cô dành cả cho những con cừu nhỏ chúng con. 

   

                                                           

 

 



                  Bài 2:                   HOA VÀ NGÀY  20-11 

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy 

Còn rung rinh sắc thắm tươi 

20-11 ngày năm ấy 

Thầy tôi tuổi vừa đôi mươi 

  

Cô tôi mặc áo dài trắng 

Tóc xanh cài một nụ hồng 

Ngỡ mùa xuân sang quá 

Học trò ngơ ngẩn chờ trông... 

  

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy... 

Xuân sang, thầy đã bốn mươi 

Mái tóc chuyển màu bụi phấn 

Nhành hoa cô có còn cài? 

  

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy... 

Tà áo dài trắng nơi nao, 

Thầy cô những mùa quả ngọt 

Em bỗng thành hoa lúc này. 

 .                                                                  

                 

                             

 

 



                Bài 3:                   KHI THẦY NGHỈ HƯU 

Cây phượng già treo mùa hạ trên cao 

Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp: 

 “Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…” 

 Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao. 

Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào 

Con nao nức bước vào trường trung học 

Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc 

Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao. 

Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau? 

Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi? 

Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi 

Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau? 

Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao 

Vai áo bạc như màu trang vở cũ 

Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ 

Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi! 

                                                                                              

 

 

 

                                   

 

 

   



                Bài 4:                 NẮNG ẤM SÂN TRƯỜNG 

Cây điệp già xòe rộng tán yêu thương 

Lá lấp lánh cười duyên cùng bóng nắng 

Giờ đang học, mảng sân vuông lặng vắng 

Chim chuyền cành buông tiếng lạnh bâng qươ 

  

Chúng em ngồi nghe thầy giảng bình thơ 

Nắng ghé theo chồm lên ngồi bệ cửa 

Và cả gió cũng biết mê thơ nữa 

Thổi thoảng vào mát ngọt giọng thầy ngâm. 

  

Cả lớp say theo từng nhịp bổng trầm 

Điệp từng bông vàng ngây rơi xoay tít 

Ngày vẫn xuân, chim từng đôi ríu rít 

Sà xuống sân tắm nắng ấm màu xanh 

  

Em ngồi yên uống suối mật trong lành 

Thời gian như dừng trôi không bước nữa 

Không gian cũng nằm yên không dám cựa 

Ngại ngoài kia nắng ấm sẽ thôi vàng  

Sân trường căng rộng ngực đến thênh thang 

Kiêu hãng khoe trên mình màu nắng ấm 

Lời thơ thầy vẫn nhịp nhàng sâu lắng 

Nắng ấm hơn nhờ giọng ấm của người... 

                                                                                                



Tên tác phẩm: NĂM THÁNG VỘI VÃ 

Thể loại: Thơ 

Tên tác giả: Người sưu tầm Nguyễn Thị Thu Hằng 

Thuộc đơn vị: Trường Tiểu học Quảng Long 

   

NĂM THÁNG VỘI VÃ 

Thời trung học, trong ngôi trường đơn giản 

Hàng cỏ tươi, hoa bươm bướm khoe màu 

Lũ chúng tôi học hành thì lơ đãng 

Nghĩ đến hàng quà bên cổng sân sau 

Chợt cô đến, tà áo dài xanh biếc 

Như trời xanh, như sóng biển càng xanh 

Ánh mắt cô thật dịu dàng tha thiết 

Và nụ cười như tố nữ trong tranh 

Từ hôm ấy chúng tôi thành chăm chỉ 

Quên trái me chua, quên trái xoài vàng 

Trong sách bài biết bao điều thú vị 

Lòng say sưa như gió lộng mùa sang 

Một năm học là mấy tuần mấy tháng 

Là mấy ngày mấy giờ phút thần tiên 

Cô mãi mãi tỏa hào quang tỏa sáng 

Cho học trò thơm ngát tuổi hồn nhiên. 

 

 

 

 

 

 

 

 


