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Drodzy Czytelnicy.
Już pół roku pracy za nami.
W tej gazetce chcielibyśmy przypomnieć Wam
najważniejsze wydarzenia z życia szkoły.
W związku z tym zamieściliśmy artykuły dotyczące projektów,
konkursów, uroczystości, jakie miały miejsce w naszej placówce.
Zachęcamy do lektury.
Redaktorzy Gazetki Szkolnej
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PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH NA CZYTELNIKA
p. Anna Knut-Żołnowska, p. Joanna Rompska

Co roku w październiku w bibliotece Szkoły Podstawowej w Kiełpinie odbywa się pasowanie uczniów klas
pierwszych na czytelnika.Głównym celem uroczystości jest zapoznanie dzieci z biblioteką szkolną oraz z jej zbiorami
przeznaczonymi dla najmłodszych, zachęcenie uczniów do wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania
umiejętności czytania.
Pasowanie to oﬁcjalne przyjęcie uczniów w poczet czytelników biblioteki. Zanim jednak dzieci złożyły przyrzeczenie,
obejrzały przedstawienie przygotowane przez uczennice klasy VIIc: Oliwię Hinc, Julię Szwelnik, Annę Hirsz oraz
Laurę Tarka. Uczniowie dowiedzieli się m.in.: jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając
książkę.Następne pierwszoklasiści odgadywali zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Po
zaliczeniu wszystkich prób złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki,korzystać z ich
mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Dopiero wtedy nadszedł czas na pierwsze wypożyczenie
książki.
Na zakończenie bibliotekarki życzyły wszystkim wspaniałych przygód w świecie książek i rozdały pamiątkowe
zakładki do książek.
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ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

Dnia 27 września 2019 roku w Szkole Podstawowej w Kiełpinie odbyła się
uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.
W tym dniu mogliśmy się również cieszyć obecnością najbliższych, gdyż na
uroczysty apel przybyli rodzice, babcie, dziadkowie i ciocie.
Na wstępie spotkania pierwszoklasiści zaprezentowali się wyśmienicie w
przygotowanym repertuarze słowno-muzycznym. Po każdym występie zostali
nagradzani ogromnymi brawami.
Potem wzięli udział w składaniu przysięgi, po której nastąpiła ceremonia
pasowania na ucznia klasy pierwszej. Od tego momentu zostali oni oﬁcjalnie
przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły.
Drodzy Pierwszoklasiści życzymy Wam
wielu sukcesów w nauce i powodów do radości.
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ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
p. Anna Iwanowska
Od 1 do 4 października 2019 roku uczniowie klas III-VIII,
rodzice i nauczyciele mieli możliwość sprawdzenia się w
tabliczce mnożenia. Z dnia na dzień przybywało
grających w quiz. Uczniowie mieli podgląd podczas
grania w quiz-ranking. To wszystko spowodowało, iż
podjęto łącznie 333 prób:
kategoria III – 84 wejścia
kategoria IV-VI – 151 wejść
kategoria VII- VIII – 37 wejść
dorośli – 61 wejść
Najlepszymi z najlepszych okazali się:
Klasa III
1.Przemysław Szutenberg, kl.3c
2. Livia Formela kl.3b
3. Łukasz Bystron kl. 3c
4. Oliwia Szczesna kl.3c
5. Nadia Cirotzka, kl. 3a
6. Piotr Masik, kl. 3b
7. Dominika Dargacz kl.3 c
8. Amelia Wilczewska kl.3b
9. Eliza Chmielewska, kl.3c
10. Kajetan Siebert kl.3b
Klasa IV-VI
1. Sebastian Ropela, 6c
2. Oliwia Reszka, 5c
3. Eliza Went, 5b
4. Dominika Lidzbarska, 6c
5. Oliwier Nieznalski, 6a
6. Kinga Kropidłowska, 6a
7. Roksana Klawikowska, 4c
8. Damian Fierka, 5a
9. Jakub Kryszewski, 6a
10. Artur Kreft, 5c
Klasy VII-VIII
1. Jaś Borzyszkowski, 7b
2. Roksana Szczesna, 7a
3. Maciej Makurat, 7b
4. Julia Koszałka, 7a
5. Tymek Grunwald, 7a
6. Łukasz Mojeścik, 8b
7. Marcin Malc, 7b
8. Wanessa Buczyk, 7a
9. Ola Sonntag, 8b
10. Nikodem Szreder, 8b
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KASZUBSKI RAJD "REMUS"
p. Sylwia Łagan

II Gminny Konkurs Wiedzy
o Życiu Leona Kąkola

20 września 2019 roku w Szkole Podstawowej
w Grzybnie odbył się II Gminny Konkurs Wiedzy
o Życiu Leona Kąkola.
Honorowy
patronat
nad konkursem objął
Mieczysław Grzegorz Gołuński - Burmistrz Kartuz.

W dniach 20-22.09.2019 r. - 18
Gromada
Zuchowa
"Kiełpińskie
Pszczółki"
brała
udział
w
X
Kaszubskim Rajdzie REMUS w
Mirachowie.
W tych dniach braliśmy udział w
grach
terenowych.
Razem
pokonaliśmy kilkanaście kilometrów i
rozwiązaliśmy wszystkie zadania
przygotowane na trasie.
Dzień 21.09 był ważny dla naszej
Gromady, bowiem tego dnia 14
zuchów
złożyło
OBIETNICĘ
ZUCHOWĄ i od tej pory zostało
prawdziwymi ZUCHAMI.

Pan

Konkurs składał się z dwóch etapów: zadaniem
pierwszego etapu było napisanie oraz zaprezentowanie
wiersza o tematyce wojennej, etap drugi zakładał
prezentację piosenki patriotycznej związanej z II wojną
światową oraz konkurs wiedzy dotyczącej życia i
działalności patrona szkoły Leona Kąkola.
Uczniowie naszej szkoły zajęli II MIEJSCE.
Serdecznie im gratulujemy oraz życzymy dalszych
sukcesów!
Naszą szkołę reprezentowali:
Paweł Laskowski
Nikodem Cirocki
Maria Formella
Bernadetta Formela
Agata Bieszka
Faustyna Formela
Arkadiusz Treder
Helena Bronk
Do konkursu przygotowywali uczniów p. Grzegorz
Laskowski oraz p. Szymon Lewandowski.
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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
p. Barbara Moskal

„Każdy PRZEDSZKOLAK dobrze wie,
że kiedy wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują razem
DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA"
Dnia 20.09.2019 roku obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, w którym wzięły udział dzieci ze wszystkich
grup przedszkolnych.
W tym dniu przedszkolaki przyszły do przedszkola z uśmiechami, zabrały ze sobą dużą porcję dobrego humoru.
Najmłodsi już od samego rana śpiewali ulubione piosenki z dziecięcego repertuaru i bawili się przy muzyce. Nie
zabrakło też zabaw integracyjnych, sprawnościowych i konkurencji sportowych: zabawy z balonami, z chustą
animacyjną, rzut ringiem do celu, skoki do obręczy, ćwiczenia równoważne i wiele innych.
Tego dnia wszyscy bawili się znakomicie. Na zakończenie dzieci otrzymały słodki poczęstunek, wychowawczynie
grup złożyły dzieciom życzenia i wręczyły każdemu medal z napisem ,,Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”.
Ten dzień dostarczył przedszkolakom wiele wrażeń. Mamy nadzieje, że zagości na stałe w harmonogramie imprez
przedszkolnych i będzie corocznie hucznie obchodzony.
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PROJEKT EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNY
„Nie daj się nałogom, bądź po prostu sobą"

*

*

Podsumowanie Projektu edukacyjno-profilaktycznego „Nie daj się nałogom, bądź po prostu sobą"
odbyło się w środę 23.10.2019r. w Szkole Podstawowej w Kiełpinie.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, uczniowie, rodzice i nauczyciele SP Kiełpino.
Z ramienia Gminy Kartuzy swoją obecnością zaszczycił nas Pan Burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński.
Celem uroczystości było podsumowanie działań z zakresu zapobiegania patologiom społecznym: nikotynizmowi,
alkoholizmowi, narkomanii, uzależnieniu od komputera oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
Projekt „Nie daj się nałogom, bądź po prostu sobą" został opracowany z myślą o zaangażowaniu społeczności
szkolnej i pozaszkolnej, zaadresowany do uczniów, rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej Kiełpina.
Podczas podsumowującej uroczystości obecnych zapoznano z podjętymi działaniami proﬁlaktycznymi
realizowanymi w ramach projektu. Spośród różnych działań proﬁlaktycznych odbyły się liczne konkursy, do których
zaangażowała się cała społeczność szkolna.
Konkursy indywidualne:
- Najlepsza praca plastyczna o tematyce proﬁlaktycznej „Kolorowy świat wolny od uzależnień”, „Uzależnienie =
słabość”.
- Najciekawsza KOSZULKA ZDROWIA.
Konkursy grupowe:
- Najciekawszy pokaz dla klas 0-3 „Rewia owocowo-warzywna”, dla klas 4-6 najciekawsza fotorelacja „Kolorowe
zdrowie na talerzu”, dla klas 7-8 najciekawsza scenka „Profilaktyczne show”.
- Najbardziej przemawiający transparent/plakat z wymyślonym hasłem profilaktycznym na przyszły rok 2020.
Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: p. Sylwia Łagan, p. Marzena Cirocka oraz p. Lucyna Herbasz.
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OGÓLNOPOLSKA AKCJA „SZKOŁA PAMIĘTA”
Nasza Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji
zainicjowanej przez Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego
- „SZKOŁA PAMIĘTA”.
Kulminacja tych działań przypadła na 25 października 2019 r. oraz 1 i 2 listopada.
W ramach akcji „Szkoła pamięta” uczniowie i nauczyciele podjęli następujące działania:
uporządkowali groby osób zasłużonych i cenionych w naszej miejscowości, zapalili znicze - ks. A. Arasmus, ks.
T. Gregorkiewicz, M. Strom, ks. W. Wiśniewski;
odwiedzili lokalne miejsca pamięci – obelisk ks. Antoniego Arasmusa, oddali hołd poprzez złożenie kwiatów i
zapalenie zniczy;
odwiedzili groby zmarłych nauczycieli z naszej szkoły (Ś.P. Teresa Szczepańska, Marianna Gogolińska, Krystyna
Słupecka, Zbigniew Żmijewski, Zygmunt Ciechanowski, Małgorzata Grubba, Roman Konkol, Barbara Marć,
Eugeniusz Byczkowski);
posprzątali bezimienne i opuszczone groby, zorganizowali zbiórkę zniczy;
obejrzeli ﬁlm upamiętniający postać Maksymiliana Stroma „Żadnego prawa nie złamałem” (uczniowie klas III –
VIII);
spotkanie uczniów i nauczycieli z mieszkańcem wsi, panem Albinem Miłoszem, świadkiem historycznych
wydarzeń dotyczących bohatera lokalnego Maksymiliana Stroma;
zorganizowanie wystawy w bibliotece szkolnej upamiętniającej patronów Szkoły: Partyzantów Gryfa
Pomorskiego i ks. Antoniego Arasmusa - patrona Gimnazjum w latach 1999 - 2019.
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PROJEKT "JEM ZDROWO I KOLOROWO"
p. Barbara Moskal
W czwartek 14 listopada 2019 r. w ramach projektu ,,Jem zdrowo i kolorowo”, dzieci z oddziałów przedszkolnych
wzięły udział w wydarzeniu ,,Przedszkolaki na scenie”. Na ten dzień wszystkie dzieci wraz z ich rodzicami
przygotowały kolorowe stroje i przebrane za różne warzywa i owoce i przyszły w doskonałych humorach
do przedszkola. Pojawiły się: jabłka, truskawki, cytryny, brokuły, szczypiorek, marchewki, cebula, pietruszka,
koperek i wiele, wiele innych. Widok był naprawdę niesamowity!
Spotkanie rozpoczęliśmy od wysłuchania piosenki ,,Owoce i warzywa”, po której dzieci wypowiadały się o
warzywach i owocach, które pojawiły się w piosence. Mówiły także o zdrowym jedzeniu, które można przygotować z
warzyw i owoców.
Następnie przedszkolaki miały nie lada wyzwanie. Miały wystąpić na scenie przedstawiając wybraną piosenkę lub
wiersz. Każda z grup przedstawiła co innego:
- grupa D - inscenizacja do piosenki ,,Alfabet warzywno-owocowy”,
- grupa E - inscenizacja do piosenki ,,Warzywa”,
- grupa F - inscenizacja wiersza ,,Na straganie” Jana Brzechwy,
- grupa G - inscenizacja do piosenki ,,Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”.
Wszystkie występy były wspaniałe i dostarczyły dużo wrażeń zebranym.
Minione wydarzenie to był nie tylko dobry pomysł na zachęcenie dzieci do dobrej zabawy, ale także do wyrabiania
nawyków zdrowego odżywiania. Na zakończenie spotkania dzieci rozeszły się do klas, gdzie czekała na nich
niespodzianka w postaci zdrowego warzywa-marchewki, którą dzieci schrupały ze smakiem.

*

*
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SZKOLNY KONKURS
RECYTATORSKI

WOJEWÓDZKI KONKURS
PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
Dnia 14 listopada 2019 roku uczniowie naszej szkoły
mięli zaszczyt reprezentować szkołę podczas Konkursu
Wojewódzkiego w Zespole Szkół Architektury w
Gdańsku.
Przygotowani pod czujnym okiem pana Szymona
Lewandowskiego, pana Grzegorza Laskowskiego i pani
Anny Dawidowskiej wystąpili z montażem słownomuzycznym o charakterze patriotycznym.
Odnieśli duży sukces, ponieważ zajęli drugie miejsce w
tej kategorii.

*

*

Już po raz drugi w naszej szkole odbył się Szkolny
Konkurs Recytatorski pod hasłem: „Tu wszędzie jest
moja Ojczyzna. Poetycko o patriotyzmie” przeznaczony
dla klas 0-III.

Rywalizacja była bardzo duża, ale nasi nieustraszeni i
bardzo zdolni młodzi artyści wywarli na jury bardzo
pozytywne wrażenie.
Repertuar obejmował wiersz K.K. Baczyńskiego „Lincz”,
„Mury” J. Kaczmarskiego i piosenkę „Wolność” z
Chłopców z Placu Broni.
Gratulujemy ogromnego sukcesu!

Inicjatorkami przedsięwzięcia były panie: Barbara Sajek,
Barbara Celińska-Jakubowicz, Magdalena Piwka, Anna
Knut-Żołnowska i Paulina Lewańczyk. Celem konkursu
była prezentacja wierszy o naszej ojczyźnie z okazji
obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz
uświadomienie uczniom, co to znaczy być prawdziwym
patriotą i dumnym Polakiem. Młodzi ,,artyści” z pełną
świadomością i skupieniem deklamowali wiersze
czołowych poetów polskich.
Komisja konkursowa w składzie: p. Anna KnutŻołnowska, p. Magdalena Godzińska i p. Paulina Płotka
wyłoniła spośród uczestników zwycięzców:
Grupy zerowe i kl. I
I miejsce: Eliza Sikora
II miejsce: Jan Tomicki
III miejsce: Jan Wróbel
Wyróżnienie: Anna Grzenkowicz
Klasy II-III
I miejsce: Eliza Chmielewska
II miejsce: Antonina Tomicka
III miejsce: Amelia Wilczewska
Wyróżnienie: Martyna Węsiora, Oliwia Szczesna

*

*
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GMINNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Dnia 22 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej w Kiełpinie odbył się Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, nad
którymi patronat objął Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński.
Miał on na celu umożliwienie uczniom publicznej prezentacji swoich umiejętności artystycznych w trudnym
repertuarze pieśni patriotycznej i piosenek o tematyce patriotycznej.
Komisja artystyczna przyznała nagrody czterem laureatom:
Oliwia Węsierska – Szkoła Podstawowa w Kolonii
Dominika Sajek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kartuzach
Zespół wokalny VOX CORDIS – Szkoła Podstawowa nr 5 w Kartuzach
Duet Filip Markowski i Jakub Bliźniewski – ZKiW w Dzierżążnie
Wyróżnienie otrzymał zespół „School life” i zespół wokalny „Monodia”.
Nagrody w imieniu Burmistrza wręczyła Wiceburmistrz Sylwia Biankowska wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w
Kiełpinie Jolantą Kosznik oraz przewodniczącą Rady Rodziców.
Koordynatorami konkursów byli nauczyciele: p. Szymon Lewandowski i p. Magdalena Pestka.
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

Dnia 20.11.2019 r. uczniowie naszej Szkoły
brali udział w obchodach
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.
Uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klasy 0-VIII
na zajęciach ze swoimi wychowawcami i nauczycielami
przedmiotu wykonywali różne działania mające na celu
poszerzeniu wiedzy dzieci na temat Praw Dziecka.
Tego dnia odbył się również apel, na którym uczniowie
mieli okazję obejrzeć ﬁlmiki stworzone przez UNICEF
oraz odpowiadali na pytania w Quizie pt.: „Dowiedz się
więcej o prawach dziecka”.
Następnie każdy oddział wziął udział w marszu, przy
piosence pt.: ,,Wszystkie dzieci nasze są”.
Tego dnia uczniowie ubrani byli na niebiesko a w rękach
mieli niebieskie baloniki.

*

*
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II Przedszkolny Konkurs Plastyczny: Teddy Bear Day - Mój Przyjaciel Miś
p. Magdalena Pettke, Barbara Moskal
W piątek 22.11.2019 r. w dzień Pluszowego Misia odbyło
się podsumowanie II Przedszkolnego Konkursu
Plastycznego ,,Teddy Bear Day - Mój Przyjaciel Miś”.
Celem konkursu było:
- doskonalenie poczucia estetyki,
- rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości
artystycznej oraz kreatywności,
- wzbogacenie warsztatu plastycznego o różnorodne
formy i techniki plastyczne,
- wzmacnianie wiary we własne możliwości.
Na konkurs wpłynęło 33 prac plastycznych z grup
przedszkolnych D, E, F.
Podczas oceny prac brano pod uwagę: zgodność
tematyki
wykonanej pracy z hasłem przewodnim
konkursu
i
regulaminem,
oryginalność, estetykę,
samodzielność wykonania pracy, pomysłowość i trud
włożony w wykonanie pracy. Wszystkie prace były
bardzo pomysłowe i pracochłonne, wykonane różnymi
technikami w związku z czym komisja miała bardzo
trudny wybór.
Ostatecznie zostały przyznane następujące miejsca i
wyróżnienia:
I miejsce: Karol Arendt, Martyna Partyka, Kornel
Kryszewski, Daria Klasa
II miejsce: Oliwia Musielak, Paweł Wilczyński, Antonina
Arent, Wiktoria Arendt
III miejsce: Daniel Mejna, Natalia Wolska, Zuzanna
Paczoske, Milena Borys
Wyróznienia: Zofia Podlasiak, Helena Podlasiak, Anna
Puzdrowska, Krystyna Cigenhagen, Jeremiasz Rychert,
Wiktoria Kerlin, Adam Tomicki, Julia Wolska, Antoni
Bobkowski, Kajetan Skierka
Laureaci otrzymali ciekawe nagrody oraz dyplomy, zaś
wszyscy uczestnicy dyplomy i słodki upominek.
Na zakończenie, odbyły się zabawy z Misiem oraz taniec
z repertuaru piosenek dziecięcych.
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DZIEŃ MISIA
p. Magdalena Piwka

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
p. B. Moskal, p. M. Pettke

Dzień misia w oddziałach przedszkolnych A, B, C
zaplanowany został tak, aby umożliwić dzieciom
zdobycie jak najwięcej doświadczeń w emocjonalnym i
społecznym obszarze ich rozwoju.

Dnia 22.11.2019 grupy przedszkolne D, E, F i G
obchodziły Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia wszystkie
przedszkolaki przyniosły z domu misia. Uroczystość
zaczęliśmy od rozmowy na temat roli pluszowych misiów w
życiu dzieci. Przedszkolaki stwierdziły, iż misie są nie tylko
,,zwykła przytulanką’’. Ta zabawka towarzyszy im zarówno
w chwilach radości, jak i smutku.

To dobra okazja do okazywania sobie wzajemnej
życzliwości i wszystkich pozytywnych emocji.
Tego dnia przedszkolaki bawiły się przy rytmach
misiowej muzyki, malowały porter swojej przytulanki,
wykonały
zakodowany
obraz
misia,
jednak
najważniejsze w tym dniu były zabawy integrujące
grupę.

Dzieci wysłuchały również wiersza Czesława Janczarskiego
pt. ,,Naprawiamy misia", dzięki któremu już wszystkie
wiedzą, że należy szanować zabawki. Następnie odbyła się
zabawa "Tańczymy z misiami”. Dzieci losowały losy z
kapelusza i zgodnie z nimi np. tańczyły i trzymały misia za
ręce/na brzuchu/na ramieniu itp.
Na zakończenie dzieci wysłuchały opowiadania ruchowego
,,Leśnie misie i miód” i otrzymały misiowe medale. Mogły
skosztować miodu, ćwicząc przy tym narządy artykulacyjne.

Wszyscy świetnie się bawili i zrozumieli, że współpraca
to klucz o sukcesu.

*

*
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ZABAWY ANDRZEJKOWE

*

Dnia 28 listopada 2019 w naszej szkole odbyły się zabawy andrzejkowe.
Dla dzieci z grup przedszkolnych D, E, F i G był to mile spędzony czas na poznawaniu naszej ludowej tradycji związanej z
wigilią świętego Andrzeja. Dzień ten urozmaiciły nie tylko liczne wróżby w postaci zabawy, ale wspólne zdjęcia i tańce w
bajecznych strojach. Całość spotkania umilała wesoła muzyka, kolorowe dekoracje i słodki poczęstunek.
Dla klas I-III uczniowie starszych klas przygotowali mnóstwo ciekawych i wesołych zabaw, podczas których dzieci miały
szanse zaprezentować swoje kreacje w konkursie Top Model, wziąć udział w zabawach zwinnościowych, a także potańczyć
przy muzyce.
Klasy IV-VI spotkały się po zajęciach lekcyjnych na dyskotece andrzejkowej. Poza zabawą przy muzyce, przygotowano dla
uczniów zabawy z nagrodami oraz ciekawe konkursy. Z kolei uczniowie najstarszych klas w duchu lat 80-tych bawili się przy
muzyce z DJem. Na zakończenie czekał na wszystkich wspólny posiłek.
Podziękowania kierujemy dla organizatorów przedsięwzięcia. Dziękujemy samorządowi szkolnemu Maciejowi Patoce, Julii
Plichcie oraz Igorowi Szymańskiemu, a także osobom przygotowującym zabawy: Antosi Wierzbie, Jagodzie Pakur, Łukaszowi
Mojeścik, Wiktorii Burzlaff, Oliwii Gruchała- Węsierskiej oraz Zosii Czekańskiej i Tymoteuszowi Grunwald.
Mamy nadzieję, że za rok będziemy się bawić równie dobrze!

