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BÀI VĂN MẪU SỐ 1 MIÊU TẢ CÔ GIÁO LỚP 2
Em rất yêu mến các thầy cô giáo của mình. Mỗi thầy cô giáo đều chiếm một vị trí đặc biệt
trong lòng em. Nhưng người để lại cho em những ấn tượng sâu sắc nhất chính là cô Nguyên –
cô giáo chủ nhiệm của chúng em. Cô Nguyên là một cô giáo trẻ và rất hiền. Dáng người cô
nhỏ nhắn và nhanh nhẹn. Cô có khuôn mặt hình trái xoan với nước da trắng hồng. Đôi mắt
của cô to, đen láy, luôn nhìn chúng em với ánh mắt trìu mến, thương yêu. Mũi cô cao, thanh
tú. Đôi môi đỏ hồng của cô luôn cười rạng rỡ. Khi cười, cô để lộ hàm răng trắng, đều tăm tắp.
Mái tóc đen nhánh luôn được cặp gọn sau gáy bằng một chiếc cặp tóc nhỏ. Đẹp nhất là đôi
bàn tay búp măng của cô. Đôi bàn tay ấy đã uốn nắn cho em từng nét chữ, nết người. Em vẫn
ấn tượng nhất là giọng nói trầm ấm, dịu nhẹ đi liền với nụ cười thật tươi, có thể xoa dịu đi bao
nhiêu mệt mỏi ở trong lòng chúng em. Cô rất yêu thương học trò, dạy bảo chúng em từng li
từng tí. Cô ân cần hướng dẫn chúng em từng con chữ, phép tính. Em rất thích những giờ học
của cô bởi cô không chỉ đem đến cho chúng em kiến thức mà còn dạy cả những bài học làm
người, những câu chuyện thú vị. Em rất quý mến cô Nguyên. Đối với em, cô như là người mẹ
hiền thứ hai. Em hứa sẽ cố gắng học tập tốt để trở thành con ngoan trò giỏi.

BÀI VĂN MẪU SỐ 2 MIÊU TẢ THẦY GIÁO LỚP 2
Là người học sinh, em luôn yêu quý và kính trọng thầy cô giáo của mình. Trong các thầy cô
em đã học, em ấn tượng nhất với thầy Hùng – thầy hiệu trưởng trường Tiểu học của em. Năm
nay thầy đã ngoài 50 tuổi. Mái tóc thầy đã lấm tấm hoa râm vì tuổi tác đã già. Gương mặt
thầy xương xương đã in hằn những vết chân chim. Những nếp nhăn ấy nhắc nhở chúng em về
những vất vả mà thầy đã phải trải qua, những lo nghĩ mà thầy vẫn trăn trở. Mắt thầy đã kém
hơn trước nên lúc nào thầy cũng đeo một cặp kính lão để có thể dễ dàng đọc kĩ những tài
liệu, biên bản. Em ấn tượng nhất là đôi bàn tay thầy. Đôi bàn tay gầy gầy, xương xương ấy đã
làm việc không biết mệt mỏi, đã lật bao trang giáo án. Thầy rất hiền lành và ân cần với chúng
em. Thầy thường hay vào từng lớp xem chúng em học bài, thầy đứng ở cổng đợi chúng em về
hết mỗi chiều tan học rồi mới trở về nhà. Với những bạn có gia cảnh khó khăn, thầy đến tận
nhà hỏi han, giúp đỡ. Vì thế nên ai ai quý mến và kính trọng thầy. Với riêng em, dù chưa từng
được học thầy một buổi nào nhưng em vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt với thầy – người
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hiệu trưởng đáng mến của chúng em.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

