
 

 

Witajcie Kochani w nowej elektronicznej rzeczywistości. 

Wirus Covid-19 sprawił, że od półtora miesiąca wszyscy przebywamy w domach. Życie towarzyskie 

zamarło w realu ale myślę, że nadal rozwija się wirtualnie. Technika pozwala nam spotykać się i rozmawiać 

poprzez urządzenia elektroniczne. Mimo, że nie chodzicie do szkoły, to szkoła zawitała do Was. Nauka oraz 

radości i problemy szkolne przeniesione zostały do Portalu Microsoft Teams. Pojawiły się nowe, kłopotliwe 

zjawiska w postaci limitowanego internetu, zrywających się łączy, psującego się sprzętu, braku możliwości z 

odczytaniem poczty elektronicznej, otworzeniem pliku, zalogowaniem się do portalu, przesłaniem odrobionej 

pracy domowej. Te wszystkie stresogenne sytuacje powodują przygnębienie i brak ochoty na naukę. Dziwnie 

jest się uczyć w domu i będąc w domu, jednocześnie przebywać w szkole. Spotkał nas taki mały matrix. Musicie 

wiedzieć, że taka forma edukacji istnieje np. w Australii. Tam uczniowie, którzy mają bardzo daleko do szkoły 

(nie mogą normalnie pójść, czy przyjechać), uczestniczą w życiu szkolnym poprzez internet. Spotykają się z 

klasą i nauczycielem on-line. Oglądają lekcję, odpowiadają na pytania poprzez łącza, piszą sprawdziany, 

odsyłają prace, rozmawiają na czacie, tak jak my teraz. 

Mimo, że jesteśmy w domach musimy pamiętać aby przez cały czas dbać swoją kondycję i higienę, 

dobrze się odżywiać i wysypiać. To są niezbędne czynniki utrzymania odporności organizmu. O tym, co jeszcze 

jest potrzebne przeczytacie w artykule Amelki „Pandemia koronawirusa”.  Dla tych, co jeszcze nie potrafią się 

uczyć w wirtualnej formie mamy propozycje i porady „Jak się uczyć zdalnie?”. Dobrym panaceum na stres jest 

pozytywne nastawienie do świata oraz poczucie humoru. Zapraszam do przeczytania artykułu „Kiedy śmiech 

może ci pomóc?”. Dowiecie się w nim, jak wiele dobrych właściwości dla naszego organizmu ma uśmiech.  

Paradoksalnie wirus Covid-19 pomógł otaczającej nas przyrodzie. Mogła trochę odpocząć od naszego 

ciągłego zadeptywania i jej niszczenia. W tym numerze będziecie mogli poczytać o  ciekawych zjawiskach 

przyrodniczych, które wystąpiły, gdy ludzie przestali być nadmiernie aktywni. W kwietniu – dokładnie 22 

kwietnia – przypadała 50 rocznica Światowego Dnia Ziemi. Poznacie jego historię i dlaczego taka data została 

wybrana na coroczne obchody święta naszej planety Ziemi. W tym roku wszelkie działania dotyczące ochrony 

przyrody także przeniosły się do świata wirtualnego ale to nie oznacza, że nie możemy dbać o nasze 

środowisko. Możemy to robić np. segregując śmieci albo oszczędzając wodę.  



Zapraszam do kącika wydawniczego i zapoznania się z nowościami wydawniczymi. W obecnej sytuacji 

mamy więcej czasu na czytanie książek – to raj dla książkowych moli. A jak sami już wiecie książka buduje naszą 

wyobraźnię, rozwija słownictwo, uczy, pozwala przenieść się w różne miejsca bez wychodzenia z domu.  

Trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie i życzę Wszystkim szybkiego powrotu do szkoły w realu. 

Redaktor naczelna Katarzyna Dumka 

 

 

Jak się uczyć zdalnie? 

Nastały czasy, w których cały świat stanął nagle w miejscu, niczym za dotknięciem czarodziejskiej 

różdżki. Razem z tym okrutnym zawieszeniem, które zafundował nam zupełnie nieczuły i okrutny 

koronawirus, przyszło nam – uczniom - uczyć się zdalnie, co nie jest takie proste, zarówno dla nas, jak i 

dla nauczycieli. Co zrobić, aby nasza nauka była nadal owocna? 

Powinniśmy z pewnością poświęcać na naukę całkiem sporo naszego czasu, odsyłać zadane nam 

materiały. Jest to bardzo ważne! To, że nie ma nas w szkole, nie widzimy się z nauczycielami i znajomymi, 

nie znaczy, że szkoła przestała istnieć. Ona nadal jest i nadal jest tak samo ważna, jak była przed 

poszerzeniem się pandemii. Z tego powodu bardzo przydatna jest umiejętność zorganizowania sobie czasu. 

Siedząc w domu przez 24 godziny na dobę nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Nie możemy ulegać 

różnym pokusom, kiedy mamy w planach się uczyć. Nie to, że cały czas mamy spędzać przy nauce, 

ponieważ z dobrą jego organizacją, na wszystko go starczy. Nie możemy także iść na zupełną łatwiznę, 

którą jest tzw. „Wujek Google”, odrabiając prace domowe, ograniczając się jedynie do opcji „kopiuj” i 

„wklej”. Nie trzeba chyba wspominać, że obecność na lekcjach online jest obowiązkowa. W trakcie nich 

warto także zachować względną ciszę, aby nie przeszkadzać innym uczniom. Gdy lekcje się odbywają, nie 

można też zajmować się czymś innym, np. pisaniem z kolegami i koleżankami na różnego rodzaju czatach, 

co jest teraz bardzo powszechne. Ten czas jest ciężki, ale postarajmy się go wykorzystać tak, aby szerzyć 

swoje pasje i być może znajdować je w nauce. Przyjrzyjmy się bliżej interesującym nas przedmiotom, 

poświęćmy na nie trochę więcej czasu. 

Razem  przetrwamy ten ciężki okres i podołamy wszystkim trudnościom! 

Julia Niewiadomska klasa 6c 

 

Zasady higieny COVID-19 

Pandemia koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, zmienia nie tylko świat, w 

którym dotychczas żyliśmy, ale także medycynę. Rozwiązanie takie jak chaty online z lekarzami, 

wideoporady i wizyty na odległość, wystawianie   w ten sposób zwolnień i recept – już od pewnego czasu 

były wprowadzane przez prywatne podmioty działające na rynku medycznym. Teraz jednak wkroczyły też 

do publicznych placówek. To wszystko oraz inne wprowadzane zaostrzenia mają na celu ochronę naszego 



zdrowia przed wirusem. Dlatego warto pamiętać o podstawowych zasadach, które pomogą Tobie oraz 

Twoim bliskim przetrwać pandemię. Oto najważniejsze z nich: 

-Regularne mycie rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu. 

-Podczas kaszlenia lub kichania, zakrywaj usta i nos chusteczką jednorazową lub wewnętrzną stroną 

łokcia. 

-Wychodź z domu tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę konieczne. 

-Jeżeli planujesz wyjść na spacer, wybierz miejsca jak najmniej zatłoczone. 

 

-Unikaj bliskiego kontaktu z osobami, które źle się czują. 

-W sklepach, parkach lub miejscach o dużych skupiskach ludzi, utrzymaj 2 metry odległości.  

 

-Jeśli źle się czujesz, nie wychodź z domu i odizoluj się od innych domowników. 

 

-Nie dotykaj oczu, nosa ani ust, gdy masz brudne ręce. 

 

- Zakrywaj okolice nosa i ust, noś maseczki.  

 

Jeżeli będziemy przestrzegać  tych zasad, jesteśmy zdolni pokonać pandemię. 

 

 

Amelia Otto klasa 7b 

 

Światowy Dzień Ziemi 

Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto, obchodzone od 1970 r. na całym świecie, 
obecnie w 192 krajach. Celem obchodów, które organizowane są od Singapuru do Rzymu i od Alaski po 
Australię, jest budowanie świadomości jak kruchy jest ekosystem Ziemi oraz propagowanie właściwych postaw 
ekologicznych. Te ważne informacje możemy przeczytać na stronie głównej Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska. 

Korzenie Światowego Dnia Ziemi wywodzą się z obserwacji przesilenia letniego. Tym samym Dzień Ziemi 
obchodzony jest często w dniu równonocy wiosennej - 20 / 21 marca. Bardziej rozpowszechnioną, w wielu 
krajach, w tym i Polsce, datą jest jednak 22 kwietnia. W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 r. Jest to 
rok, w którym działania ekologiczne nabrały charakteru globalnego angażując ponad 200 milionów ludzi w 
pracę na rzecz naszej planety Ziemi. 

Idea obchodów Dnia Ziemi została wypromowana dzięki działaniom Amerykanów: polityka Gaylorda 
Nelsona - senatora wspierającego ochronę środowiska, który we wrześniu 1969 roku na konferencji w Seattle 
zaproponował zorganizowanie ogólnonarodowej demonstracji przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego, 
oraz ekologa - Johna McConnella, który na konferencji UNESCO poświęconej ochronie środowiska przedstawił 
pomysł ustanowienia Dnia Ziemi. 

Święto to jest wspaniałą okazją, by nagłośnić globalne problemy Ziemi i domagać się odpowiednich działań 
politycznych. 



 

Niestety przez Pandemię, która objęła swym zasięgiem cały świat nie mogliśmy uroczyście obchodzić 

tegorocznego święta. W tym roku jest ono szczególne, bowiem przypada jego okrągła, pięćdziesiąta rocznica. 

Mimo wszystko część z nas próbowała jednostkowo pochylić się nad zaśmiecaną planetą. Uczennica klasy 6b 

– Angelika Janas 22 kwietnia wybrała się z mamą do lasu aby pomóc w jego oczyszczeniu ze śmieci, które 

bezmyślni ludzie pozostawiają byle gdzie, zupełnie nie zwracając uwagi na piękno przyrody. Jak ogromne ilości 

śmieci pozostawiamy niech Wam uświadomi fakt, że tylko podczas jednego dnia Angelika zebrała aż 15 

ogromnych worków śmieci.  

Każdego roku uroczystości w ramach Dnia Ziemi koncentrują się wokół innej tematyki. - W 2015 r. były 

to odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna. W kolejnych latach hasłami przewodnimi zostały: w 

2016 r. - „Z energią zmieńmy źródła", w 2017 r. - „W kierunku natury", w 2018 r. - „Koniec zanieczyszczeń z 

tworzyw sztucznych", natomiast w roku minionym - „Chrońmy nasze gatunki". Tegorocznym hasłem Dnia 

Ziemi jest „Działanie na rzecz klimatu”. 

Pandemia sprawiła, że wszystkie akcje przeszły na drogę elektroniczną. W obecnej sytuacji o środowisko 

możemy dbać także nie wychodząc z domu, np. segregując odpady, używając własnych toreb wielokrotnego 

użytku podczas zakupów, kupując produkty w szklanych opakowaniach, naprawiając zepsute przedmioty - 

zamiast je wyrzucać czy ograniczając stosowanie jednorazowych naczyń lub sztućców. Zakręcając kran z wodą 

podczas mycia zębów, wyłączając niepotrzebnie działające urządzenia, które zużywają energię. 

Czas spędzony w domu spożytkować można ponadto na zmianę swoich codziennych nawyków. - Każdy 

z nas w Dzień Ziemi robiąc nawet małą rzecz, może przyczynić się do poprawy stanu naszej planety. O to kilka 

podpowiedzi: Kupujcie mniej i nie marnujcie żywności. Wybierajcie produkty lokalne. Ograniczcie spożycie 

mięsa lub przejdźcie na wegetarianizm/weganizm. Oszczędzajcie wodę. Ograniczcie zużycie plastiku. 

Wybierajcie transport publiczny czy rower zamiast samochodu ... i najważniejsze - bądźmy mili dla siebie 

nawzajem. 

https://www.teraz-srodowisko.pl/?AK7743
https://www.teraz-srodowisko.pl/?AK6172


Katarzyna Dumka 

 

KIEDY ŚMIECH MOŻE CI POMÓC ? 

Śmiech zwiększa odporność 

Dobry humor może nam pomóc w walce z chorobami, a także wzmacnia nasz układ odpornościowy. 

Kiedy się śmiejemy, oddychamy przeponą, która stymuluje oczyszczanie układu limfatycznego z toksyn, 

a zwiększona liczba limfocytów krążących we krwi chroni nas przed chorobą. 

5 powodów, dla których warto się śmiać  
1. Śmiech zmniejsza ból 

Dobry humor to ulga dla pacjentów zmagających się z przewlekłym bólem. Tak wynika z badań 

zaprezentowanych w 2013 roku na kongresie Europejskiej Federacji Bólu EFIC we Florencji. Śmiech 

zwiększa tolerancję organizmu na ból, uwalniają się endorfiny, co powoduje zmniejszenie napięcia 

mięśni i po prostu odwrócenie uwagi od przykrych dolegliwości - tłumaczy współautor badań dr Thomas 

Benz. W trakcie jednego z eksperymentów, osoby śmiejące się podczas oglądania filmu "Monty 

Pythona" były w stanie trzymać ręce w lodowatej wodzie dłużej niż ci, których komedia nie 

rozbawiła. 

2. Śmiech zwiększa odporność 

Dobry humor może nam pomóc w walce z chorobami, a także wzmacnia nasz układ odpornościowy. Kiedy 

się śmiejemy, oddychamy przeponą, która stymuluje oczyszczanie układu limfatycznego z 

toksyn, a zwiększona liczba limfocytów krążących we krwi chroni nas przed chorobą. Śmiech zmniejsza 

również stan zapalny. W 1996 roku w badaniu przeprowadzonym w Japonii wzięło udział 41 osób z 

reumatoidalnym zapaleniem stawów, u których dobry nastrój obniżył poziom cytokin wywołujących to 

schorzenie.  

3. Śmiech zmniejsza stres 

Nie bez powodu mówi się, że stresujące sytuacje warto "rozładowywać humorem". Spontaniczny, szczery 

śmiech znakomicie relaksuje, wprawia w drganie całe nasze ciało, krew zaczyna szybciej krążyć, 

oddech się pogłębia i tym samym zmniejsza się napięcie. Naukowcy z Kalifornijskiego Uniwersytetu 

zbadali krew u widzów komediowych filmów. Wzrósł u nich poziom betaendorfin i hormonu wzrostu, co 

można jednoznacznie wiązać z poprawą samopoczucia i obniżeniem poziomu stresu. 

4. Śmiech pomaga zapobiegać chorobom serca 

15 minut śmiechu dziennie to taka sama korzyść dla serca, jak 30 minut ćwiczeń cardio.  

Eksperci z Harvard School of Public Health stwierdzili, że optymiści rzadziej borykają się z dolegliwościami 

ze strony układu krążenia, a zagrożenie chorobami serca u radosnych ludzi jest aż o połowę mniejsze. 

Badacze przypuszczają, że pozytywne nastawienie może obniżać ciśnienie tętnicze i poziom 

cholesterolu we krwi.  

5. Śmiech spala kalorie 

Dr Maciej Buchowski z Vanderbilt University School of Medicine przeprowadził badania z których wynika, 

że w trakcie śmiania się zużywamy więcej energii i tym samym szybciej spalamy kalorie.  

Od intensywnego śmiechu można w ciągu 10 minut spalić nawet 120 kalorii! 



Zebrane informacje z artykułu w czasopiśmie „Twoje Zdrowie” opracowane przez Marcina 

Czarnobilskiego. 

Katarzyna Dumka 

 

Przyroda odpoczywa od ludzi 

 W związku z zagrożeniem koronawirusem, ulice 

wielu miast w Polsce i na świecie opustoszały. Szkoły, 

uczelnie, kina, restauracje oraz inne miejsca spotkań 

zostały zamknięte, a mieszkańcy, jeśli nie muszą, nie 

wychodzą ze swoich domów. Jednak są tego plusy. 

Przyroda odradza się i regeneruje. 

 Polskie lasy są pełne zwierząt, które zaczynają 

nawet wychodzić na ulice. Leśnicy obserwują zachowania 

stworzeń, jakich nigdy jeszcze nie widzieli. Odrodziło się 

prawdziwe leśne życie. Dopiero teraz widać, ile traciliśmy 

do tej pory. Żubry pojawiły się w miejscach, w których 

wiosną nigdy nie gościły w ciągu dnia. Łanie wychodzą na 

ulice i bawią się ze swoimi małymi. Jednak nie tylko w 

Polsce obserwujmy zmiany w przyrodzie. Na plaży 

Palawanu (Malediwy) roi się od meduz. W porcie, w 

miasteczku Cagliari (Sardynia) pojawiły się dawno nie 

widziane delfiny. Woda w weneckich kanałach stała się 

przejrzysta, jak nigdy do dotąd. Pojawiły się w niej też 

ryby i łabędzie. Na ulicach chilijskiego Santiago zagościła 

PUMA. 

 Jednak nie tylko zwierzęta na tym korzystają. 

Poziom zanieczyszczenia powietrza w Chinach spadł o 36%. Zastój w produkcji i transporcie to nie tylko 

czystsze powietrze, ale także morza, rzeki i oceany, co z kolei wpływa na powrót ryb i zwierząt wodnych 

do zawłaszczonych przez człowieka rejonów. Mieszkańcy północnych Indii zobaczyli Himalaje z okien 

swoich domów, jest to rzadki widok ze względu na stale występujący tam smog.  

 Cieszmy się z plusów pandemii i tego, że ktoś z tego korzysta  

 



Dzieje się w świetlicy 
Pasowanie Świetliczaków  

W ostatni dzień stycznia w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość „Pasowania na Świetliczaka”. Impreza ta 

przeznaczona jest dla dzieci z klas pierwszych, które zapraszają na nią swoich rodziców. Podczas spotkania dzieci 

popisywały się swoimi umiejętnościami. Po sprawdzeniu poziomu opanowania umiejętności segregowania zabawek, 

celnego rzucania  papierków do kosza, uważnego słuchania i poprawnego wypowiadania  łamańców językowych dzieci 

złożyły uroczystą przysięgę i zostały włączone do grona Świetliczaków.   

 

Uroczystość przygotowała i poprowadziła p. Ewa Owsik we współpracy z wychowawcami świetlicy: p. Małgorzatą 

Naumowicz, p. Dorotą Stolińską i p. Pawłem Szafrańskim. 

Świetliczaki czytają  

W drugim semestrze rozpoczęła się w naszej świetlicy akcja promująca czytelnictwo, polegająca na codzienny cichym 

czytaniu książek. Dzieci mogą poprosić o pomoc w wyborze lektury nauczyciela- bibliotekarza, wychowawcę świetlicy, 

lub rodziców. Akcji towarzyszą również działania plastyczno- techniczne. Wykonywaliśmy  już ilustracje do 

przeczytanych fragmentów książek, zrobiliśmy teatrzyki Kamishibai  (zachęcają one najmłodszych do słuchania 

czytanych książek, ale mogą posłużyć również do zabawy w teatr). 

Promocji czytelnictwa nigdy dość, a więc czytamy również głośno. Dzieci mogą słuchać pięknych, pouczających baśni, 

śmiesznych wierszy, czy opowiadań terapeutycznych czytanych przez wychowawców. 



Bierzemy udział w konkursach  

W lutym Świetliczaki brały udział w miejskim konkursie plastycznym „Zimowy pejzaż” , który został zorganizowany  

przez Szkołę Podstawową nr 14.  

III miejsce zdobyła Ewelina z klasy IIIa, a wyróżniony został Jakub z kl. IIIb. 

 

Temat bardzo ważny i cały czas aktualny:  BEZPIECZNY  INTERNET  

Oprócz różnych zabaw w świetlicy są podejmowane 

bardzo ważne tematy. Jednym z nich było 

bezpieczeństwo w Internecie. Zajęcia odbywały się 

przez cały tydzień nawiązując do Dnia Bezpiecznego 

Internetu, który przypada na dzień 11 lutego. Były 

dyskusje, burze mózgów, tworzenie listy zasad 

obowiązujących podczas korzystania z Internetu w 

oparciu o wcześniej obejrzane filmy edukacyjne. Na 

koniec zrobiliśmy plakat, podsumowujący wszystko 

czego się dowiedzieliśmy wcześniej.  



 

 

O KOMUNIKOWANIU SIĘ DAWNIEJ I DZIŚ 

Komunikacja to nie tylko łączność między oddalonymi od siebie miejscami utrzymywana za 

pomocą różnych środków transportu. Komunikacja to przede wszystkim porozumiewanie się między 

ludźmi, przekazywanie myśli, udzielanie informacji, dzielenie się wiedzą, rozmowa czyli komunikacja 

interpersonalna, komunikacja społeczna. Komunikowanie się jest najstarszym procesem społecznym, 

które towarzyszy ludziom, od chwili, kiedy zaczęli żyć w grupach. Najprostszym przejawem komunikacji 

jest język migowy, język znaków – czyli komunikacja niewerbalna. Komunikacja werbalna która 

składa się z szeregu aktów mowy.  W trakcie mowy mówiący przekazuje słuchaczowi określony komunikat, 

określoną wiadomość. Zarówno komunikacja werbalna jak i niewerbalna jest komunikacją 

międzyludzką.   

Komunikacja międzyludzka: 

INTERPERSONALNA 

● bezpośrednia – „twarzą w twarz”  

● pośrednia –  telefon, SMS, fax, list, Internet, e-mail, czat, portale społecznościowe 

ZBIOROWA 

● bezpośrednia – wykład, dyskusja, lekcja, kazanie, obrzędy, spektakle teatralne 
● pośrednia –  masowe środki przekazu (prasa, radio. Telewizja, płyty, książki), Internet (czaty, 

nauczanie na odległość, komunikatory, portale społecznościowe) 



W dzisiejszych czasach trudno jest sobie wyobrazić istnienie społeczeństw bez możliwości 

przekazywania sobie informacji, bez możliwości komunikowania się w różny sposób. Generalnie istnienie 

społeczeństwa polega na przekazywaniu informacji. Bez komunikacji międzyludzkiej żadne społeczeństwo 

nie mogłoby normalnie funkcjonować, a przede wszystkim przekazywać dziedzictwa kulturowego 

potomnym.  

Aby komunikacja zaistniała, potrzebna jest dobra wola zarówno nadawcy jak i odbiorcy komunikatu.  

Istnieje wiele barier, które utrudniają bądź wręcz uniemożliwiają komunikację: wieloznaczności 

komunikatów, język żargonu, braku precyzji, komunikaty sprzeczne lub źle sformułowane, bądź jak to się 

teraz dzieje - brak odpowiedniego sprzętu multimedialnego.  

Aktualnie jesteśmy świadkami komunikacji na odległość przy wykorzystaniu mediów takich jak 

Internet, światłowód, prasa, radio, telewizja. Za pomocą różnych sprzętów komputerowych, telefonu czy 

innych wynalazków współczesnego świata. Praca, nauka, zakupy odbywają się za pomocą komunikacji 

pośredniej. Komunikacja bezpośrednia jest bardzo ograniczona.  

Zastanawiające, do czego może doprowadzić brak komunikacji bezpośredniej?  

Aleksandra Syrek - bibliotekarz  

 

 

    



    

   

   

 



 

Witam serdecznie wszystkich Czytelników Dużych i Małych. Wierzę w to, że każdy ma w swoim 

domku (oprócz rzeczy potrzebnych do przeżycia :)) dobrze zaopatrzoną biblioteczkę dla siebie. A może 

sięgnijcie po książki Waszych rodziców, po to, co nasze pokolenie czytało z zapartym tchem jak mieliśmy 

tyle lat co Wy teraz? Kto wie? Może to jest dobry czas aby  sięgnąć po te książki? Jeżeli jednak ktoś woli 

czytać z monitora, gorąco polecam strony takie jak "wolne lektury" czy e-booki. Jest mnóstwo stron, na 

których są dostępne darmowe publikacje zarówno dla dużych jak i małych czytelników. Tym, którzy lubią 

słuchać jak ktoś czyta polecam audiobooki. Sporo ciekawych tytułów można znaleść na kanale YouTube 

czytanych przez J. Englerta, I. Kwiatkowską, P. Fronczewskiego czy A. Seweryna (to moi ulubieni 

lektorzy:)) 

Z pozdrowieniami, życząc mile spędzonego czasu z lekturą 

Aleksandra Syrek 

bibliotekarz  

P. S. Zachęcam też do… napisania własnej książki.  

 


