Bài Viết Của Các Em Lớp 4
Tết Nguyên Đán 2017
Phạm Ethan
Con đã có nhiều niềm vui
trong bữa tiệc Năm Mới ở
Truờng Việt Ngữ
Saddleback. Có rất nhiều thứ
đã xảy ra ở đó.
Trong buổi tiệc con đã
xem rất nhiều điều thú vị.
Trước tiên các anh Thiếu Nhi Thánh Thể đã biểu diễn
múa lân. Có ba con lân di chuyển quanh phòng theo
nhịp đập của trống. Con cũng coi slide show về
truyền thống Tết Việt Nam. Một điều thú vị nữa là
con được coi nhiều hoạt cảnh, ca và múa hát. Con
không hiểu nhiều về những gì mà họ nói hoặc hát
nhưng vẫn cảm thấy thích thú. Phần tiếp theo của tiệc
Tết là chúng con được lì xì. Con đã nhận được 10 đô
la ngày hôm đó. Phần cuối cùng mà con rất thích là
thức ăn. Rất nhiều món ăn ngon ngày hôm đó như
chả giò, cơm chiên, và mì xào.
Để kết luận, Tết Nguyên Đán ở trường Việt Ngữ
Saddleback rất là hay. Con thích múa lân, ca nhạc, lì
xì, và thức ăn ngày hôm đó. Con cám ơn sơ, các thầy
cô đã cho chúng con có một thời gian tuyệt vời.

Cám ơn

hay để sau này con có được tương lai tốt đẹp. Con
cám ơn tất cả, nếu không có mọi người con sẽ không
có được như ngày hôm nay .

Bánh Tét
Trần My
ánh T t là món ăn truyền
thống của người Việt Nam
m i dịp uân về. S tích
bánh T t gắn liền với vua
Hùng Vương 18 và Hoàng t
t Lang Liêu. Hoàng t Lang
Liêu đã chọn bánh T t như
một món quà để dâng lên vua
cha vào ngày Tết vì Hoàng t
Lang Liêu ngh r ng bánh T t tượng trưng cho Đất
Trời và vạn vật. ánh T t tuy bình dân nhưng là món
ăn không thể thiếu trong m i gia đình Việt Nam vào
dịp Tết. ánh T t là món có đầy đủ các chất dinh
dưỡng cần thiết. Ngoài ra bánh T t cũng có thể được
giữ lại trong nhiều ngày. Các gia đình Việt Nam
thường gói và nấu bánh T t làm lương th c d trữ
trong dịp Tết. Trải qua hàng ngàn năm lịch s , bánh
T t vẫn là món ăn truyền thống được yêu thích cho
m i gia đình Việt Nam.

Grand Canyon
Đinh Deanna

Con muốn cám ơn bố mẹ,
thầy cô giáo và tất cả mọi
người đã giúp con trong đời
sống. Cám ơn mẹ đã lo lắng
cho con. Khi con buồn mẹ
giúp con giải t a n i buồn. Mẹ
thường nói cái gì cũng có thể
làm được nếu con cố gắng.
Cám ơn bố đi làm việc để nuôi
gia đình. Khi con buồn bố nói hài hước để con cười.
Cám ơn thầy cô đã dạy cho con học h i nhiều điều

Ngô Bryan
Mùa hè vừa qua em cùng
gia đình có dịp đến thăm hẻm
núi Grand Canyon. Đây là
một thắng cảnh nổi tiếng của
nước Mỹ.
Grand Canyon n m trong
tiểu bang Arizona. Từ khách
sạn ở Las Vegas chúng em đến Grand Canyon
khoảng hai giờ lái xe. Đây là một nơi h ng năm có rất

nhiều du khách đến viếng thăm. Em có được dịp
thưởng thức cảnh đẹp Grand Canyon từ một cái cầu
b ng kính gọi là Sky View.
Gia đình em chụp rất nhiều hình đẹp. Em rất thích
Grand Canyon. Đây là một kỳ nghỉ hè thích thú.
Grand Canyon là một thắng cảnh mà mọi người đều
phải đến để thưởng thức cảnh đẹp của nước Mỹ.

Bố và Mẹ em
Nguyễn Kaylin
ố mẹ có liên quan đến
cuộc sống của con cái nhưng
đôi khi những đứa trẻ không
nhận ra điều đó. Mẹ và bố em
cho em một mái nhà, thức ăn,
quần áo và một nền giáo dục
tốt. Mẹ và bố dạy em đối x
tốt với người khác. ố mẹ bảo
vệ em và dạy em t bảo vệ
chính mình. ố mẹ em đi làm để có thể kiếm tiền cho
chúng em. ố mẹ luôn luôn s n sàng để giúp em. ố
và mẹ luôn quan tâm lo lắng chúng em đầu tiên. Mẹ
và bố em cung cấp cho chúng em những gì cần thiết
trong cuộc sống của em. ố và mẹ em t tế và yêu
thương mọi người và bố mẹ là người quan trọng nhất
trong cuộc đời của em.

Biết Ơn
Vũ Nathan
Có rất nhiều điều để tạ ơn
nước Mỹ. Nhưng thường ta
không nhận thấy hoặc không
xem trọng những món quà
trước mắt Thiên Chúa đã ban
tặng cho chúng ta. Vậy nên
chúng ta cần phải biết ơn, gìn
giữ và không nên lãng phí.
Một trong những món quà tốt nhất ở Mỹ là giao
tiếp. Người Mỹ chúng ta có email, gọi điện thoại và
nhắn tin. Nhiều quốc gia khác không có tiện nghi để
thông tin liên lạc, cho nên nói chuyện với gia đình

hoặc bạn bè và người sống xa nhà khó khăn hơn
nhiều. Quà tặng tiếp theo là giao thông vận tải của
chúng ta. Mỹ hầu như rất ít người s dụng xe đạp
hoặc là đi bộ. tô là phương tiện giao thông vận tải
nhanh lẹ và ít mất thời gian hơn. Thêm một món quà
quan trọng và yêu thích của em là th c phẩm. Mỹ
mọi nhu yếu phẩm, mọi thứ đều có đầy đủ cả mà
mình không lo sợ bị đói. Chúng ta vẫn còn may mắn
hơn nhiều so với trẻ em ở các nước khác trên thế giới
không có đủ nước uống hay thức ăn. Những món quà
này có thể được cung cấp bởi chính phủ Mỹ. Nhưng
có người coi thường hoặc không xem trọng. Em hy
vọng mọi người phải biết ơn cho những gì mình có
và không lãng phí những món quà qu giá của Thiên
Chúa ban cho.

Sở Thích Của Tôi
Nguyễn Allen
Tôi có những sở thích
giống như mọi người khác là
thích chơi bóng rổ, xem
truyền hình, nghe nhạc và
chơi trò chơi đi bắt Pokemon.
Đội bóng rổ mà tôi thích nhất
là đội Laker LA và người
chơi gi i nhất đội là Kobe
ryan, là thần tượng của tôi.
Tôi đã say mê theo dõi những trận banh mà Kobe
ryan chơi khi tôi mới học lớp Hai và lớp a. Cho
đến nay tôi và các bạn thích sưu tầm thẻ Pokemon và
xem phim hoạt hình. Tôi cũng rất thích những phim
hoạt khác như Spongebob Square Pants, Angry ird.
Tôi cảm thấy không thích xem tin tức như cha mẹ tôi.
Tôi là đứa trẻ hiếu động không giống như những
bạn cùng trang lứa. Tôi chơi banh m i ngày với mơ
ước khi lớn lên tôi sẽ trở thành người chơi bóng rổ
chuyên nghiệp giống như thần tượng của tôi.

Cám Ơn
Nguyen Madison
Có rất nhiều điều mà em biết ơn. Em rất biết ơn
với gia đình em đã ủng hộ em trong tất cả mọi thứ mà

em làm. Em biết ơn ba em,
người đã giúp em làm bài tập.
a em cũng giúp em tồn tại
trong cuộc sống. Mẹ em
thường giúp em giải những
bài tập khó khăn ở trường.
Chị của em luôn có mặt khi
em cần chị. Cám ơn thầy cô
dạy tiếng Việt đã giúp dạy em
m i tuần, thầy cô giúp em hiểu bài b ng cách dịch
những chữ em không hiểu sang tiếng Anh cho em
hiểu. Sau cùng, em cảm ơn bạn bè của em ở trường
Việt ngữ. Em muốn cám ơn tất cả những người đã
giúp em phát triển. Họ đã cho thấy r ng họ th c s
quan tâm đến em. Ðó là l do tại sao em rất

T ƣ ng T ung

c
Lê Alina

Trung học là một nơi mà
bạn học hát, chơi nhạc hay
học làm việc nấu ăn, may vá,
tech và phim truyền hình và
làm quen với những bạn mới.
trường bạn học môn, gồm
có môn Toán, tiếng Anh,
Khoa Học, Khoa Học ã Hội
hoặc các nghiên cứu ã Hội,
Thể Dục và t chọn một nhạc cụ, ban nhạc hoặc học
nghề.
Trong lớp học Toán bạn học h i chiến lược và
tính toán của mình. Trong lớp hay lớp 8 bạn học
Đại Số hay Hình Học. Trong lớp học tiếng Anh bạn
học cách đọc, lắng nghe và viết tiểu luận. Đối với lớp
học Khoa Học bạn tìm hiểu về thiên nhiên, kinh tế,
động vật, đại dương và nhiều hơn nữa.
Một lớp học khác là Khoa Học ã Hội hay ã
Hội Học, bạn tìm hiểu về lịch s , về quá khứ và
những gì mọi người tin đã xảy ra trong thời gian
trước đây.
Tiếp theo đó là môn Thể Dục nó là nơi mà mọi
người chạy, chạy bộ, đi bộ, chơi xung quanh và làm
một cái gì đó về thể chất.

Cuối cùng là bạn t chọn, bạn có thể hát những
bài hát, chơi dàn Violin, Viola, Cello, ass, hay bạn
cũng có thể chọn Clarinet, Sáo, Kèn, Trombone, v.
v...Sau cùng bạn có thể chọn học nghề, các môn nghề
mà bạn thích như học Nấu ăn, Công Nghệ, May Vá
và Phim Truyền Hình.
Đây là những gì mà bạn có thể làm trong trường
Trung Học.

Ba và Mẹ
Nguyễn Ba Anthony
a Mẹ em thường săn sóc em. M i buổi sáng mẹ
làm thức ăn trưa cho em đem
đi học. a em đưa và rước em
đi học về và giúp em những
gì em cần. Ngày sinh nhật
của em ba mẹ đã dẫn em đi
xem phim ở rạp hát gần nhà,
em rất thích. Lúc nào em
cũng qu mến ba mẹ em và
ba mẹ rất thương em, luôn
làm cho em vui vẻ.

Sở Thích Của Em
Trịnh Thái Chân
Một trong những sở thích
của em là nghe nhạc. Em
thích nghe nhiều loại nhạc
khác nhau, và thích nhất là
nhạc Jazz và nhạc Pop. Nghe
nhạc không chỉ giúp em giảm
căng thẳng, tập trung hơn khi
làm bài tập về nhà, mà còn
giúp em làm mọi việc hiệu quả hơn. Khi em buồn
chán, em thường mở radio để nghe nhạc và sau đó em
có cảm giác dễ chịu hơn. Khi em vui, nghe nhạc làm
em cảm thấy vui hơn. Em ngh r ng âm nhạc là thật
s cần thiết trong đời sống h ng ngày của chúng ta.
Đối với em, một ngày không nghe nhạc là một ngày
chưa được hoàn hảo.

Tại sao cần phải h c tiếng Việt
Cheng Ryan
Em tên là Ryan Cheng,
em học lớp 4 trong Trường
Việt Ngữ Saddleback. Hồi
em còn nh ở lớp Mẫu Giáo
em gh t đi học Việt ngữ vì
chán và không biết. Nhưng
phải đi vì mẹ em nói mình là
người Việt Nam phải biết nói
tiếng Việt và viết tiếng Việt. M i khi em gặp ông bà
ở dưới Little Saigon em chỉ nói dạ và thưa ông bà và
nói tiếng Anh ông bà không hiểu. ây giờ em có thể
nói được tiếng Việt và hiểu được ông bà nói gì .
Em đi học tiếng Việt vì nó rất quan trọng, học
tiếng Việt được giao tiếp với những người thân trong
gia đình vì em là người Việt Nam. Nhất là ngày Tết
thì biết chúc Tết ông bà, nói tiếng Việt mới được lì
xì. Chúc mừng năm mới, chúc dồi dào sức kh e, vạn
s như .

nhiều thế giới khác nhau và gặp gỡ nhiều nhân vật
trong sách. Chưa kể, em có thể hiểu nội dung và kết
cấu câu truyện nhanh hơn nhiều người.
Thêm nữa, em rất thích viết văn. Em ngh em viết
khá gi i nhờ đọc nhiều loại sách khác nhau. Em rất
thích thú xây d ng nhân vật và miêu tả câu truyện.
Cuối cùng em ngh dạy học cũng là trãi nghiệm
tốt. Em có thể giải thích s việc rất gi i, và em thấy
vui khi cho mọi người thấy những việc em hứng thú
nhất.
Tóm lại, em muốn trở thành nhà văn và cô giáo
dạy văn. Không chỉ vì em đọc và viết rất nhiều mà
em còn muốn dạy người khác viết văn nữa. Mặc dù
em có thể thay đổi, ước vọng của em vẫn là làm nhà
văn và dạy văn.

Trịnh Julia – Lớp 1A

There are five types of Roosters
For those who are born in
the years of the rooster.

Ƣớc Mơ Của Em
Le Camille
Khi ai h i em muốn làm gì
khi em lớn lên. Thật khó trả
lời câu h i này. Em không
biết em có còn thích làm
những việc này khi em lớn
lên không? Ngay cả hiện nay
em cũng chưa chắc em sẽ
làm. Mọi người theo đuổi và th làm nhiều việc khác
nhau. Em cũng muốn th làm như vậy. Hiện tại, em
muốn làm nhà văn hoặc cô giáo dạy văn khi em lớn
lên.
Để bắt đầu em thích đọc sách và đọc rất nhiều.
Mặc dù rất bận rộn với bài vở ở trường em vẫn dành
thời gian để đọc sách. Em rất thích thú bước vào

First, an Earth rooster is
lovely,
generous,
trust
worthy and popular with
their friends. Second, a
Wood rooster is energetic,
over confident, tender and unstable. Third, a Fire
rooster is trust worthy, with a strong sense of time
keeping and responsibility at work. Fourth, a Gold
rooster is determined, brave, perseverant and hard
working. Last, Water rooster is smart, quick witted,
tender hearted and compassionate.
If you were born in the year of the rooster what
type are you?

hấp dẫn của Mặt Trời . Do trọng

Nguyễn Autumn – Lớp 1A
I love my mom, dad and my
brother because they play with
me and help me learn. I like my
little brother because he goes
with me to religion school. I also
love my mom because she helps
me with my Vietnamese
homework. I also love dad
because he reminds me to go to
church.

l c, các hành tinh có thể hình
thành.
Các hành tinh, theo thứ t từ
gần đến xa nhất từ Mặt trời: sao
Thủy, sao Kim, Trái đất, sao H a, sao Mộc sao Thổ,
sao Thiên Vương và sao Hải Vương.

ốn hành tinh

đầu tiên gồm có thành phần đá và kim loại. Cuối
cùng bốn là tinh khí khổng lồ, mà không có một

Trần Summer Lớp 1A
“ elieve you can and you’re halfway
there.”
“Dreams are like feathers waiting to
be caught.”
“The only person you should try being
better than is the person you were
yesterday.”

thành phần rắn. Chúng lớn hơn bốn hành tinh đầu
T
tiên. Hai hành tinh lớn nhất được làm b ng hydro và
heli. Hai hành tinh xa nhất cuối cùng có chứa nước,
ammoniac và mêtan.
Hệ thống năng lượng mặt trời cũng chứa các đối
tượng nh hơn. Hầu hết các đối tượng này n m trong
Kuiper hay tiểu hành tinh vành đai. Các vành đai
tiểu hành tinh có chứa đối tượng tên là tiểu hành tinh
có chứa đá hoặc kim loại. Nó cũng chứa một hành

Candy
Tong Kacie – Lớp 1A
My favorite desserts are all candies. I like candy
cane the most. My favorite chocolates are Kit Kat,
Hershey and M&Ms. My second favorite candy is
Skittles because it comes in different flavor. My
favorite flavor is vanilla. My special favorite flavor is
Espresso.
That is all I want to say about, but I like candy
cane the most because it is minty and delicious.

tinh lùn ceres. Một hành tinh lùn là một đối tượng
tròn b ng trọng l c của riêng mình, nhưng n m trong
một khu v c của các đối tượng khác nh hơn. Ngoài
quỹ đạo của Hải Vương tinh là vành đai Kuiper. Các
Kuiper thắt lưng chủ yếu bao gồm các đối tượng của
băng và đá. Một số các đối tượng là sednoids và một
số những hành tinh lùn. Sednoids là các đối tượng ở
xa mặt trời và có một quỹ đạo hình elip cao. Có đối
tượng nh khác trong hệ Mặt Trời mà t do đi lang
thang xung quanh trong hệ thống năng lượng mặt
trời.

ệ Mặt T i
Benjamin Tong – Lớp 1B

6 hành tinh và 4 hành tinh lùn có chứa các vệ tinh
t nhiên. Các vệ tinh t nhiên quỹ đạo quanh một vật
thể như một hành tinh hoặc hành tinh lùn. Các vệ

Hệ thống năng lượng mặt trời bao gồm mặt trời và 8

tinh t nhiên cũng được biết đến như là mặt trăng,

hành tinh của nó. Các hành tinh được k o bởi l c

được đặt tên sau khi Mặt Trăng.

