
Poslední etapou celkové rekonstrukce školy byla

úprava přístupových komunikací ke škole.

Jirka a Adam - malý

prvňáček první den

ve škole se svým

novým kamarádem –

patronem z 9. třídy.



„Na co se, děti, ve škole nejvíc těšíte?“ (první školní

den se slavnostním přivítáním prvňáčků.

Malí muzikanti ze 3. třídy při svém vystoupení na

Školní akademii 15. 11. 2007



Malé kotě spalo v botě

(i na školní Akademii)

Skotští tanečníci ze 3.A na školní Akademii



Znáte Marlene Dietrich? Její nejslavnější song proti

válce zazpívali na školní akademii žáci 9.B

Divoký Bill v podání hudebníků a zpěváků z řad

pedagogů z Bakalky



Deváťáci při exkurzi stověžatou Prahou



Návštěva z nebe

i z peklíčka

(aneb 6. 12. je

přece Mikuláš!)

Bruslení dětí ze školní družiny



Tradiční Vánoční vystoupení žáků školy na Náměstí

Svobody a Moravském náměstí



Školní ples – výborné předtančení „Mackie Messer“

v podání mladých mužů a dam z 9. ročníku



Vánoční vinšování s Ondrášem – Slavnostní koncert

Vojenského uměleckého souboru Ondráš a školního

sboru Bakalky k 45. výročí založení školy



Návštěva britské velvyslankyně Mrs. Lindy Duffield

na naší škole s představiteli města a obce

Návštěva britské velvyslankyně Mrs. Lindy Duffield na

naší škole při prohlídce školy



Apríl v podání 9.B

Taneční soutěž organizovaná Žákovským parlamentem



Výjezdní zasedání Žákovského parlamentu -

„táhneme za jeden provaz“

Výjezdní zasedání

Žákovského

parlamentu - „věřím

Ti“ – pád důvěry při

zážitkových aktivitách

na výjezdním

zasedání ŽP



Klášter v rakouském Melku v obležení žáků

z Bakalky (poslední místo našeho putování po

Švýcarsku, Francii a Rakousku).

Takto nás posledního dubna překvapilo počasí pod

vrcholem Mont Blancu (výjezd Švýcarsko, Francie)



„Víte, že Rýnské vodopády jsou největší v Evropě? A Že jste tam

ještě nebyli? My už ano!!“ (účastníci výjezdu Švýcarsko, Francie)



Zahradní slavnost ke Dni dětí - „máme svátek, tak se

radujeme“

Zahradní slavnost ke Dni dětí - barevný svět – každá

třída přišla na Zahradní slavnost se svojí barvičkou –

tito vodníci jsou ze 2.A



Vyhlášení soutěže „O třídu roku“, organizované

Žákovským parlamentem. Letos jasně zvítězila třída 6.B

Jaké je to spát ve škole si mohli vyzkoušet žáci

2. stupně (nejen samotné spaní, ale i spoustu

soutěží a her s táborákem na školní zahradě)



Seniory ze Stacionáře na Kociánce potěšilo

vystoupení školního sboru

"Kantoři si také hrají“ – zážitkový víkend v rámci

projektu „Cesty mezi školami“ (pedagogové

z Bakalky soutěží při živých Scrable)



Mahelova knihovna pod náporem čtenářů – dětí

z naší školní družiny

Soutěž o Miss školní družiny



Rej princezen (karneval byl další z mnoha

aktivit ve školní družině)



Nová učebna výtvarné výchovy a keramiky uvítala

poprvé malé malíře


