На 6-ти януари 2020 се навършиха 158 години от
рождението на нашия патрон Христо Ботев-поет,
публицист, журналист, преводач, литературен критик,
революционер и мислител. По този повод в ОУ ,,Христо
Ботев” се проведе презентиране на неговото
революционно и поетично дело в мултимедийната зала
на училището. Гордеем се, че нашето училище носи
името на този велик българин чиято съдба и дело са
пример за патриотизъм и жертвоготовност в името на
родината и нейната свобода!

На 10.01.2020г. в град Габрово се проведе празникът ,,Руска Коледа”, в коята взеха участие ученици
изучаващи руски език и Детски вокални групи „Мини Макс“ и „Звездни мечти“. Облечени с красиви
костюми изпълниха песни, стихове, приказка и със завладяващото си изпълнение, спечелиха овациите
и сърцата на публиката. С участието си в празника учениците с интерес се докоснаха до ценностите и
богатството на руската култура, традиции и език, като част от интеркултурното им образование.
С малките чаровници бяха техните преподаватели г-жа Габриела Данаилова и г-н Митко Колев.

Ученици от ОУ „Христо Ботев “ се
представиха достойно в Общинското
първенство по Лека атлетика. Отборът
на момчетата завоюва ПЪРВО място, а
отбора на момичетата се класира
на ТРЕТО място.

Месец януари в ОУ “Христо Ботев” е
месец на смеха. Децата от втори “А” и
“Б” клас се включиха активно със цял
постер смешни рисунки. Останалата
част от учениците можеха свободно да
оставят усмивки върху празен постер.
Защо точно месец на смеха? Защото
смехът е онова лекарство, което е
напълно безплатно, а прави денят на
всеки прекрасен. Щастието е подобно на
всеки друг вид навик, който се изгражда
всеки ден, а смехът е пътят към него.
Нека годината ни започне с усмивка! :)

В часовете по информационни технологии учениците от 5 клас с голям интерес създадоха свои
графични изображения. Всички рисунки, направени с програмата Paint са много добри.
Учениците споделиха, че е лесно да се рисува с компютър.

