
NGƯỜI CÔ YÊU QUÝ 

“Thầy cô như thể mẹ cha 

Kính yêu chăm sóc mới là trò ngoan” 

 Khi nhắc đến câu thơ đó chúng em lại nhớ đến những người thầy, người cô đã từng 
dạy em từ trước đến nay. Thầy cô là những người lái đò thầm lặng, là người luôn dìu dắt, 
nâng đỡ chúng em thêm vững bước trên con đường tương lai. Chúng em luôn dành cho 
những người thầy, cô ấy một sự kính trọng chân thành nhất của mình. Và vào những năm 
học cấp 2 này, có một người cô giáo mà chúng em rất yêu mến là cô Thanh Hoa, đang 
dạy môn sinh học của chúng em. 

 Cô chỉ dạy cho chúng em mới đây thôi, 
nhưng chúng em lại thấy quý và mến cô vô 
cùng. Không chỉ bề ngoài vừa xinh đẹp, vừa dịu 
dàng pha một chút cá tính của cô, mà trong cách 
cư xử đúng với một người giáo viên chuẩn mực. 

 Cô có thân hình cao, nước da trắng, khuôn 
mặt hình trái xoan với đôi má ửng hồng toát lên 
vẻ đẹp dịu dàng, phúc hậu. Trong đôi mắt cô 
luôn hiện ra sự ân cần và yêu thương mọi người, 
cùng với chiếc sống mũi cao càng tăng thêm sự 
xinh đẹp của cô. Mỗi ngày đến trường, cô đều 
chọn cho mình những chiếc áo dài trẻ trung tươi 
sáng làm tôn lên vóc dáng thon gọn, mảnh mai 
ấy. Cô hay buộc tóc cao để đi dạy cho thấy sự 
giản dị trong đời sống và trong công việc giáo 
viên của mình. Khi dạy, để tạo thêm sự gần gũi, 
cô hay kể chuyện trong cuộc sống hằng ngày 
của mình để cho chúng em không căng thẳng, 
một phần nó cũng làm cho chúng em hiểu cô hơn. Hoặc cô sẽ tạo các trò chơi vui nhộn 
hay nói những chuyện vui để tạo thêm tiếng cười cho tiết học không có sự nhàm chán. Sự 
vui tính và hòa nhã đó làm cho chúng em càng thích cô hơn. Mỗi khi có gì không hiểu, cô 
lại ân cần giảng lại bài một cách tỉ mỉ cho chúng em. Lúc nào cô cũng tạo sự gần gũi để 
chúng em phát biểu ý kiến, nêu lên những cảm nghĩ của mình. Cô như người mẹ hiền dạy 
bảo lũ học trò nghịch ngợm như chúng em những lời hay ý đẹp nhất. Chúng em luôn cảm 
nhận được sự tận tâm và nhiệt huyết mà cô dành cho chúng em. 

 Ai đi học mà chẳng có lúc không thuộc bài, và chúng em cũng không ngoại lệ. Có 
một ngày đến tiết của cô, như mọi hôm, cô đều mời một bạn lên trả bài, nhưng kết quả thì 
bạn ấy không thuộc bài. Cô hỏi lý do tại sao, thì bạn ấy nói là vì bận học bài môn khác để 



cuối tiết trả bài lại. Cô liền bảo bạn ấy phải trả ngay môn mà bạn ấy đã học bài. Chúng 
em thấy có vẻ cô đã giận nhưng lại dịu dàng khuyên nhủ bạn phải học cho đều ở các 
môn, không thiên vị môn nào cả bởi vì môn nào cũng đem đến cho chúng ta những kiến 
thức bổ ích trong cuộc sống và trên con đường học vấn của bản thân mình. Những lời 
khuyên răn ấy chính là bài học quý giá cho mỗi chúng em. Chúng em luôn khắc ghi 
những lời dạy bảo ấy. Cô quả là người mẹ hiền luôn quan tâm, động viên các con bằng 
những lời dạy bảo rất chân thành, đầy tình yêu thương. Và chính nhờ những lời dạy bảo 
ấy mà ngày một chúng em học tập càng tiến bộ rõ nét. 

 Cô giáo môn sinh học mến yêu của chúng em là người như thế đấy, là người nghiêm 
khắc khi chúng em sai lại dịu dàng trong cách giảng dạy. Dù hết quãng đời học sinh này 
hay bước ra đường đời đi chăng nữa, chúng em vẫn nhớ mãi người cô giáo ấy. Và khi có 
người hỏi em mến và thương yêu nhất thầy cô nào thì chúng em xin trả lời rằng cô Hoa 
dạy sinh học của chúng em là tuyệt nhất. Chúng em hứa sẽ học thật tốt, cố gắng trưởng 
thành, từng bước vươn tới thành công để không phụ lòng những công ơn dạy dỗ của cô. 

 

Mến yêu cô: Học trò Nguyễn Thị Diễm Hằng 9/4 


