
NGƯỜI THẦY NĂM ẤY 

Chắc hẳn ai trong chúng ta từng xem mái trường là ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi 
cũng vậy, tôi cũng xem đó như ngôi nhà thứ hai. Ở đó tôi có nhiều thầy cô là những 
người gắn bó với tôi như cha mẹ. Vì thế mà tôi có những ấn tượng sâu sắc với những 
thầy cô giáo đã từng dạy mình. Và trong đó có một người giáo viên mà tôi dành nhiều 
yêu quý, đó là thầy Hồ. 

Thầy năm nay đã ngoài 60 tuổi và thầy cũng 
đã về hưu. Thầy từng là giáo viên dạy môn 
Toán năm lớp 6 của tôi. Ấn tượng trong trí nhớ 
của tôi về thầy là thầy có dáng người cao gầy, 
bờ vai rộng, nước da hơi ngâm, khuôn mặt của 
thầy nổi bật với chiếc mũi cao mắt to tròn. Do 
tuổi tác đã cao nên mái tóc của thầy đã lấm tấm 
vài sợi bạc và trên sống mũi của thầy luôn có 
một chiếc kính để giúp thầy nhìn rõ hơn. Tôi 
còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên thầy dạy ở lớp tôi, 
tôi đã cảm nhận được cái nét giản dị ở thầy. 
Thầy mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần tây 
đen dài, đôi bàn tay cầm viên phấn trắng viết 
từng chữ từng số lên trên bảng và trên đôi bàn 
tay ấy còn có rất nhiều vết nhăn chắc có lẽ thầy 
đã có mấy chục năm “lận đận” với học sinh. Mỗi ngày khi thầy đi dạy, tôi thường thấy 
thầy mang một chiếc cặp da màu đen đã sờn cũ và bạc màu bên trong đó biết bao kỉ 
niệm mà thầy đã gắn bó với học sinh trong những năm dạy học của thầy. Có thể nói 
thầy Hồ là một người rất hiền hậu và thân thiện, đối xử rất tốt với đồng nghiệp hay bạn 
bè của mình. Cách thầy trò chuyện hay chào hỏi người khác rất nhã nhặn và đầy phép 
lịch sự. Tôi không thể phủ nhận rằng Thầy có một tình yêu rất lớn đối với nghề giáo và 
học sinh. Thầy luôn ân cần giúp đỡ từng li từng tí đến những học trò của mình. Khi ở 
lớp thầy thường rất hiền nhưng 
đôi lúc cũng rất nghiêm khắc với 
lớp đặc biệt là với những bạn có 
thái độ lơ là hoặc không tốt trong 
học tập, khen thưởng những bạn 
học tốt có tích cực và tiến bộ 
thầy không chỉ có vẻ mặt nghiêm 
túc và hiền lành mà còn có nhiều 
lần tôi được nhìn thấy thầy lộ ra 
nhiều hành động biểu cảm vừa 
hài hước vừa đáng yêu. Mỗi khi 
thầy giảng bài trên lớp mà có ai 
chưa hiểu thì thầy sẽ giảng lại bài đó ngay bằng nhiều cách khác nhau để tôi và các 
bạn dễ hiểu hơn. Tôi nhớ có lần do tôi không chuẩn bị bài kỹ nên tôi đã bị điểm thấp ở 
kỳ kiểm tra đầu tiên của môn Thầy. Tôi đã cảm thấy rất buồn ngay lúc đó và khi thầy 
thấy như vậy thầy đã không la rầy tôi vì điểm số ấy mà ngược lại thầy còn động viên 
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và khích lệ tôi cần cố gắng hơn trong học tập để đạt số điểm cao trong những kì thi và 
kiểm tra sắp tới. Thầy không chỉ cổ vũ và khích lệ mình tôi mà thầy còn đặc biệt quan 
tâm đến các bạn học còn yếu kém ở lớp có thể nói thầy Hồ trong suy nghĩ của tôi là 
một giáo viên tận tâm với công việc, thầy luôn đến lớp đúng giờ và rất ít khi bỏ trống 
tiết học. Ngoài ra thầy cũng là một người công bằng trong mọi việc nghiêm túc xử lý 
những học sinh vi phạm. Thầy Hồ cũng là người truyền cho tôi và những học sinh của 
thầy một nguồn cảm hứng tích cực trong học tập cũng như trong cuộc sống. 

Vậy đấy, thầy đã để lại cho tôi những kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên được về 
một người thầy giản dị. Tôi hứa sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng của thầy. 
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