
VÝROČNÁ 
SPRÁVA

2019



Špeciálna základná škola sv. Anny
Štúrova 5
064 01 Stará Ľubovňa

Tel.: +421 917 332 111
E-mail: szssvanny@gmail.som

IČO 50334212
DIČ 2120310676
IBAN SK16 0200 0000 0037 0203 0558

Právna forma: nezisková organizácia

Výročnú správu zostavila Mgr. Dária Kosturková, grafická úprava: Mgr. Silvia Hrabčáková.



Špeciálna základná škola sv. Anny

3

Drahí priatelia, 
máme za sebou ďalší rok práce so žiakmi, 
ktorí nás potrebujú. Práca s nimi učí 
každého trpezlivosti, obetavosti a pokore. 
Odmenou nám je radosť na tvárach 
žiakov a ich rodičov. 
V tomto roku stála pred nami veľká 
výzva – pripraviť niektorých žiakov školy 
a prijímateľov sociálnej služby Domu 
sv. Anny na prijatie sviatosti zmierenia 
a pokánia a sviatosti myropomazania. 
Súčasťou prípravy bola okrem iného 
ďakovná púť do Sanktuária Božieho 
Milosrdenstva v Krakove, počas ktorej 

sme ďakovali za dar života a prosili 
o potrebné milosti do ďalších dní a 
silu zvládnuť celú prípravu na prijatie 
spomínaných sviatostí. Otec Jozef chodil 
k nám pravidelne každý týždeň, aby 
sme si nacvičili prijímanie Eucharistie. 
Nakoniec sme sa dočkali a 5. októbra 
k nám zavítal prešovský arcibiskup a 
metropolita Mons. Ján Babjak SJ, ktorý 
nám udelil vytúžené sviatosti. Bola to 
veľká udalosť plná Božieho požehnania, 
ktoré nás sprevádza doteraz. 
Nadviazali sme hlbšiu spoluprácu s 
autorom aplikácie Pinf Hry, ktorú využívajú 
žiaci školy. Pre školy Prešovského kraja, 
ktoré sa venujú žiakom so zdravotným 
znevýhodnením, sme pripravili seminár 
k aplikácii, ktorá slúži ako didaktická 
pomôcka počas edukácie. Seminár 
priniesol nové kontakty a otvoril 
nové možnosti budúcej spolupráce s 
podobnými školami. 
Jedným z našich cieľov je aj šíriť osvetu 
a povedomie o žiakoch s poruchami 
autisitického spektra (PAS). Druhého 
apríla sme sa obliekli do modrej farby, 
ktorá je symbolom Svetového dňa 
povedomia o autizme. Vopred sme 
vytvorili video-výzvu, ktorú sme rozposlali 
organizáciám a ostatným školám. Žiaci 
s PAS spolu s pedagógmi pripravili 
modré mydlové srdiečka s desatorom o 
dieťati s PAS. V tento deň ich rozdávali 
všetkým návštevníkom, rodinným 
príslušníkom aj spolužiakom. Celý deň 

ÚVODNÉ SLOVO

Mgr. Ján Rusiňák
riaditeľ Špeciálnej základnej 

školy sv. Anny
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sa niesol v znamení radosti a smiechu, a 
samozrejme, modrej farby.
Nedá mi nespomenúť aj jednu smutnú 
udalosť. Nebeský Otec si k sebe na jeseň 
povolal nášho žiaka Dominika. Dominik 
si svojimi neúnavnými otázkami získal 
každého. Jeho vtipné slovné spojenia 
„Srandičky prejdú“ a „Jakubany-city“ 
nám navždy ostanú v pamäti. Dominik si 
vedel svojou úprimnosťou a láskavosťou 
vypýtať raz objatie, inokedy šteklenie. 
Spomíname na Teba, Dominik.
Aj takéto udalosti prináša život. Vieme 
však, že život na zemi nekončí, lebo Pán 

Ježiš svojou smrťou a zmŕtvychvstaním 
premohol aj smrť. Veď „kto v neho 
verí, dosiahne odpustenie hriechov a 
nezahynie, ale bude mať večný život“ 
(porov. Jn 3, 16 a Sk 10, 43). V Ňom 
preto vytrvalo a s nádejou kráčajme 
ďalej a nechávajme sa viesť jeho Svätým 
Duchom. 
Sláva Isusu Christu!

Mgr. Ján Rusiňák
riaditeľ Špeciálnej základnej školy sv. Anny

Liebe Freunde,
wir haben hinter uns ein weiteres Jahr 
der Arbeit mit den Schülern, die uns 
brauchen. Die Arbeit mit ihnen lernt uns 
alle Geduld, Opferbereitschaft und Demut. 
Die Belohnung dafür ist die Freude in den 
Gesichtern der Schüler und deren Eltern.
In diesem Jahr war für uns die größte 
Herausforderung sowohl einige Schüler 
der Schule als auch Empfänger des 
Sozialdienstes vom St. Anna Haus 
auf den Empfang vom Sakrament 
der Versöhnung und Buße und vom 
Sakrament der Firmung vorzubereiten. 
Ein Teil der Vorbereitung war unter 
anderem eine Dankespilgerfahrt zum 

Sanktuarium der Barmherzigkeit Gottes 
in Krakau, während der wir für das 
Geschenk des Lebens gedankt haben, um 
die notwendigen Gnaden für die nächsten 
Tage gebeten haben, und ebenfalls um 
die Kraft die gesamte Vorbereitung für 
den Empfang der Sakramente gut zu 
schaffen. Vater Joseph ist regelmäßig 
jede Woche zu uns gekommen, um den 
Empfang der Eucharistie zu üben. Wir 
konnten es endlich am 5. Oktober erleben, 
wenn der Erzbischof und Metropolit von 
Prešov Mons. Ján Babjak SJ zu uns 
gekommen ist und den Wartenden die 
begehrten Sakramente erteilt hat. Es war 
ein großartiges Ereignis voller Gottes 

VORWORT
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Segen, der uns bisher begleitet.
Wir haben eine engere Zusammenarbeit 
mit dem Autor der Anwendung Pinf Hry 
angeknüpft. Die Anwendung wird von 
unseren Schülern verwendet; sie dient 
als ein didaktisches Mittel während 
der Edukation. Für die Schulen in der 
Region Prešov, die sich den Schülern 
mit Behinderungen widmen, haben wir 
ein Seminar über diese Anwendung 
vorbereitet. Das Seminar hat neue 
Kontakte gebracht und neue Möglichkeiten 
der künftigen Zusammenarbeit mit 
ähnlichen Schulen eröffnet.
Eines unserer Ziele ist es, die Aufklärung 
und das Bewusstsein über die Schüler 
mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASD) 
zu verbreiten. Am zweiten April haben wir 
uns in Blau gekleidet. Die blaue Farbe 
stellt ein Symbol für den Welt-Autismus-
Tag dar. Wir haben im Voraus eine 
Video-Herausforderung geschaffen, die 
an Organisationen und andere Schulen 
gesendet wird. Die Schüler mit ASD 
haben zusammen mit unseren Lehrern 
blaue Seifenherzen mit einem Dekalog 
über ein Kind mit ASD vorbereitet. An 
diesem Tag wurden die Seifenherzen an 
alle Besucher, Familienmitglieder und 
Klassenkameraden verteilt. Der ganze 
Tag war von Freude, Lachen und natürlich 
von der blauen Farbe geprägt.
Ich kann nicht vergessen, ein trauriges 
Ereignis zu erwähnen. Der Himmlische 
Vater hat im Herbst unseren Schüler 

Dominik zu sich gerufen. Dominik hat mit 
seinen unermüdlichen Fragen alle um sich 
herum gewonnen. Wir alle haben uns mit 
seinen lustigen Wortspielen „Scherzchen 
hören auf“ und „Jakubany-city“ angesteckt; 
sie löschen nicht so einfach aus unserem 
Gedächtnis. Mit seiner Aufrichtigkeit und 
Freundlichkeit konnte Dominik einmal 
um eine Umarmung bitten, ein andermal 
um ein Kitzeln. Wir erinnern uns an dich, 
Dominik.
Auch solche Ereignisse bringt manchmal 
das Leben. Wir wissen jedoch, dass das 
Leben auf Erde nicht endet, denn der 
Herr Jesus hat den Tod durch seinen Tod 
und seine Auferstehung überwunden. 
„Wer an ihn glaubt, wird die Vergebung 
der Sünden erhalten und nicht zugrunde 
gehen, sondern ewiges Leben haben“ 
(vgl. Joh 3,16 und Apg 10, 43). Gehen 
wir also beharrlich und hoffnungsvoll 
vorwärts und lassen wir uns von seinem 
Heiligen Geist leiten. 
Slava Isusu Christu!

Mgr. Ján Rusiňák
Direktor von St. Anna Sondergrundschule
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Špeciálna základná škola sv. Anny (ďalej 
„ŠZŠ sv. Anny“) sa nachádza v okresnom 
meste Stará Ľubovňa. Jej poslaním je 
edukácia žiakov s mentálnym, telesným 
a kombinovaným postihnutím, žiakov s 
autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 
vývinovými poruchami s mentálnym 
postihnutím (ďalej „MP“).
Sídli v prenajatých priestoroch ZSS 
– Domu sv. Anny, s ktorým úzko 
spolupracuje. Prepája edukačný 
proces s pracovnou a sociálnou 
rehabilitáciou žiakov, ktorí sú zároveň 
prijímateľmi sociálnej služby Domu sv. 
Anny. Praktickým prínosom je taktiež 
vzájomná spolupráca s Regionálnym 
autistickým centrom Francesco v 
Prešove, so Súkromným centrom 
špeciálnopedagogického poradenstva 
Stará Ľubovňa a s Ľubovnianskou 
knižnicou. ŠZŠ sv. Anny bola zriadená 
Gréckokatolíckym arcibiskupstvom 

Prešov zriaďovacou listinou vydanou 27. 
apríla 2016.
Do siete škôl a školských zariadení 
ju zaradilo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR vydaním 
rozhodnutia s termínom začatia činnosti od 
1. septembra 2016. Napriek svojej krátkej 
činnosti a v pomerne silnej konkurencie 
si ŠZŠ sv. Anny získala dobré meno v 
samotnom meste a aj medzi rodičmi. V 
súčasnosti navštevuje školu 28 žiakov, 
ktorí sú rozdelení do piatich tried. V troch 
triedach sú žiaci s MP a kombinovaným 
postihnutím – variant B a C.
V ďalších dvoch triedach sú žiaci s 
autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 
vývinovými poruchami s MP.
V našom regióne sa nachádza ešte 
jedna špeciálna základná škola, avšak 
tá neposkytuje vzdelávanie žiakom s 
autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 
vývinovými poruchami s MP.

Mgr. Ján Rusiňák, riaditeľ
Mgr. Ondrej Pristáč, ekonóm
Mgr. Vlasta Zamišková, pedagogický 
zamestnanec s prvou atestáciou, vedúca MZ
Mgr. Anežka Michnová, samostatný 
pedagogický zamestnanec, výchovný poradca
Mgr. Žofia Zdravecká, samostatný 
pedagogický zamestnanec

Mgr. Lukáš Maček, samostatný pedagogický 
zamestnanec s prvou atestáciou
Mgr. Miroslava Demčáková, samostatný 
pedagogický zamestnanec
Mgr. Silvia Dziaková, asistent učiteľa
Mgr. Lucia Halčišáková, asistent učiteľa
Mgr. Dária Kosturková, asistent učiteľa 

O NÁS

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
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ROZDELENIE TRIED

A
C E

B D

A
V tejto triede sa 
vzdelávajú žiaci 

s mentálnym 
postihnutím 

a kombinovaným 
postihnutím 

variant C

B
V tejto triede sa 
vzdelávajú žiaci 

s mentálnym 
postihnutím 
variant A, B

C
V tejto triede sa 
vzdelávajú žiaci 

s poruchami 
autistického 

spektra 
a mentálnym 
postihnutím

D
V tejto triede sa 
vzdelávajú žiaci 

s mentálnym 
postihnutím 

a kombinovaným 
postihnutím 

variant A, B, C

E
V tejto triede sa 
vzdelávajú žiaci 

s poruchami 
autistického 

spektra 
a mentálnym 
postihnutím
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PRIORITU ŠKOLY VNÍMAME V DVOCH 
PODSTATNÝCH BODOCH:

ZÍSKAŤ DOBRÉ MENO ŠKOLY
• Byť pre rodičov prvým, a nie 

posledným riešením.
• Byť pre iné organizácie, firmy, 

zriaďovateľa, mesto perspektívnym 
partnerom.

• Byť odborným a kvalitným tímom pre 
jednotlivca i celý región. 

KONAŤ PODĽA NAJLEPŠIEHO 
SVEDOMIA

• Vytvoriť prostredie prijatia, podpory 
a duchovného formovania žiakom 
školy.

• Zabezpečiť kvalitnú edukáciu 
prepojenú s praxou.

• Poskytnúť rodičom pochopenie, 
podporu a odbornosť.

• Vytvoriť atraktívne prostredie pre 
zamestnancov školy.

• Zabezpečiť kvalitné podmienky a 
prostredie školy.

NAŠE POSLANIE, VÍZIA A CIELE

Duchovne 
formovať žiakov 
a zamestnancov 
školy.

Aplikovať 
projektové a 
aktivizujúce 
metódy.

Zapájať sa 
do projektov.

Vytvárať 
partnerstvá.

Vybudovať 
nové priestory 
školy.

Integrovať 
žiakov školy 
do spoločnosti.

Podporovať 
vzdelávanie 
zamestnancov

Udržiavať konku-
rencieschopnosť 
školy

Zvyšovať povedo-
mie v spoločnosti 
o zdravotnom 
znevýhodnení.
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PODPORNÉ ČINNOSTI

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP
Využívanie špeciálno-pedagogických 
metód, prístupov a metodiky TEACCH 
programu výchovno-vzdelávací proces 
prebiehajúci podľa individuálnych 
výchovno-vzdelávacích plánov, 
využívanie prvkov projektového 
vyučovania a ďalších podporných 
terapií - muzikoterapie, dramatoterapie, 
arteterapie, Snoezelen metódy.

PORADENSTVO
Podpora a odborné poradenstvo pre 
rodičov. Odborná služba (poskytovať 
edukáciu vychádzajúcu v ústrety 
individuálnym potrebám žiaka, ponúknuť 
odbornú pomoc, vedomosti a skúsenosti 
tam, kde je to potrebné, nehľadieť len 
na vlastný prospech, angažovanosť v 
spoločnosti).

PERSONÁL
Zapálený, mladý a kvalifikovaný 
pedagogický i nepedagogický personál, 
ktorý neustále pracuje na svojej 
odbornosti. Profesionálny a odborný 
prístup k žiakom. Dobré vzťahy (pozitívny 
vzťah k sebe, k druhým a k okoliu, 
svojou slobodou neobmedzovať slobodu 
druhého, zodpovednosť, spolupatričnosť, 
akceptácia hendikepu, participácia, 
ochota pracovať na sebe, nevzdávať sa)

POZNÁVANIE
Záujmová činnosť, exkurzie, výlety, 
aktívne zapájanie žiakov do rôznych 
celoštátnych súťaží a projektov. 

PRIDANÁ HODNOTA
Duchovná formácia a odovzdávanie 
právd viery zamestnancom, žiakom a 
rodičom (poznávať Boha v osobe Otca, 
Syna a Svätého Ducha, formovať vzťah k 
Bohorodičke, svätým, a Cirkvi).
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FINANČNÝ PREHĽAD

Popis 2018 2019

VÝDAVKY

501 Spotreba materiálu 14 574,79 11 472,12
502 Spotreba energie 6 597,60 6 597,60
512 Cestovné 585,90 1 494,95
518 Ostatné služby 17 013,79 20 862,86
521 Mzdové náklady 100 271,77 149 108,78
524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 37 579,89 53 329,05
527 Zákonné sociálne náklady 896,94 1 710,75
528 Ostatné sociálne náklady 1 768,01 3 483,95
538 Ostatné prevádzkové náklady 182,90 133,80
Spolu 187 144,09 247 194,15

VÝNOSY

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 1 063,60 6,30
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 200,00 100,00
665 Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 1 106,57 1 449,66
691 Dotácie 178 529,00 237 288,60
691 Granty 8 874,90 9 861,00
Spolu 189 774,07 248 705,56

Výsledok hospodárenia 2 629,98 1 511,40

Výkaz ziskov a strát, zostatky
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SPEVÁCKA SÚŤAŽ 
„JAKUBOVIANSKY 

SLÁVIK“
V piatok 17. mája 2019 sme sa zúčastnili na 
speváckej súťaži „Jakuboviansky slávik“ v 
Chminianskych Jakubovanoch. Súťaže 
sa zúčastnili traja žiaci našej školy, ktorý 
vyhrali školské kolo v speve. Spevácka 
súťaž sa konala v Spoločenskej sále OcÚ 
v Chminianskych Jakubovanoch, kde 
sme sa najprv zaregistrovali. Žiaci mohli 
vystúpiť v 3 rôznych kategóriach, podľa 
dosiahnutého veku. 
Naši žiaci vystúpili v kategórii Ľudové 
piesne -1.kategória: do 12 rokov: Vanesa 
Polhošová, Iveta Čonková. A v kategórii 
Moderné piesne-iba slovenské a české 
piesne- 1. kategória: do 12 rokov: Dávid 
Bača. Žiaci boli počas spevu sprevádzaní 
Ľudovou hudobnou skupinou: Kolačkovci.

Spomedzi viacerých vystupujúcich, 
ktorí sa súťaže zúčastnili, sa umiestnili 
aj žiaci našej školy: v kategórii Ľudové 
piesne -1.kategória: do 12 rokov: Vanesa 
Polhošová -1. miesto. V kategórii 
Moderné piesne-iba slovenské a české 
piesne- 1. kategória: do 12 rokov: Dávid 
Bača-  získal 3. miesto a mimoriadnu 
cenu riaditeľky školy v Chminianskych 
Jakubovanoch.
Domov sme odchádzali šťastný a plný 
zážitkov.

Autor: Silvia Dziaková

ÚSPECHY ŽIAKOV
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ATLETICKÝ FESTIVAL 
DETÍ S DOWNOVÝM 

SYNDRÓMOM V PREŠOVE          

21. marec je Svetovým dňom ľudí s 
Downovým syndrómom. Pri tejto príležitosti 
sa  12. apríla 2019 konal Atletický festival 
detí s Downovým syndrómom v Prešove. 
Atletický festival zorganizovala Spojená 
škola internátna a OZ Nezábudka. Cieľom 
akcie bolo podporovať športové aktivity 
detí. Podujatie sa konalo v Športovej 
hale, ktoré bolo zahájené slávnostným 
ceremoniálom, počas ktorého súťažiaci 
prešli celou halou, vypočuli si hymnu, 
príhovory a sľuby športovcov. Našu 
Špeciálnu základnú školu sv. Anny, hrdo 
a s úsmevom na perách reprezentovala 
Antónia Patorajová. Po otvorení 
nasledovala rozcvička všetkých súťažiacich 
a súťaže v jednotlivých disciplínach. 
Začalo sa s behom  na 25 m, 50 m, 100 m, 
pokračoval skok z miesta a nakoniec bol 

hod kriketovou loptičkou. Všetky disciplíny 
sa vyhodnocovali priebežne a výhercovia 
boli odmenení diplomom. Voľný čas 
medzi jednotlivými disciplínami mohli deti 
využiť na fyzioterapeutické cvičenia a na 
oddych pri arteterapii. Vystúpila aj tanečná 
skupina  a žiačky z cirkevnej umeleckej 
školy hrou na flaute. Atmosféra v hale 
bola neopísateľná. Všade boli usmiate 
tváre a radosť mali nielen súťažiaci, ale 
aj ich rodičia a vyučujúci. Aj keď sa naša 
reprezentantka nepostavila na stupeň 
víťazov, neodchádzala naprázdno. 
Odniesla si domov plno zážitkov, radosti, 
šťastia a plný ruksak hodnotných cien.

Autor: Vlasta Zamišková

BIBLIA OČAMI DETÍ
Dňa 09.05.2019 sme absolvovali cestu 
do Prešova pri príležitosti odovzdávania 
cien výtvarnej súťaže „Biblia očami detí“ v 
budove Gréckokatolíckeho arcibiskupstva.  
Ocenení v tejto výtvarnej súťaži boli 
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Tajana Tureková, Peter Kandrik, Teodor 
Tibor Gaži a Dominik Marchevka, ktorého 
výtvarná práca dosiahla úspech 3. miesta 
celoštátneho kola. V rámci programu bola 
prehliadka Katedrálneho chrámu sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove a Gréckokatolíckeho a 
metropolitného úradu, ako aj  stretnutie s 
vladykom Jánom Babjakom z príležitosti 
odovzdávania cien výtvarnej súťaže v 
Sále biskupov.

SLÁVNOSŤ PRIJATIA 
SVIATOSTI ZMIERENIA, 

POKÁNIA A 
MYROPOMAZANIA

 „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku 
mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo,“ 
povedal Kristus. Na naplnenie týchto 
slov sa v chráme MUP v Starej Ľubovni 
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uskutočnila slávnosť sviatosti zmierenia a 
pokánia. Túto sviatosť prijalo spolu sedem 
žiakov ŠZŠ sv. Anny a dvaja klienti Domu 
sv. Anny. Súčasťou tejto slávnosti bola aj 
sviatosť myropomazania, ktorú vysluhoval 
prešovský arcibiskup a metropolita Mons. 
Ján Babjak SJ. Svojím slovom povzbudil 
v homílii všetkých zúčastnených tejto 
slávnosti a ako vďaku mu žiaci podarovali 
vlastnoručne vytvorený obraz anjela. 
Sv. liturgiu doprevádzal spevácky zbor 
Domu sv. Anny. Pravidelným nácvikom a 
návštevou chrámu sme žiakov a klientov 
pripravovali na túto slávnosť. Vďaka 
spolupráci s otcami redemptoristami a 
zamestnancami ŠZŠ sv. Anny a Domu 
sv. Anny sme tento sviatočný deň prežili 
s úsmevom na perách. Našim žiakom, 
klientom a ich rodinám vyprosujeme 
celoživotnú vernosť Pánu Ježišovi.

Autor: Miroslava Demčáková

SEMINÁR PINF HRY 
NA ŠZŠ SV. ANNY 

V piatok, 22.novembra 2019, sa konal v 
priestoroch Špeciálnej základnej školy sv. 
Anny v Starej Ľubovni seminár s názvom 
PINF HRY – didaktická pomôcka pre deti 
so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. 
Čestným hosťom bol samotný tvorca 
týchto hier Ondrej Vrábel, ktorý priblížil 
myšlienku vzniku tejto didaktickej pomôcky 
a ukázal, čo  táto aplikácia obsahuje. 
Na seminári sa zúčastnilo približne 

25 pedagogických zamestnancov z 
Prešovského kraja, ktorí mali možnosť 
nainštalovať si skúšobnú verziu a sami 
si vyskúšať jednotlivé hry. V druhej 
polovici programu dostali priestor žiaci 
školy, ktorí za pomoci asistenta pracovali 
s PINF HRAMI priamo pred účastníkmi 
seminára. Učitelia prostredníctvom 
činnosti jednotlivých žiakov priblížili, akými 
spôsobmi tieto hry využívajú v edukačnom 
procese.

Zúčastneným aj žiakom sa takáto forma 
seminára páčila. Na záver sa žiaci a 
pedagógovia rozlúčili so vzácnym hosťom, 
ktorý vyslovil úprimné želanie, aby 
spolupráca s našou školou pokračovala aj 
v budúcnosti.

Autor: Anežka Michnová
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NÁŠ DEŇ V MODROM
2. apríl je vyhlásený za Svetový deň 
povedomia o autizme.  Do tohto dňa 
sme sa zapojili aj  so žiakmi s autizmom 
zo Špeciálnej základnej školy sv. Anny v 
Starej Ľubovni. Symbolom tohto dňa je 
modrá farba, oblečením tejto farby sme 
preto vyjadrili podporu deťom a ich blízkym. 
Vopred sme vytvorili video-výzvu, ktorú 
sme rozposlali organizáciám a ostatným 
školám. Týmto spôsobom sme myšlienku 
rozšírili aj v našom okolí a zapojili do tejto 
výzvy väčší počet ľudí.
Na tento deň si žiaci s autizmom spolu 
s pedagógmi a asistentmi vyrobili modré 
mydlové srdiečka. Aktívne sa zapájali do 
nákupu materiálu, samotnej výroby aj 
balenia srdiečok.  2. apríla vo vstupnej 
hale školy rozdávali tieto srdiečka všetkým 
návštevníkom, rodinným príslušníkom 
aj spolužiakom. Po odovzdaní mydielok 
sme spoločne strávili čas v triedach, kde 
sme vyrábali plagáty pomocou rôznych 
výtvarných techník, skladali modré puzzle, 
vylepovali srdiečka. 
Celý deň sa niesol v znamení radosti a 
smiechu a samozrejme modrej farby a už 
teraz sa tešíme na to, čo vymyslíme o rok.

Autor: Anežka Michnová

VÝHRA Z PROJEKTU 
„ČERSTVÉ HLAVIČKY“

Po minuloročnom úsilí, sa nám v 
utorok (03.09.2019) dostalo veľké 
zadosťučinenie. Ráno, po príchode žiakov 
do školy, nás vítal zástupca spoločnosti 
Kaufland. V prítomnosti nás všetkých, nám 
odovzdal debničku plnú jabĺk s brožúrkami 
pre žiakov. Škola bola zapojená do projektu 
„Čerstvé hlavičky“ od spoločnosti Kaufland 
v Starej Ľubovni. Podmienkou súťaže 
bolo evidovanie registračných bločkov 
z nákupu, na ich internetovú stránku. 
Výhrou je ovocie a zelenina pre žiakov 
našej školy, na celý školský rok zadarmo. 
K tejto výhre prispeli zamestnanci školy, 
žiaci, rodinný príslušníci a priatelia školy, 
za čo im ďakujeme.
Žiaci mali z ovocia veľkú radosť a hneď sa 
pustili do ochutnávky. Už teraz sa tešíme, 
aké ovocie nás bude čakať na ďalší týždeň 
a aj počas celého školského roka.

Autor: Dária Kosturková
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VIANOČNÁ AKADÉMIA
Predvianočný čas očakávania narodenia 
Ježiša sme si už tradičné mohli spestriť 
Vianočným predstavením, ktoré si pre 
rodičov pripravili žiaci Špeciálnej základnej 
školy sv. Anny pod vedením pedagógov. 
Avšak každé predstavenie bolo výnimočné 
a jedinečné. 
V spolupráci s Domom sv. Anny sa v úvode 
predstavili žiaci ako pekári vo vianočnej 
pekárni. Napiekli chutné perníky a ukázali 
tradičný predvianočný čas doma. Potom 
nasledovalo vystúpenie žiakov v rozprávke 
o Myške hrdopýške. Každý žiak predstavil 

jedno zvieratko, ktoré si chcelo vziať myšku 
za ženu. Myška sa dlho rozhodovala, no 
nakoniec prišiel pôvabný kocúr, ktorý na 
myšku pekne zavolal a tá si ho vzala za 
muža. Všetci spolu tancovali a radovali sa. 
Nezabudlo sa samozrejme na vianočné 
vinše a básne v podaní žiakov. V závere sa 
celá sála  spolu so žiakmi roztancovala na 
pieseň zima, zima. Ako inač mohli žiaci a 
učitelia ukončiť vystúpenie, ako vianočnou 
piesňou doprevádzanou klávesmi a 
husľami. Rozsvietením lampášikov sa tak 
vnieslo svetlo a úsmev na tvári každého 
rodiča. 

Autor: Miroslava Demčáková
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ZAŽILI SME

Sánkovačka a stavanie snehuliakov

Karneval

Deň vody

Deň vody

Valentínske pozdravy
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Deň počatého dieťaťa

Ako sa starť o zúbky

Rozdávanie veľkonočných pozdravov

Exkurzia knižnice

Jarný relax

Deň zeme
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Spoznávanie bylín

Náš deň

Športový deň

Bebkoland - Deň detí

Púť Krakov

Výlet vláčikom 
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