Cô học trò nghèo hiếu học
Viết bởi Administrator
Thứ hai, 31 Tháng 3 2014 04:17 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 31 Tháng 3 2014 04:26

Lê Thị Bích Ngọc là học sinh lớp 7A3, Trường THCS Suối Khoáng (TP Cẩm Phả). Em là
một trong những tấm gương tiêu biểu về ý chí, nỗ lực vượt khó vươn lên của mình...

Lê Thị Bích Ngọc (lớp 7A3, Trường THCS Suối Khoáng) trong góc học tập đơn sơ của mình.

Cô giáo Nguyễn Thị Cẩm, chủ nhiệm lớp 7A3, cho biết: “Bích Ngọc là một trong những học
sinh giỏi của lớp chúng tôi. Em luôn dẫn đầu cả lớp về thành tích học tập. Hầu như với môn học
nào, Bích Ngọc cũng thể hiện được năng khiếu và sự thông minh của mình…”.

Bích Ngọc sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mất sớm do tai nạn lao động
khi em chưa đầy một tháng tuổi, một mình mẹ Ngọc phải bươn chải kiếm sống, nuôi nấng hai
chị em. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình cũng như tiền học của chị em Ngọc đều trông chờ
vào số tiền lương công nhân ít ỏi của mẹ. Thế nhưng, hoàn cảnh của gia đình em càng trở nên
khó khăn, chật vật hơn khi Ngọc bắt đầu mắc chứng bệnh viêm cầu thận lupus ban đỏ vào năm
học lớp 2. Từ đấy, mỗi tháng, gia đình lại phải lo thêm một khoản chi phí không nhỏ (khoảng
trên dưới 5 triệu đồng) để mua thuốc men, chữa trị cho Ngọc. Cô Cẩm nói: “Bệnh lupus ban đỏ
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là căn bệnh mà hệ miễn dịch tự tấn công và làm ảnh hưởng đến mọi bộ phận của cơ thể. Vì
mắc căn bệnh này đã lâu nên sức khoẻ của Bích Ngọc rất yếu. Hầu như tháng nào em cũng
phải lên Hà Nội để kiểm tra sức khoẻ định kỳ một lần. Tuy bị bệnh nan y nhưng cô bé luôn lạc
quan, yêu đời, chăm chỉ, đi học đều và đạt thành tích cao trong học tập. Chính vì thế, các bạn
trong lớp ai cũng đều yêu quý và nể phục…”.

Ngoài những giờ học trên lớp, phần lớn thời gian rảnh rỗi đều được Bích Ngọc dành cho việc ôn
lại bài và làm bài tập về nhà. Sau khi hiểu và nắm chắc lượng kiến thức mới đã học, em luôn áp
dụng ngay vào làm các dạng bài tập liên quan. Để bổ sung kiến thức, Ngọc thường xuyên làm
quen với những dạng bài tập mới, bài tập nâng cao trong sách tham khảo. Là lớp phó phụ trách
học tập của lớp, Ngọc chia sẻ: “Để không bị học lệch giữa các môn học, em luôn chia đều quỹ
thời gian học tập cho tất cả các môn. Tuỳ theo thời khoá biểu và tuỳ theo thời gian rảnh của
từng ngày mà phân bổ cho hợp lí. Tuy nhiên, đối với môn nào cũng vậy, sau khi chắc rằng mình
đã hiểu kiến thức trên lớp, em mới bắt đầu làm bài tập về nhà. Nếu gặp bài nào khó mà không
tự mày mò được thì em lại mang lên lớp hỏi các bạn hoặc cô giáo. Để nhớ bài lâu, cứ mỗi lần
trước khi ngủ, em đều tự nhẩm lại những gì mình vừa mới học. Cách này không chỉ giúp em
nhớ bài lâu mà còn khiến mình dễ ngủ hơn…”.

Trong số các môn học, Bích Ngọc đam mê và yêu thích nhất vẫn là những môn thuộc khối tự
nhiên, đặc biệt là môn Toán. Hễ có thời gian rảnh rỗi, em đều có thể ngồi đọc sách về Toán học
một cách say mê, thích thú. Chính vì thế, điểm số môn Toán của em lúc nào cũng đạt điểm tối
đa. Chia sẻ về kinh nghiệm học toán của mình, Bích Ngọc nói: “Hầu hết những cuốn sách tham
khảo đều có rất nhiều dạng bài khác nhau. Trong đó có rất nhiều bài hay mà chúng em thường
gặp trong các kỳ thi học kì hay thi học sinh giỏi. Chính vì thế, thường xuyên đọc và giải các bài
toán trong sách tham khảo sẽ giúp em rất nhiều trong việc nâng cao năng lực giải toán. Bên
cạnh đó, thi toán violympic qua mạng cũng là cách học hay giúp em cải thiện phản ứng nhanh
đối với các phép toán”.

Với những thành tích xuất sắc cùng sự nỗ lực vượt khó của bản thân, vừa qua, Lê Thị Bích
Ngọc đã vinh dự đại diện cho Trường THCS Suối Khoáng tham dự Hội nghị tuyên dương học
sinh xuất sắc, tiêu biểu năm học 2012-2013 của tỉnh.

Baoquangninh.com.vn.
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