Малките, незабележимите неща понякога са най-необяснимото
чудо...
Може би всички искаме понякога светът да е различен... тайно в
сърцето си мечтаем за чудеса, вълшебства, магия. Но какво е вълшебството
– реалността, която не виждаме или бягството от нея? Няма значение,
вълшебствата съществуват и на Коледа наистина стават чудеса. Коледният
дух прави всичко да изглежда някак променено. Не е нужно чудесата да са
големи. Малките, незабележимите неща понякога са най-необяснимото
чудо...
Месец декември в ОУ „Христо Ботев“ се превърна в месец на
доброто. Децата от прогимназиален етап сътвориха прекрасно табло в найпосещаваната част от училището, на което не само можеш да прочетеш
вдъхновяващи цитати за доброто и магията на Коледа, но можеш да
оставиш и собствено послание, с което да зарадваш някого. Магията не
спира до тук, Коледа завладя цялото училище – от прекрасната коледна
елха грейнала в светлини щом прекрачиш прага, до всяка една класна стая
и дори по коридорите. Както всяка години бе проведен конкурс за коледна
украса, в която взимат участие всички клсове от първи до седми. Тази
година украсата в стаите беше изключителна. На първо място
ученическият съвет, който оценява украсата, класира на първо място - VI
„А“ клас, второ място, за I „А“ и трето за IV „А“.
Създадената традиция в ОУ „Христо Ботев“ да се провежда Коледен
базар и тази година продължи. Той е инициатива подчинена на една обща
кауза – благотворителността. Всеки един ученик в училището допринесе
лично за изработването на коледни картички, сувенири и лакомства. Както
всяка година директорът, учителите, учениците и родителите заедно взеха
участие, за да може магията на базара да заработи. Събраните средства се
даряват на Биляна от II „Б“ клас.

Прекрасното коледно настроение продължи да се прокрадва през
сърцата на всички и така спонтанно се роди идеята за първия „Коледен
бал“. Който донесе прекрасни емоции и развълнува децата с избора на
първите крал и кралица на бала.
Последният ден от предколедната седмицата на изненада се радват и
най-мъничките в училището децата от първите и вторите класове,
изненадани от две ученички - Йоана и Лаура от VI „Б“ клас, които са
подготвили викторини, атанки и всякакви други вълшебства...
Коледа е онзи празник, който човек свързва с уюта в дома и
семейството. Няма нищо по-прекрасно от това да видиш как училището ти
се превръща в дом от най-малката лампичка до най-голямата усмивка, през
всички нарисувани картички, през всяка създадена снежинка, елхичка,
звездичка, през посланията оставени до някого... просто защото всеки един
от голямото ти семейство оставя по частичка от себе си и всеки миг става
по-вълшебен.

