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Vážení rodiče, 

 

máme tu opět nový školní rok a s ním i menší změnu, co se týče časopisu 

DUKELÁČEK. Od letošního roku Vám budu představovat časopis vždy 1x za půl roku a 

s tím shrnu všechno dění v mateřské škole. 

 

I v letošním roce pokračujeme ve školním vzdělávacím programu, s názvem 

,,KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM“, který je rozdělen do jednotlivých výprav. 

 

Výprava za přátelstvím 

Výprava je zaměřena na adaptaci nově příchozích dětí, přizpůsobení se režimu, odloučení od 

rodičů. Posilování vztahů k ostatním dětem a dospělým. Pochopení vzájemných pravidel 

soužití. Rozvíjení vzájemné komunikace. Poznávat prostředí MŠ a jejího okolí. 

 

Výprava za zdravím 

Je výpravou, která nám pomůže poznat lidské tělo. Připomíná nebezpečí v podobě nemocí, či 

špatné životosprávy. Osvojíme si základní hygienické a životní návyky a dovednosti. 

 

Výprava za přírodou 

Výprava přibližuje, jak se příroda během roku proměňuje. Dozvíme se mnoho zajímavého o 

fauně a floře, o živé a neživé přírodě. Zapojíme do poznávání všechny naše smysly. 

 

Výprava za zážitky 

Výpravou poznáme svátky a jejich zvyky. Naučí nás oslavovat s ostatními dětmi. Vydáme se 

za kulturou, prohloubíme vztah k literatuře, hudebnímu a výtvarnému umění. 

 

Výprava za poznáním 

Tato výprava přiblíží svět lidí, historii, vědu a techniku i vesmíru. Dozvíme se něco o 

povoláních. Smysl pro povinnost a vážit si druhých. Naučíme se používat knihy, 

encyklopedie, technické přístroje, didaktické hračky a další media. 

 

 

                   Příjemné čtení 

Bc. Dagmar Nechutná 



  3 

 

 

 



  4 

                                                          

 

Naše třída „Sedmikráska“ 

to je smích a první láska. 

To je našich sedm krás, 

pojďte děti mezi nás! 

 

Touto básničkou naše třída přivítala v mateřské škole „nováčky“. Ve třídě na děti už 

netrpělivě čekala jejich nová kamarádka Květuška, která je bude na cestě za poznáním 

provázet. Postupně jsme se všichni 

navzájem poznávali, děti si přivykaly 

na odloučení od rodičů, seznámily 

se s novým prostředím a kamarády. Pro 

někoho byl vstup do školky pohodový, 

některým dětem ukápla občas i nějaká 

ta slzička.  

Přišel podzim a Květuška nás 

pozvala do své zahrádky a dala nám 

„ochutnat“ ze své úrody. Ovoce 

a zeleninu jsme se učili poznávat na obrázcích, při svačinkách jsme jednotlivé druhy 

ochutnávali. Na závěr našeho povídání se děti proměnily v malé herce a pokusily 

se zdramatizovat pohádku „O řepě“. O roli v pohádce byl mezi dětmi velký zájem. Podzim 

se pomalu vzdával své vlády a tak děti pomocí písničky „Ukolébavka pro zvířátka“ uložily 

k zimnímu spánku všechna zvířátka.  

Na dveře pomaloučku začaly klepat Vánoce, které jsou nejen pro děti tím 

nejkrásnějším svátkem v roce. Nejdříve jsem se ale museli připravit na jednu očekávanou 

možná i obávanou návštěvu. Děti se naučily básničku, písničku a taneček, postavily si „peklo“ 

z dřevěných kostek a s napětím vyhlížely Mikuláše, Anděla a čertíka. Ti do naší školky 

samozřejmě dorazili a protože děti byly hodné a šikovné, dostaly všechny od andílka malý 

dáreček. Děti předvedly rodičům na besídce, všechno co se ve školce naučily a právem 

si zasloužily velký potlesk. Pak už děti netrpělivě čekaly až zazvoní zvoneček. Čekání 

na Ježíška jsme si ještě zpříjemnili výletem do Příchovic, kde jsme si prohlédli vyřezávaný 
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Betlém a výstavu andělů. I Ježíšek po dlouhém čekání do školky přiletěl a děti našly pod 

stromečkem spoustu krásných dárků. 

Vánoční prázdniny utekly jako voda a my se v lednu opět potkali s novými kamarády. 

Všichni společně už se těšíme na další dobrodružství. 

 

p. uč. Ivana a Klára 
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Tak se tu procházím po obloze a prohlížím si Zemi, když najednou zahlédnu 

na zahradě malé, ale úplně malinkaté děti, jak si hrají na písku, dovádí na houpačce a jezdí 

na odrážedlech. Bylo jsem hrozně zvědavé, co je to za děti, tak jsem se tam šlo podívat 

a představte si, byly to děti z dolního Sluníčka. Ano, ano, ta třída se jmenuje stejně jako 

já Sluníčko.  

Děti z Dolního sluníčka se mi tak zalíbily, že jsem se  rozhodlo, jít se na ně v září 

podívat přímo do třídy. Děti mě s radostí přivítaly a já se rozhodlo zůstat na celý rok 

a společně s nimi školku navštěvovat. Naučili jsme se o mně písničku, básničku a zahráli jsme 

si spousty her. 

V říjnu a listopadu jsem děti 

ve třídě seznámilo s kamarádem 

ježkem, který nás zavedl do zahrady 

plné ovocných stromků. Poznávali 

jsme jablíčka, hrušky, švestky, které 

jsme následně i ochutnávali. Najednou 

se vedle mě na obloze objevil vítr 

Severák, který nám ovoce, ale i listy 

ze stromů sfoukl. Není to ale jen 

darebák. Ba naopak, když chce, může být i k užitku. S kamarádem drakem jsou u mě na nebi 

jedna ruka. Všichni se chytili za dračí ocas a společně letěli na výlet. Ačkoli jsem dráčkovi 

říkalo, aby byl opatrný, neposlechl mě a s dětmi se ztratil. Proto jsem se je vydalo hledat.  

Cestou po obloze jsem se rozhlíželo a zaslechlo dětský zpěv. Představte si, děti jsem 

našlo u čertíků v pekle, jak společně s čerty zpívali a tancovali čertovský taneček. V pekle 

si je ale nechat nemohli, jelikož děti jsou hodné. Ve školce už probíhaly přípravy na Vánoce. 

Všechny zážitky s ježkem, dráčkem i čertíky děti povyprávěly maminkám a tatínkům 

na vánoční besídce a odměnou pro ně byly dárečky od Ježíška. 

 

 

 

Vaše sluníčko z dolního Sluníčka 
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Každé ráno vstávám rád, 

spěchám do školky si hrát. 

Z písku stavíme si hrady, 

máme tu samé kamarády. 

Honzík, Klárka, Anička, 

to je naše školička. 

Než se máma z práce vrátí, 

čas se mi tu rychle krátí. 

Hraní, hřiště, svačinka… 

A už je tu maminka! 

 

S touto básní přivítal krtek děti z naší třídy horní Sluníčko, a tak jako někteří naši 

kamarádi, tak i on se zpočátku obával, že si nenajde nové přátele, a že se mu bude stýskat 

po mamince. Proto jsme krtkovi pozvali zajíčka, aby společně s dětmi pro něho postavili 

domeček. Tímto začaly naše dobrodružně výpravy za novými zážitky. 

Nejprve jsme zašli do lesa 

na houby. Společně jsme se sadaři 

pomohli sklidit ovoce. A se zajícem 

jsme si zahráli na zahradníka. Jakmile 

odletěla poslední vlaštovka, začali jsme 

uspávat broučky. Při této příležitosti 

se všechny děti z naší školky setkaly 

na dolním Zvonečku a přivítali jsme 

Inku Rybářovou, která pro nás 

připravila dopoledne plné her, písniček 

a tanečků.  

V dušičkovém týdnu jsme navštívili přeštický hřbitov a kostel Na nebevzetí panny 

Marie, kde nám paní Süssová vyprávěla o narození Ježíška, o zvycích a tradicích spojených 

s adventem, Vánocemi, ale i s příchodem Tří králů. 
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Plny natěšení na blížící se vánoční svátky, jsme s dětmi ozdobili vánoční strom a sešli 

jsme se s rodiči, abychom jim ukázali, co vše jsme se naučili. 

 

;; 

 

 

p. uč. Jitka a Romana, as.p. Gábina 
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V září jsme nejdříve poznávali nové kamarády, paní učitelky, kuchařky a uklízečku. 

Děti se seznámily s novým prostředím a pravidly třídy, která nám pomohou se správně 

chovat. Pohádka Josefa Čapka „ O panence, která tence plakala“ a písnička „ Byla jedna 

školka“ se k tomu moc hodily. Příběh „O naší rodině“ nám otevřel dveře do dětských 

domovů, povídali jsme si o rodině, o tom kde děti bydlí a zahráli jsme si na „Muzikantskou 

rodinu“ (písnička s doprovodem rytmických nástrojů). 

V měsíci říjnu již dozrálo na zahrádkách ovoce a zelenina a my jsme si o nich 

povídali, poznávali je hmatem, chutí i vůní. Přečetli jsme si pohádku „Jablko“, „Haló, tady 

brambůrek“ a „O řepě“. Děti rády zpívaly písničky „Maluje sluníčko“, „Kopu,kopu 

brambory“ , které i pohybově ztvárnily a rytmizovaly. Naučili jsme se básničku „Jablíčko 

se kutálelo“, „Princeznička na bále“ a „Polívčička“. Vše završila veršovaná pohádka „Malá 

pohádka o řepě“. Z výtvarného a pracovního tvoření děti nejvíce bavilo otiskování ovoce 

a výroba křížal. 

Podzim nás pozval do lesa pohádkou „Červená Karkulka“, která ale po cestě za 

babičkou našla různé houby. Ty jsme společně poznávali, vyráběli je z papíru, modelovali. 

Naučili jsme se o nich básničku, písničku a zatancovali si i taneček „Muchomůrky“. V další 

pohádce děti s Budulínkem pojmenovávali podzimní plody lesa, stromy a keře, přednášely 

básničku „Kaštany“, zahrály si „Na veverky“ a nachystaly si zásoby na zimu. Hra s barvou 

a různým materiálem jim pomohla vytvořit podzimní šípkové keře. 

Listopad přinesl další náruč pohádek. Začala se blížit zima a tak jsme nejdříve uspali 

broučky při velké školní akci s Inkou Rybářovou. Děti převlečeni za broučky si společně 

užily zábavně naučný program plný písniček. Na něj pak navazovalo další vyprávění, hry 

a činnosti. Četli jsme si příběhy J.Karafiáta „Broučci“, děti se naučily básničku „Polámal 

se mraveneček“ . Vyrobily si malé lucerničky a obrázek broučka. Vyprávěli si o tom, co dělají 

broučci na podzim a v zimě. 

K podzimu patří i výroba a pouštění draků. Nejdříve si děti poslechly příběh „Vláďův 

drak“ a poučily se z něj. K tomu se naučili písničku „Vyletěl si pyšný drak“ a pohybově 

ji ztvárnili. S vyrobenými draky jsme si hráli. Odměnou nám bylo divadlo „O papírovém 

draku“. Další pohádka „Krtek a drak“ dětem prozradila, jak důležitý, ale i nebezpečný je vítr. 

My jsme potom celý týden poznávali, čím vítr lidem pomáhá nebo škodí. Naučili jsme se 
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o něm básničku i písničku. Vyráběli jsme na odpolední akci s rodiči malé větrníky, velké 

větrníky, jako model větrné elektrárny, figurku větru z PET lahve. Zkoušeli jsme různé 

pokusy a hry s balónkem a bublifukem. 

S podzimním blokem 

se děti rozloučily pohádkou 

,,O budce", kterou nejen 

reprodukovaly, ale také 

dramatizovaly. K zazimování 

zvířátek nám posloužila píseň 

,,Báječná rodinka" a báseň 

,,Halí,belí zvířátka". Děti se také 

pokusily o malbu zvířecí figury 

a vytvoření makety lesa. 

Zdařilá byla spolupráce s rodinou při výrobě ,,podzimníčků". V prostorách chodby tak 

vznikla velmi působivá výstavka. 

Měsíc prosinec se nesl ve znamení adventního času. Děti si vyslechly pohádku ,,Čert 

a Káča" a celý týden si hrály na ,,Čertí mašinku". Malovaly Mikuláše a čerty. Samozřejmě 

velkým zážitkem byla mikulášská nadílka, ale děti se stále více těšily na Ježíška. Čas 

si zpestřovaly poslechem i zpěvem koled, přibližovaly si vánoční zvyky, vyráběly přáníčka, 

tvořily ozdoby, vykrajovaly cukroví z moduritu. Při pobytu venku jsme pozorovali vánoční 

výzdobu či prodej kaprů. Společně jsme navštívili dětskou knihovnu, místní kostel a výstavu 

betlémů v Domě historie. Konec roku si děti užily při hrách s novými hračkami, které 

objevily pod stromečkem. 

 

 

 

 

 

 

 

p. uč. Jarka a Jitka 
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Letošním rokem nás provází dráček Fráček a spolu s ním jsme se dozvěděli spousty 

zajímavých informací. 

Měsíc září byl měsícem adaptace, zvykáním si, ale i poznáváním nových kamarádů 

a prostředí třídy. Společně jsme si připomněli pravidla soužití ve třídě a jak se máme k sobě 

chovat. Také jsme seznámili s tím, kde každý bydlíme. V týdnu na téma ,,Naše město“, si pro 

nás zaměstnanci města připravili 

dopravně – sportovní dopoledne a den 

s BESIPEM, což se nám k našemu 

tématu velmi hodilo. Pro děti to byl 

zajímavý zážitek a velmi je akce 

v rámci dopravy bavily. V závěru týdne 

jsme navštívili Dům Historie, kde byla 

krásná výstava ,,Igráčků“. Konec září 

byl ve znamení povídání si o rodině. 

Říjen byl měsícem plný 

objevování a poznávání. Nejprve jsme se celý týden zabývali a učili o ovoci, poznali jsme jak 

ovoce vypěstované u nás, tak i to, které roste a dováží se k nám z ciziny. Ochutnali jsme 

i vlastnoručně vyrobený ovocný salát. Od ovoce jsme se přesunuli ,,do zahrady“, kde jsme 

získali znalosti o pěstování zeleniny, jejím užití a jednotlivých druzích. K tomuto tématu 

se nám krásně hodilo i divadelní představení ,,O líném Honzovi“. V dalším týdnu jsme 

se ocitli v lese plném stromů a hub. Učili jsme se o houbách jedlých, nejedlých i jedovatých. 

Také jsme se seznámili s různými lesními plody, které si můžeme nasbírat a jíst. V lese jsme 

ještě nějakou dobu zůstali a učili se o stromech, jejich plodech a listech. A protože je les plný 

zvířat a pro spousty z nich je jejich domovem, popovídali jsme si i o nich. Toto téma bylo pro 

děti obzvláště zajímavé a oplývaly velkými znalosti. V tomto týdnu nás přijela do MŠ 

rozezpívat a roztancovat Inka Rybářová, děti si tuto akci velmi užili. 

Listopad byl ve znamení počasí a hlavně poznávání ročního období – podzimu. První 

týden s námi pobyl i náš třídní maskot dráček Fráček a vším nás provázel. Pokusili jsme 

se mu navázat na ocas mašličky, což se nám nakonec i podařilo. Díky dráčkovi jsme 

si povídali o tom, co je to vítr, jaké má vlastnosti, jestli je nám prospěšný, čím je nebezpečný 
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a i jsme si na vítr zahráli. Zkoumali jsme zbarvení listů a tím si připomněli hlavní znaky 

podzimu a činnosti s ním spojené. Zpívali jsme spousty písniček s podzimní tématikou a i nás 

přijelo navštímvit divadlo s představením ,,O papírovém drakovi“. Další téma bylo pro 

některé děti úplnou novinkou, jelikož se seznámili s časovými vztahy ,,od rána do večera“. 

Také se v průběhu měsíce uskutečnila akce s rodiči a to ,Větrníkový den“ na pomoc dětem 

s cystickou fibrózou. 

Pomalinku přicházel prosinec a my si s dětmi ve třídě vytvořili peklo a připravovali 

se na vskutku čertovskou besídku. Hned na začátku prosince mezi nás zavítali pořadní čerti. 

Některé děti měly slzičky a bály se, ale i tak to zvládly a byly statečné. Po pilném trénování 

básní, písní a tanečku nás čekala besídka. Pro rodiče a děti to byl velký zážitek a děti ukázaly, 

že jsou to šikovní předškoláci. Následující týdny už nás přepadlo vánoční těšení, kdy jsme 

si povídali o Vánocích a jak se slaví ve světě. O pokrmech, které jsou pro toto období typické 

a měli jsme i ochutnávku vánočního cukroví. Také jsme si připomněli vánoční  zvyky a 

tradice. Abychom si zkrátili čekání na Ježíška, navštívili jsme přestický kostel a výstavu 

Betlémů. V ZŠ jsme si byli poslechnout vánoční koncert sboru Skalka a navštívili jsme 

babičky a dědečky v domě pro seniory a stacionáři Kristián, abychom je potěšili písněmi 

a básněmi. Odměnou za to všechno pro nás byla vánoční nadílka.  

 

 

 

 

p. uč. Dáša a Maruška 
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Třída dolní Zvoneček, je v tomto školním roce specifická. Navštěvuje ji pouze 14 dětí 

ve věku 6-7,5 roků. Z tělocvičny se opět stala třída, kde se potkávají děti, které potřebují 

velkou péči ale na druhou stranu jsou zde děti velice samostatné, chytré, šikovné, které mají 

velké znalosti. Všichni jsou kamarádi a dokáží si pomáhat, respektovat rozdílné vlastnosti, 

schopnosti a dovednosti. 

V září jsme se věnovali hodně dopravní výchově, bezpečnosti. Děti prožily tři akce 

věnované záchranným složkám. Získaly povědomí, jak se prakticky chránit, jak se nebezpečí 

vyhnout, kam se obrátit o pomoc. Praktické ukázky práce u hasičů, policie i záchranky byly 

pro děti zajímavé, přínosné a dobře pochopitelné. Denně s dětmi řešíme bezpečné chování 

v různých dopravních situacích na vycházkách.  

Jednou z akcí v říjnu byla 

návštěva farmy v Příchovicích. Cestu 

tam nám zpříjemnil mikrobus, 

ale nazpátek už jsme šli po svých. 

Farma poskytla dětem možnost vidět 

klokana, nutrie v rybníčku, husy, 

krůty, poníka, ovečky, kozy, koťata 

i psa.Vidět zvířata na živo je pro děti 

vždy velký zážitek, který je učí lásce 

k přírodě a živým tvorům. 

Zdařilá akce byla 30. října, kdy všechny děti na škole i učitelky se převlékly 

za berušky, broučky, motýly. Vítek, měl jako jediný velmi důmyslný kostým pavoučka 

Provazníčka. Inka Rybářová s manželem byli nadšeni výzdobou třídy, milým přivítáním 

i kostýmy. A tak uspávání zahrady i všech broučků se velice vydařilo. 

Naše vycházky do okolí MŠ jsou velice pestré, zajímavé, děti jsou všímavé, takže 

se často zastavíme u mapy a protože všechny naše děti nejsou z Přeštic a babičky mají 

v okolních obcích, tak mapa je pro ně zajímavé téma. Chodíme krmit daňky, děti obdivují 

řeku, nádraží, Úřad Města, školu, kostel, restaurace a cukrárny, kde rády mlsají. 

Příprava na vánoční besídku zaplnila skoro celý adventní čas. Děti postupně získaly 

zalíbení v básničkách, písničkách, výrobě přáníček i dárků. Ozdoba na stromeček ze sušeného 
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pomeranče, jablka, skořice, ořechu a badyánu jistě jim doma provoněla celý byt.Taneček 

Sněhulák a písnička Prosinec od Z. Svěráka a J. Uhlíře nenechala jedno oko suché. Adventní 

dobu jsme prožili naplno i s výrobou adventního věnce, stromečkem, novýma hračkami, 

zapálenými svíčkami, andělíčkovou výzdobou třídy. Nyní, když zase vše uklízíme a myslíme 

na to, jak to bude za rok, až budou děti ve škole máme slzy na krajíčku. Taková krásná doba 

bude nenávratně pro všechny pryč. 

Těšíme se s dětmi na druhý půl rok v MŠ, který bude jistě ještě bohatší na společné 

akce. 

 
 
 

p. uč. Pavla a as.p. Jana 
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CIBULÁČCI A CIBULENKY VE TŘÍDĚ HORNÍ ZVONEČEK  

Podzim je časem sklízení úrody a časem prodlužujících se večerů. Požádali jsme proto 

rodiče dětí z naší třídy, aby společně s dětmi vyrobili postavičku z cibule. A děly se divy! 

V měsíci říjnu postupně přibylo do naší třídy 24 kamarádů z cibule. Do výroby se zapojilo 

20 rodin. 

Nápaditost a šikovnost rodičů neznala mezí. Někdo přinesl Cibuláčka, jiný Cibulenku, 

mnoho rodin vyrobilo obě postavičky. Při tvoření byly využity různé přírodniny, odpadový 

materiál, textil a vše, co fantazie a možnosti dovolily. Nechybí ani Cibuláčci s kovovou 

konstrukcí, z těla z drátků, mnozí mají slušivé oblečky, kloboučky a módní doplňky. Děti 

nadšeně vyprávěly o postupu výroby. Dozvěděli jsme se, že v mnoha rodinách se zapojili 

všichni členové, někde i prarodiče.  

Obyčejná cibule přinesla plno 

zábavy, radosti a tvůrčího nadšení. 

Všechny postavičky zdobí chodbu 

v našem pavilónu. Další překvapení 

následovalo po několika týdnech 

výstavky. Cibuláčci ožili, narostli jim 

zelené vlásky a vousy. Každý den 

na nich pozorujeme, co se změnilo 

a co je nového. Všem rodinám, které 

se do tvoření Cibuláčků zapojily, velice děkujeme za vstřícnost a spolupráci.  

Již čtyři roky se děti z předškolní třídy horní Zvoneček zapojují do výroby větrníků 

pro slané děti. Letos jsme se rozhodli zúčastnit 21.11. 2017 Větrníkového dne všichni, tedy 

sedm tříd dětí a zaměstnanci naší MŠ.  

Ve všech třídách seznámily p. učitelky děti i jejich rodiče s tím, co je to cystická 

fibróza, kdo jsou to slané děti a proč budeme vyrábět právě větrníky. Do tvoření se pustilo 

téměř osmdesát rodin. Vyráběly se větrníky z papíru, z plastových fólií, kaštanů, PET víček, 

dlaždiček, krabic od mléka. Nechyběly ani květiny ve tvaru větrníků a větrné mlýny.  

Rodiče se mohli blíže seznámit s činností Klubu CF a přečíst informace o málo 

známém vážném onemocnění cystické fibróze na nástěnkách v každé třídě. Mnoho rodičů 
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a zaměstnanců se zapojilo i do finanční podpory KCF a poslalo dárcovskou SMS. Na závěr 

si děti pochutnaly na báječných, sladkých větrnících, které upekly naše paní kuchařky. 

 

 

 

p. uč. Lenka a Jana 
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Perličky Vašich dětí 

 

 

UČITELKA: ,,Máš nový svetřík, viď Emy?“ 
EMA: ,,No, já nevim jak je starý.“ 
 
VAŠÍK: ,,Paní učitelko přišel nějaký zelený pán.“ (pan školník) 
VAŠÍK: ,,Můj taťka má nahaté vlasy.“ 
 
VAŠÍK: ,,Když mi byly 4, tak jsem kopl míč do Vesmíru.“ 
UČITELKA: ,,A ještě se nevrátíl?“ 
VAŠÍK: ,,Ne.“ 
 
KAROLÍNA: ,,klobása roste v udírně.“ 
 
Děti si hrály se stavebnicí hospodářství. 
HONZÍK P.: ,,Tady byl ještě jeden dój.“ (myslel konev na mléko) 
 
Eliška mluví s Karolínou. 
ELIŠKA: ,,Máš moc hezký chlupy tady na tom.“ (myslela vestu) 
 
LUKÁŠEK: ,,Mám si vzít kombizénu?“ 
 
FILÍPEK: ,,K snídani jsem měl čokoládovou marmeládu.“ 
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Fotografie 
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Hvězdička stříbrná 

dopadla na zem 

a všechno kolem nás 

mění se rázem. 

Hvězdička stříbrná 

jehličím zavoní, 

v zavřeném pokoji 

zvoneček zazvoní. 

Hvězdička stříbrná 

na okno zaťuká 

jaká má tajemství 

pro holku, pro kluka? 

Hvězdička stříbrná 

nám zase po roce 

přináší stromeček, 

přináší Vánoce. 

Přejí děti a kolektiv MŠ 

 

 

 


