
 
 

  

 

 

Nhanh thật… đã thế là hết chuỗi ngày trải nghiệm ở Nha Trang. Chuỗi ngày mang lại cho 

con những kỉ niệm con không thể nào quên. Con cảm ơn trường đã mang lại cho con một 

chuyến đi đầy bổ ích như thế này!! Cảm 

ơn nữa là cô giáo chủ nhiệm của tụi con và 

thầy Vũ chủ nhiệm lớp 10A ạ!! Thầy cô 

rất quan tâm tới con và các bạn. Chăm 

sóc, để ý tới tụi con tận tình. Thầy cô như 

người ba người mẹ thứ hai của tụi con; 

Cùng chúng con chơi đùa, cùng chúng con 

khám phá những điều mới mẻ, cùng tụi 

con học tập và trải nghiệm !! 

Nhờ có chuyến đi trải nghiệm này,                            

Tập thể lớp 6A+7A và 10A con đã được 

mở mang thêm nhiều kiến thức, khám phá 

được thành phố mới, môi trường mới!! 

Được cùng các bạn thả mình vào thế giới 

đầy thú vị và ngậm tràn màu sắc tươi 

đẹp!! Sau chuyến đi này, con thu về cho 

mình rất nhiều điều hay, những kiến thức 

về lịch sử, khu di tích lịch sử văn hóa và 

những kiến trúc xây dựng đầy hoàn mĩ, 

phong phú!!  

Tháp bà Ponagar 

Như tháp bà Ponagar, chiều cao của Tháp được ước chứng tầm 23m, chia làm 4 tầng, 

thiết kế chủ đạo là những vị thần, những linh vật của người Chăm cổ đại. Câu chuyện sự tích 

về tháp bà Ponagar được truyền lại rất nhiều. Mỗi câu chuyện là một ý nghĩa khác nhau. Em 



 
 

có được nghe qua một câu chuyện sự tích về tháp bà Ponagar, câu chuyện được kể rằng là : 

“Xưa kia, có một vị thần tên là Poh Nagar được tạo ra từ những mây trời và bọt biển ở ngoài 

khơi xa. Vào một hôm nước dâng cao đã đưa người đến sông Yjatran. Sấm chớp cùng gió 

lớn nổi lên báo hiệu bà xuống ngay sau đó, ngọn cỏ, cây cối, muông thú đều phải hạ mình 

đón bà. Sau khi lên bờ bà đã cho hóa phép ra những cung điện nguy nga, tráng lệ. Không chỉ 

có cho mình khả năng thiên biến vạn hóa, bà còn có tới 97 người chồng trong cung. Bà đã có 

cho mình 38 người con gái và đều trở thành những vị thần sau đó. Trong đó người được bà 

truyền cho nhiều quyền năng nhất đó là Pô Bia Tikuk, Pô Nogar Dara, Rarai Anaih.  

Cho đến thời vua Tự Đức thứ 9 năm 1857 và tới sau này năm 1970 được ông Lê Vinh, 

ông Quách Tấn viết lại với nội dung: “ Đất Kauthara thuộc về người Việt thì nữ thần Po 

Nagar cũng trở thành vị thần của người Việt.”. Và sự tích về Tháp Bà Ponagar cũng được 

Việt hóa kể từ đó. ’’ 

 Đây là những kiến thức con thu thập được sau chuyến đi, nó thật sự rất là bổ ích và là 

một bài học rất thú vị đem về cho con có thêm được về kiến thức lịch sử khu di tích văn hóa. 

Không những thế , tụi con còn được đến đền chùa Long Sơn để thắp hương, chinh phục 

độ cao của tượng Phật Niết Bàn và Phật Trắng lớn nhất Việt Nam.  

Không phải tự nhiên người ta gọi chùa Long Sơn Nha Trang bằng cái tên chùa Phật 

Trắng. Đó là bởi chùa sở hữu hai bức tượng Phật, bức tượng Phật Tổ nhập Niết Bàn và  Bức 

tượng Kim Thân Phật Tổ được 

chạm trổ tinh tế và tỉ mỉ. 

Đền chùa Long Sơn 

Tất cả những kiến thức con có 

được ở trên là nhờ hết vào chuyến 

đi trải nghiệm này và nhờ nữa là 

nhờ vào anh hướng dẫn viên 

truyền lại cho tụi con những kiến 

thức về lịch sử di tích văn hóa đó!! 

Con cảm ơn Nhà Trường và mọi 

người lần nữa ạ!!..Hihi … 



 
 

Ngoài những lúc vui chơi ra, khi ở gần tụi con, cô Tiên chủ nhiệm luôn ân cần ở bên tụi 

con quan tâm và chăm sóc. Con vốn dĩ trước giờ đi chơi chưa bao giờ xa người thân, nhưng 

nhờ có công chỉ dạy của cô về tính cách tự lập, con vẫn tự một mình lo cho bản thân mình. 

Kể cả khi không có cô bên cạnh, con vẫn tự chăm sóc cho mình, chu toàn mọi thứ cho mình 

đầy đủ. Khi đi đến một nơi nào đó, có những thứ con không biết cô sẽ ân cần giải thích cho 

con hiểu. Tập thể lớp 6A + 7A chúng con coi cô như là người mẹ thứ hai của tụi con, người 

mẹ này luôn quan tâm để ý tới tụi con trong từng hành động, 

dạy bảo tụi con từ cách cư xử tới từng bài học trong xã hội. 

 

Cô là một giáo viên chủ nhiệm chu đáo. Trong chuyến đi chơi cô luôn lo cho chúng con 

từ cách ăn mặc sao cho phù hợp và đẹp. Đến từng giấc ngủ, cô cũng đi từng phòng của các 

bạn trong lớp 6A + 7A để kiểm tra 

xem mọi thứ đã ổn chưa… cô thật 

sự là một người mẹ rất tuyệt vời 

của chúng con!!  



 
 

Quay lại về chủ đề chính nào!! Giờ mà để con ngồi kể hết về ấn tượng của con về cô 

Tiên chủ nhiệm thì nhiều 

lắm ạ nên con kể những 

ý chính trong chuyến đi 

này  thôi nha ạ!! Hihi.  

Trong chuyến đi này 

này, điều gây ấn tượng 

nhất cho con đó chính là 

hòn Ngọc Vinpearl 

Land. Vinpearl Land là 

một khu du lịch nghỉ 

dưỡng sang trọng nằm ở 

đảo Hòn Tre, phường 

Vĩnh Nguyên, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Một khi bước vào hòn đảo này chúng ta sẽ có  một cảm giác 

như là đang bước vào trong câu chuyện cổ tích. Hòn đảo của sự mộng mơ và như là một 

thiên đường !!  

Để đến được hòn đảo cổ tích này, chúng ta phải đi bằng cap treo, đi qua dòng biển xanh, 

trong. Những tia nắng trên bầu trời 

hắt xuống bờ biển tạo nên những ánh 

sáng óng ánh như kim tuyến, như 

những viên kim cương đang nổi lênh 

đênh trên mặt biển… khiến cho mặt 

biển càng thêm rực rỡ như một viên 

ngọc đang tỏa sáng với màu xanh lục 

bảo.  

      

Cap treo “ thiên đường ’’ tại hòn Ngọc Vinpearl Land   

Trong  hòn Ngọc Vinperl Land  rất nhiều trò chơi thú vị cùng với những tòa lâu đài hùng 

vĩ khang trang được xây lên. Tựa như những câu chuyện có hoàng tử và công chúa… rất 

mộng mơ. Khi con bước vô đây con đã bị mê hoặc bởi những trò chơi, bởi những kiến trúc 

xây dựng hoàn hảo đến từ hòn đảo này!! Thật sự quá thu hút người khác!! Đảo nằm ngay 



 
 

trên biển, nên những làn gió biển luôn hùa vô bên trong hòn đảo, tạo nên một không khí 

thanh mát của hương gió xanh lục bảo ngoài kia, kèm theo đó là bầu trời xanh cũng những 

chiếc kẹo bông gòn đang lơ lửng trên bầu trời, những tòa lâu đài hùng vĩ. Một sự kết hợp đầy 

tuyệt vời và thích thú!!  

Trong thế giới cổ tích này, tụi con được khám phá nhiều trò chơi. Như trò chơi cảm giác 

mạnh Sky Drop. Trò chơi này ai yếu tim đừng nên chơi nha… chơi xong 

 

là ngất luôn á!! Trò này sẽ đưa chúng ta lên xuống từ từ… đúng đó… cảm nhận… từ từ… rồi 

sẽ thả chúng ta từ trên một độ cao xuống, nhưng yên tâm nó sẽ phanh lại chứ không để bạn 

rơi tự do đâu!! Làm vậy là lỗ luôn quá!! Khi lên đến đỉnh của cột trò chơi này, có thể ngắm 

toàn bộ được khung cảnh hòn Ngọc Vinpearl. Lên đỉnh cao là được hưởng gió sướng lắm, 

vừa mát vừa được ngắm cảnh… nó cho hưởng thụ xíu thôi chút nó thả mà hết hồn!! Nói chứ 

lớp con là lớp khỏe nhất và gan dạ nhất!! Các lớp khác chơi mà hét quá trời, lớp con lên đó 

cười miết, còn chơi thêm lần nữa, nữa chứ!! Công nhận lúc đó vui thiệt!! Sau khi chơi xong 

trò Sky Drop tụi con liền đi kiếm bản đồ và đi chơi tiếp trò nữa. Đúng là thế, vui thì vui 

nhưng tụi con vẫn phép tắc ra báo cáo cô Tiên chủ nhiệm đàng hoàng rồi mới tiếp tục cuộc 

chơi của mình!!  

 



 
 

Có những trò chơi thì nhẹ nhàng như dành cho con nít nhưng trò mà làm em hoảng nhất 

là trò “Tàu Hải Tặc’’. 

Nghe cái tên thì oai lắm 

luôn nhưng mà khi chơi 

thì ối dồi ôi … hết hồn 

rớt hồn ra ngoài luôn ạ!! 

Nó quăng cho tụi con thở 

không thở được, đứng 

cũng không đứng được. 

Mấy bạn con trai khỏe 

mấy khỏe cũng yếu xìu 

vả khi nhìn thấy con tàu 

này sẽ ớn và né xa!! Kinh 

thật, trò chơi thôi mà tàn 

áp tinh thần của người ta 

quá!! 

Cho đến giờ, mà con vẫn không quên được cái cảm giác mà con tàu xinh xắn này dành 

tặng cho con và cả lớp!! 

Đi loanh quanh theo bản đồ 

để tự mình khám phá “ Thế giới 

cổ tích’’, từng bước chạy, từng 

tiếng nô đùa hòa vào làn gió và 

từng trò chơi. Chúng con tự 

mày mò cho mình lối đi riêng , 

tự mình độc lập, tự mình dẫn 

đường mà không cần ỷ lại vào 

ai!! Đi có đôi có đoàn, thiếu 

người sẽ đứng lại kiểm tra, luôn 

đợi những người đi sau, luôn 

chơi cùng nhau. Chuyến đi cùng 

bạn bè đúng là vui và khó quên.  

 



 
 

Sau một hồi lựa chọn những trò chơi trên bản đồ bọn con chọn “ Cuộc Phưu Lưu Hầm 

Mỏ’’để trải nghiệm. Ngồi trên con tàu và cùng diêu hành cùng nhau. Con không biết khi 

người ta vô hầm mỏ người ta sẽ 

làm như thế nào nhưng tàu này 

phóng nhanh quá... làm cho con 

không kịp nhìn đời!!... Ôi trời ơi, 

con đi xong mà chân con nó run 

quá, con đứng không nổi!! 

Tiếp tục cuộc hành trình tụi 

con đi chơi xe đụng, cô Tiên cũng 

tham gia chơi cùng tụi con luôn !! 

Nó vui gì đâu á !! Tụi con liền 

phục kích đâm xe cô túi bụi. Mặc 

dù đang trong cuộc chiến hỗn loại 

xảy ra trong tầm 10 phút. Nhưng 

cô Trò chúng em luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và đôi môi luôn nở nụ cười. 

 

Cuộc vui chơi kịch liệt đâm xe nhau đầy tiếng cười của thầy, cô trò lớp 6A + 7A và 10A 



 
 

        Kết thúc chuyến đi 3 ngày 2 đêm tại Nha Trang, con vẫn còn luyến tiếc và vẫn muốn 

được vui chơi, học tập cùng các bạn và anh chị!!.. Chuyến đi quá tuyệt vời  để lại cho con và 

mọi người một kỉ niệm sâu sắc không thể nào quên được. Sau chuyến đi con thu được về cho 

mình rất nhiều kiến thức, rất nhiều bài học. Thậm chí con còn được thả mình cùng các bạn 

khám phá nơi đất lạ. Con cảm ơn Nhà Trường đã tạo cho chúng con cuộc trải nghiệm thực 

tiễn đầy thú vị này!! Con cảm ơn thầy cô chủ nhiệm của lớp 6A + 7A và 10A đã luôn quan 

tâm tụi con trong suốt chuyến đi, cùng chúng con trải nghiệm và học tập, khám phá… Con sẽ 

mãi không quên chuyến đi này!! Con và tập thể lớp 6A + 7A sẽ ghi nhớ nó mãi trong lòng… 


