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Nỗ lực hết mình, có phương pháp học tập đúng đắn và biết cách tự tạo cho mình niềm say mê
đối với môn học
, đó là bí quyết đã đưa cô học trò nhỏ có gương mặt dễ mến- NGUYỄN
LINH CHI – thủ khoa thi đỗ trung học phổ thông của tỉnh NINH BÌNH

Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hiếu học,với sự tận tình chỉ bảo của người mẹ là
giáo viên cùng trí thông minh và sự cần cù trịu khó trong từng cấp học,cô học trò nhỏ NGUYỄN
LINH CHI đã sớm gặt hái được nhiều thành quả và khẳng định được vị thế của mình qua nhiều
thành tích nổi bật:

- Giải ba giao lưu toán tuổi thơ năm học 2011-2012

-Giải nhì môn hoá cấp thị năm học 2011-2012- Giải nhì môn hoá học cấp thị xã, giải ba môn
hoá học cấp tỉnh năm 2012-2013
- Giải ba cấp tỉnh giải Toán Violympic và Tiếng Anh trên mạng.

Với những thành tích đã đạt được, cô học trò nhỏ vẫn không tự cảm thấy bằng lòng mà luôn cố
gắng tiếp tục học tập phát huy.Giữ vững phong độ đó, ngay từ khi mới bước vào mái trường
THPT Nguyễn Huệ, trong kì thi tuyển sinh vào 10, bạn NGUYỄN LINH CHI đã xuất sắc đạt số
điểm 48/50, trở thành học sinh có điểm thi cao nhất vào THPT của tỉnh NINH BÌNH và là một
gương mặt xuất sắc được nhận giải thưởng Đinh Bộ Lĩnh. Không chỉ học giỏi Chi còn rất hiền
lành ,tốt bụng với mọi người.Là một người tích cực trong mọi hoạt động của trường của lớp.Vào
trường, bằng năng lực bản thân, cùng với sự quan tâm tận tình của các thầy cô giáo, tin chắc
rằng trong thời gian không xa với trí thông minh ,tính cần cù chăm chỉ NGUYỄN LINH CHI sẽ
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đạt được những thành tích cao trong nhiều lĩnh vực,sẽ khẳng định được vị thế của mình và trở
thành niềm tự hào của trường THPT NGUYỄN HUỆ.

2/2

