Hoa Hѭӟng Dѭѫng
Tһng các Junior, Ҩu Ĉoàn Hѭӟng Dѭѫng.
Hoa Hѭӟng Dѭѫng là mӝt loài thӵc vұt có tên khoa hӑc là Helianthus, tên tiӃng Anh là Sunflower,
ÿѭӧc tìm thҩy ӣ Bҳc Mӻ cҧ hѫn ngàn năm trѭӟc công nguyên. Có rҩt nhiӅu chӫng loҥi khác nhau, hoa
lӟn thì nhѭ ông mһt trӡi buәi sáng, hoa nhӓ thì chӍ nҵm gӑn trong lòng bàn tay. Có giӕng cao lên tӟi
mái nhà, có giӕng không vѭѫn qua khӓi ÿҫu gӕi. Hoa có nhiӅu màu, sҳc khác nhau, ÿѭӧc yêu chuӝng
hѫn cҧ là loҥi cánh hoa vàng tѭѫi rӵc rӥ. Chính giӳa hoa, có rҩt nhiӅu hҥt xӃp theo hình xoҳn ӕc, ÿӅu
ÿһn, cân xӭng, rҩt ÿҽp mҳt.
Thuӣ xѭa, ngѭӡi da ÿӓ thuӝc bӝ tӝc Inca tôn thӡ hoa Hѭӟng Dѭѫng, mӝt biӇu tѭӧng cӫa mһt trӡi.
Ngày nay, thành phӕ Kitakyushu cӫa Nhұt Bҧn, chӑn hoa Hѭӟng Dѭѫng làm tiêu biӇu, tiӇu bang Kansas chӑn hoa Hѭӟng Dѭѫng làm biӇu tѭӧng, và Ukraine chӑn hoa nҫy làm mӝt biӇu tѭӧng cao quý cho
quӕc gia cӫa hӑ.
Các giӕng Hѭӟng Duѫng tuy khác nhau vӅ kích thѭӟc, màu sҳc, nhѭng có chung mӝt ÿһc tính, tҩt
cҧ ÿӅu hѭӟng vӅ phía mһt trӡi lúc bình minh, và quay ÿҫu tӯ ÿông sang tây mӛi ngày. Hoa tѭӧng trѭng
cho lòng chung thӫy, cho sӭc mҥnh, cho niӅm tin và hy vӑng, cho sӵ tìm vӅ ánh sáng sung mãn cӫa
mһt trӡi, cӫa lҿ phҧi.
Ҩu Ĉoàn cӫa các em có tên hay, ý nghƭa ÿҽp. Hoa Hѭӟng Dѭѫng là mӝt bông hoa ÿҽp, tѭѫi sáng,
mang nhiӅu sӭc sӕng. Bҳc Mӻ là quê hѭѫng nguyên thӫy, là nѫi ngѭӡi ta tìm ra loài hoa nҫy trѭӟc
tiên. Qua năm mӟi, các em muӕn làm mӝt viӋc gì mӟi không? Các em có muӕn trӗng vài cây hoa ÿҽp
này ӣ vѭӡn nhà cӫa mình không? NӃu muӕn thì reo lên mӝt tiӃng thұt lӟn.
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