Средно училище „Йордан Йовков“, град Тутракан

❑ Отлично представяне в общинския и
областния кръг на олимпиадата по
БЕЛ през годините.
❑ През настоящата учебна година има
отлична оценка /5.50/ на областния
кръг на олимпиадата по Български
език и литература.
❑ Нарежда се сред най-добрите в
националните класации на
състезанията по БЕЛ "Любословие"
и "Стъпала на знанието".
❑ Ярка, интелигентна, инициативна
млада личност, която винаги има
активно отношение както към
литературните, така и към
извънлитературните проблеми.

Айсен Вели Асан

Айсен Вели Асан

❑ През целия курс на чуждоезиковото обучение в
гимназиален етап, Айсен Асан е работила
изключително активно, прецизно и
последователно. Водена от силна вътрешна
мотивация и желание за успех, тя не се
задоволява само с наученото в клас, а работи
усърдно и самостоятелно надгражда знанията и
уменията си по английски и френски език. С
голямо желание и готовност е участвала във
всички олимпиади по англ. език през годините и
е показвала отлични резултати на общинските и
много добри резултати на областните кръгове.
❑
През периода 2015-2017 година участва и
активно работи по училищния проект "Как
преоткрих моя град", а по-късно кандидатства и
беше одобрена за индивидуално участие в още
три проекта от програмата «Коменски +». Това и
участие и съвместната и работа с други нейни
връстници от Полша, Литва и Испания
спомогнаха да разшири кръгозора си за света и
да повиши комуникативно-речевите си умения
по английски език.

❑ Участия в математически състезания
и турнири.
❑ Участия в общински кръг на
олимпиада по математика.
❑ Една от най-добрите по предмета.

Айсен Вели Асан

❑ Ученичката участва активно в
часовете по География и икономика.
❑ Изработва презентации и умее да е
лидер в часовете за практикуми,
дискусии и беседи.
❑ Креативна и акурантна в
гражданската си позиция и намира
приложение на учебния материал в
реалния живот и природата на
България и света .

Айсен Вели Асан

❑ Участие в постановката „Албена”;
❑ Участие в рецитална група към НЧ
„Светлина 1941 г.”, с. Преславци, със
завоювани призови места в различни
състезания и конкурси;
❑ Участие в танцова формация „Тихия
Дунав” към НЧ „Светлина 1941 г.”, с.
Преславци;
❑ Завоювано 1-во място в състезание за
поезия, организирано от НЧ „Светлина
1941 г.”, с. Преславци по повод
новооткрития клуб „Остро перо”, на тема
„Село мое”.

Айсен Вели Асан

❑ Класиран два пъти на първо място на
областен кръг на олимпиадата по БЕЛ и
представял достойно област Силистра
на националния кръг през съответните
години.
❑ Години наред е сред най- добрите в
страната /винаги е сред първите 10/
при участието си в националните
състезания "Любословие" и "Стъпала
на знанието".
❑ Многобройни награди в различни
национални конкурси за написване на
есе.

❑ Първо място в областния рецитаторски
конкурс " България - моята родина".
❑ Един от реализаторите на постановката
"Албена".

Денислав Златков Маринов

Денислав Маринов

❑ Изключително амбициозен, интелигентен и силно
мотивиран, Денислав Маринов винаги е работил
с ясното съзнание за постигане на поставените
цели.
❑ Отличен и последователен в работата си по
английски и френски език, той работи съвестно не
само по време на час, но и самостоятелно за
надграждане на своите знания и умения по тези
два чужди езика.
❑ От началото до края на чуждоезиковото обучение
в гимназиалния етап на нашето училище, той
постигна много голям прогрес в областта на
свободното общуване на английски език.
Безспорно за това е способствало и участието му
в четири индивидуални проекта по програма
«Коменски +», по време на които е посетил
Полша, Литва, Чехия и Швеция, където е показал
усърдие и старание в работата.
❑ Денислав Маринов с желание и готовност е
участвал във всички общински кръгове на
олимпиадите по английски език и винаги е бил
класиран за областните кръгове, където също се е
представял много добре.

Денислав Маринов

❑ Ежегодно се класира във всички състезания
и турнири по математика, в които е участвал
- матем. турнир "Черноризец Храбър",
Коледно математическо състезание,
Международен турнир "Европейско
кенгуру", Великденско математическо
състезание, Общински и областен кръг на
олимпиада по математика. Един от найдобрите ученици по предмета.
❑ Участие с мултимедиен продукт в:
- конкурса-викторина „По пътя на Бедредин”;
- конкурса „Заедно в 21 век” - I награда;
- конкурса „Върви, народе възродени”;
- конкурса „Куба – далечна и близка” - II
награда;
- конкурса „По пътя на четата на Таньо
войвода”
- На НВО -10 клас /Дигитални
компетентности/ - постига 85 %.

- Специална награда за историческо есе в
конкурса "Пространство и време".
- Специална награда за есе и поощрителна за
презентация в конкурс "По стъпките на
Бедреддин".
- Участие в Международен конкурс "Заедно в
21 в." с реферат, есе и мултимедиен продукт.
- Ежегодно участие в общински и областен кръг
на олимпиадата по история и цивилизации.
- Три златни и един бронзов медал на
Национален конкурс «Моята родина».
- Трето място за реферат в Национален
ученически конкурс «Куба-далечна и близка».
- Участие в исторически конкурс «160 г.
Болградска гимназия».
- Участие в конкурс "Живеем в земята на
Ботев".
- Редовно участие във викторините и походите
посветени на четата на Таньо войвода.
- Избран за младежки посланик на НАТО.

Денислав Златков Маринов

❑ Преподавам /г-жа Р. Ангелова/ английски
език на Емилиян вече четири години и
познавам отлично неговите възможности. На
пръв поглед той с нищо не издава своя остър
ум, висока интелигентност и вродени
заложби за перфектна работа и постигане на
отлични резултати в чуждоезиковото
обучение. Изключително скромен и
дисциплиниран, той работи безотказно и
последователно в час, с желание се включва и
в други състезания и конкурси на училищно
ниво.
❑ Участвал е във всички общински кръгове на
олимпиадите по английски език, където се е
представял отлично. Като ученик в 12. клас
беше класиран и за областния кръг.
❑ Отлично работи и в часовете по руски език.

Емилиян Василев Славов

Участие в:
❑ Международно състезание
«Бобър»;
❑ Клуб по информатика през
учебната 2018/2019 година;
❑ На НВО - 10 клас /Дигитални
компетентности/ - постига 65 %.

Емилиян Василев Славов

❑ Активно участие в спортния живот
на училището.

Захари Иванов

▪ Участва в пиесата „Албена“;
▪ Водещ на тържественото
отбелязване на 3-ти март,
организирано от община Тутракан;
▪ Първо място в рецитал „Моята
родина“;
▪ Участва в театралната постановка
„Хаджи Димитър“, посветена на 3-ти
март;
▪ Главна роля в театралния скеч „Урок
по география“, по повод на
патронния празник на училището;
▪ Участва в инициативи,
организирани от НЧ „Н. Й.
Вапцаров“, гр. Тутракан.

Калоян Петров

Участие в пиесите:
❑ „Опечалената фамилия” в ролята
на Мича Станимирович. Пиесата е
представена на фестивал в Нова
Загора;
❑ „Службогонци” в ролята на Хоров и
Какавидов;
❑ „Юнаци с умни калпаци” в ролята
на Пешко;
❑ „Албена” в ролята на Гунчо Митин,
Сенебирски и стражаря.

Мартин Димитров

❑ Отлично представяне в общинския и областния
кръг на олимпиадата по БЕЛ през годините.
❑ Нарежда се сред най-добрите в националните
класации на състезанията по БЕЛ "Любословие"
и "Стъпала на знанието".
❑ Изключително усърдна, последователна и
неуморима в постигането на поставените цели.
❑ Притежава широка литературна култура и
впечатлява с умението си да отстоява позиция,
привличайки аргументи от богатата си култура.

Нихал Недрет Салим

Нихал Недрет Салим

❑ Изключително скромна и непретенциозна,
Нихал Салим притежава вродена интелигентност
и сила, които и позволяват да постига
поставените цели. Тя е усърдна, трудолюбива и
концентрирана в работата си. Работи отлично в
часовете по английски и френски език, поставя
въпроси и търси отговори за неясните казуси.
Съвестно и безотказно изпълнява поставените и
задачи.
❑ Участвала е във всички общински кръгове на
олимпиадите по английски език и се е
представяла много добре.
❑ Като ученичка в 11. клас кандидатства и беше
одобрена за участие в индивидуален проект по
програма «Коменски +». Заедно с двама нейни
съученици посети Полша. Работата и в този
проект и даде възможност да подобри
значително комуникативно-речевите си умения
по английски език.

❑ Участия и класиране в
математически състезания и
турнири.
❑ Участия в общински кръг на
олимпиадата по математика.
❑ Една от най-добрите по предмета.

Нихал Недрет Салим

❑ Ученичката се справя винаги с
поставените задачи. Активна и
постоянна както в теоретичната,
така и практическата подготовка.
❑ Изготвя презентации на високо
равнище.
❑ Умее да работи в екип и да
подпомага затрудняващите се в
часовете.

Нихал Недрет Салим

❑ Отлично представяне в общинския и
областния кръг на олимпиадата по
БЕЛ през годините.
❑ Нарежда се сред най-добрите в
националните класации на
състезанията по БЕЛ "Любословие"
и "Стъпала на знанието".
❑ Режисира талантливо театралната
постановка "Албена".
❑ Притежава широка литературна
култура, проявява будно отношение
към въпроси не само от
литературно естество, но и към
проблемите на нашето съвремие.

Яна Йорданова Куцарова

Яна Йорданова Куцарова

❑ Яна Куцарова е амбициозна и мотивирана
в работата си ученичка. Активна е по
време на работата в час, участвала е с
готовност в олимпиади и други
извънкласни дейности.
❑ С голямо желание и интерес работи в
училищния проект по програма Еразъм+
«Как преоткрих моя град», 2015-2017
година. А по-късно, заедно с други нейни
съученици участва и в индивидуални
проекти по тази програма, което и даде
възможност да посети държави като
Полша, Франция, Австрия и Италия.
Тези участия и помогнаха да намери много
нови приятели и да повиши нивото на
владеене на двата чужди езика, които
изучава в училище.

❑ Участия и класиране в
математически състезания и
турнири.
❑ Участия в общински кръг на
олимпиада по математика. Една от
най-добрите по предмета.

Яна Йорданова Куцарова

❑ Режисиране и поставяне на пиесата
„Албена“ по повод патронния
празник на училището, както и
цялостно участие в организирането
и провеждането му;
❑ Режисиране на постановка по повод
3-ти март към НЧ „Н. Й. Вапцаров“,
гр. Тутракан.

Яна Йорданова Куцарова

