
                             Poďakovanie sponzorom za prvý polrok šk.roka 2014/2015 

 

1.trieda  –   poďakovanie patrí rodičom týchto detí 

                     Danko Strecha – farebný papier 

                     Samko Repáň – kancelársky papier 

                     Barborka  Dubická – kancelársky papier  

                     Zuzka Mikulášková – dekoračný materiál  

                     Laura Gregušová – cereálne tytičky 

                     Alex Mikloš – hračky 

                     Miško Karapin – perá, vianočné ozdoby, zapožičanie náradia k rýľovaniu + účasť 

                     na brigádach         

                     Viktorko Kurcz - rýľovanie plochy pri našej triede 

 

 2. tieda  –  poďakovanie patrí  mamičke za zakúpenie 2 lavičiek na dvor 

                    za spoločný dar ďakujeme p.Chudíkovi a p. Chrenovskej 

                    p. Studeničovej ďakujeme za papiere na kreslenie 

                    za kopírovanie pracovného materiálu patrí vďaka p.Chrenovskej a p. Brezinovi 

                    p. Murínovi ďakujeme za poskytnutie PC do  triedy, za reflexné pásky 

 

3. trieda – ďakujeme rodičom detí 

                    Bekr – tlačiareň, klávesnica, kábel, hračky 

                    Suchánková – kancelársky a farebný papier 

                    Strechová – farebný papier 

                    Tokošová – omaľovánky, skákací hrad, reflexné pásky 

                    Pružincová – kancelársky papier, omaľovánky 

                    Kucserová – omaľovánky 

                    Ondreáš – magnetky na tvorivé dielne 



                    Micenková – oblečenie pre bábiky 

                    Turčáni – utierky 

                     

4. trieda – ďakujeme rodičom za spoluprácu  a akúkoľvek pomoc 

 

5. trieda – Mateo Mastič – hračky 

                   Nesnadná Natálka – kancelársky papier 

 

6. trieda – poďakovanie patrí rodičom týchto detí  

                   Dolnáková – dekoračný materiál 

                   Horváthová – kancelársky papier 

                   Konečná – kancelársky papier 

                   Mikulášková – kancelársky papier, dekoračný materiál 

                   Novotný – kancelársky papier 

                   Hlobeň – kancelársky papier 

                  ........... – papier, hračky, knihy 

 

Ďakujeme ešte raz v mene všetkých zamestnancov za akúkoľvek pomoc na 

triedach, ak ste sa na zozname nenašli, ozvite sa mailom na 

noskovicova63@gmail.com, v návale povinností a každodenných starostí sme 

si vaše meno nemuseli zapamätať  

Ďakujeme sponzorom rodičom, ktorí materiálne pomohli deťom 

materskej školy Piesočná 2, a neprajú si byť menovaní.  

Takisto ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili akýchkoľvek 

brigád organizovaných triednymi p.učiteľkami, OZ, alebo materskou 

školou. 

Privítame akúkoľvek ďalšiu pomoc z vašej strany, milí rodičia, veľmi si vážime 

Váš záujem a veríme, že spoločnou snahou spríjemnime pobyt detí v našom 

zariadení. 



       


