
Học sinh trường THCS Thanh Xuân tài hoa và sáng tạo 

Giờ văn học tại trường THCS Thanh Xuân, luôn hấp dẫn và có sức hút 

lớn đối với học trò. Qua giờ học Ngữ Văn, học sinh trường THCS Thanh Xuân 

bằng tài năng và sự sáng tạo đã tái hiện những tác phẩm văn học bằng thế giới 

hội họa thật sống động và ấn tượng.   

Bài thơ “Đường núi” là tình yêu say đắm đồng đất, núi rừng làng mạc nước 

non của Nguyễn Đình Thi. 

 

Tác phẩm văn học: Đường núi  

Học sinh: Lê Nam Khánh lớp 7A3 

         Bài thơ “Đường núi” mang vẻ đẹp trong trẻo, thanh bình của bức 

tranh thiên nhiên; sức sống mãnh liệt, lòng yêu đời, yêu cuộc sống của 

con người nơi vùng núi và qua đó cảm nhận được tình yêu tha thiết của 

nhà thơ Nguyễn Đình Thi đối với đồng đất, núi rừng, làng mạc, nước non 

mình. 



        Hay nỗi nhớ thương mẹ của người con trong bài thơ “Gặp lá cơm nếp”. Bài 

thơ đã ghi lại cảm xúc của người con tình cờ nghĩ đến hương vị của mùi xôi và 

nhớ về mẹ. Tác giả đã xa nhà nhiều năm, thèm một bát xôi nếp mùa gặt và nhớ 

về mẹ cùng những hương vị yêu dấu của làng quê. Trong tâm hồn các anh, 

người mẹ là hình ảnh lớn lao nhất, đẹp đẽ nhất của quê hương. Với người lính, 

mẹ là suối nguồn của yêu thương, là ánh sáng diệu kì dõi theo con suốt cuộc 

đời.  

 

Tác phẩm văn học: Gặp lá cơm nếp 

Học sinh: Lê Thảo Phương - Lớp 7A3 



Ta lại bắt gặp tình cảm thương yêu vạn vật của 2 đứa trẻ. Chúng quan 

tâm, lo lắng cho số phận của những chú chim Chìa Vôi ở bãi cát giữa sông. 

Hạnh phúc khi thấy bầy chim non an toàn bay vào bờ. 

 

Tác phẩm văn học: Bầy chim Chìa Vôi  

Học sinh: Nguyễn Vũ Minh Thư - Lớp 7A3 



          “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”, Tác phẩm kể về những bài học, những 

trò chơi của người bố dạy cho cậu bé nhắm mắt lại để cảm nhận thế giới tự 

nhiên xung quanh mình. Đồng thời gửi đến thông điệp về tình người cách cho 

và nhận quà nó là cả một nghệ thuật. Qua đó, ta thấy tình yêu thiên nhiên, tình 

cha con và tình cảm với những "món quà" của các nhân vật. 

 

Tác phẩm văn học: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ 

Học sinh: Nguyễn Xuyến Chi- Lớp 7A3 



“Dế Mèn phiêu lưu ký” là một tác phẩm nổi tiếng dành cho thiếu nhi. Nổi 

bật trong truyện là Dế Mèn được nhà văn Tô Hoài khắc họa vô cùng chân thực 

và sinh động. Qua đoạn trích này, nhà văn muốn gửi gắm cho các bạn một lời 

khuyên sâu sắc: “ Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có đầu óc mà không biết 

nghĩa sớm muộn rồi cũng mang vạ vào thân mình”. 

 

Tác phẩm văn học: “Dế Mèn phiêu lưu ký” 

        Và một số tác phẩm văn học khác đã được các em học sinh tái hiện sống 

động bằng chất liệu hội họa sinh động, ngỗ nghĩnh, đáng yêu điều đó đã khẳng 

định tài năng của các em học sinh THCS Thanh Xuân- sự sáng tạo là không giới 

hạn. 



 

Tác phẩm văn học: Ngàn sao làm việc 

Học sinh: Phạm Xuân Lâm lớp 7A3 



 

 Tác phẩm văn học: Hoàng tử bé 

                  Học sinh: Hoàng Gia Linh- Lớp 7A3 



 

Tác phẩm văn học: Đồng dao mùa xuân- Nguyễn Khoa Điểm 

Học sinh: Nguyễn Phương Thảo- Lớp 7A3 



 

Tác phẩm văn học: Đồng dao mùa xuân - Nguyễn Khoa Điểm 

 



 

Tác phẩm văn học: Cơm Hến - Tinh hoa ẩm thực con người Việt Nam 

Học sinh: Nguyễn Khánh Hà - Lớp 7A3 

        Qua các tiết học bổ ích tại trường THCS Thanh Xuân, các em học sinh 

không những được thầy cô truyền thụ tri thức mà còn bồi đắp, hun đúc và thổi 

vào đó tình yêu quê hương đất nước, yêu gia đình, thầy cô, bạn bè, cùng lý 

tưởng sống và nhân cách cao đẹp. Thầy cô với tài năng và tâm huyết của mình 

đã khơi nguồn cho mạch sáng tạo tiềm tàng trong các em thăng hoa và khám 

phá chính mình.  

      THCS Thanh Xuân 


