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Milí rodiče, vážení občané,  

školní rok se nám překlopil do druhé poloviny, a proto bych krátce zhodnotil první pololetí. 

V září proběhlo slavnostní zahájení školního roku, během kterého jsme v naší škole přivítali nové 

žáky první třídy a žáky šesté třídy přicházející z Brníčka. 

Největší radost ze začátku školního roku měli tradičně všichni prvňáčci, kteří se nemohli dočkat, až 

zasednou do lavic, kde se budou učit číst, psát a počítat pod vedením zkušených pedagogů. 

Tento školní rok konečně probíhá bez vládních omezení a ve škole je pouze prezenční výuka. 

Konaly se tradiční sportovní a vědomostní soutěže, žáci navštívili kulturní vystoupení, zajímavé 

besedy a své zájmy rozvíjeli v různých kroužcích.  

Od září žáci absolvovali kurz plavaní v Aquacentru Šumperk a koncem ledna proběhl lyžařský kurz 

na Červenohorském sedle. 

Od září došlo také ke změně vedení v mateřské škole. Novou paní vedoucí se stala Bc. Martina 

Boráková. Pod jejím vedením ve školce proběhla řada akcí, do kterých se zapojily nejen děti, ale 

také jejich rodiče. Věřím, že se jí bude ve školce líbit a bude pokračovat v nastaveném směru. 

V pátek 17. března se po dvouleté přestávce uskuteční ples SRPŠ, na který se jistě všichni moc 

těšíme a budeme s napětím očekávat, jaké taneční vystoupení si pro nás žáci pod vedením tanečních 



 

 

instruktorů na ples připraví. 

Od letošního školního roku probíhá vzdělávání žáků podle nového školního vzdělávacího plánu. 

Největší změna je v oblasti informatiky, díky ní si žáci budou rozvíjet své digitální kompetence. 

Během informatiky se žáci naučí ovládat program Scratch, budou pracovat se stavebnicí Lego Spike 

Prime, naučí se pracovat s daty a budou rozvíjet své znalosti v oblasti digitálních technologií. V této 

digitální době jim nabyté znalosti a dovednosti usnadní práci v jejich dalším životě.  

Již v minulém školním roce začala naše škola používat informační elektronický systém pro školy 

DmSoftware, který se nám osvědčil. Díky tomuto sytému mají zákonní zástupci okamžitý přehled o 

prospěchu a chování žáka. Komunikace mezi školou a zákonnými zástupci je rychlejší a lepší.   

Připomínám, že tuto aplikaci musí všichni žáci i rodiče pravidelně sledovat, protože všechny 

podstatné informace jsou posílány přes tuto aplikaci.  

V další části zpravodaje naleznete některé články z akcí pořádaných v základní a mateřské škole. 

Všechny akce jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách naší školy. 

Na závěr chci popřát všem pevné zdraví 

Ing. Roman Hanák, ředitel školy 

 

Mladoňov 

Ráno 12. 9. jsme se probudili do 

deštivého dne, a na nás přitom 

čekal eko pobyt na Mladoňově. 

Pobyt byl určený pro žáky 2. – 5. 

ročníku. Prvňáčků je letos téměř 

20 a zatím se učí zkoumat své 

okolí ve škole. Sešli jsme se 

s dobrou náladou a v 8 hodin 

nastoupili do autobusu směr 

Mladoňov. Déšť pomalu ustal a 

sluníčko se začalo drát mezi 

mraky. V Mladoňově na nás 

čekali naši staří známí instruktoři 

v čele s Davidem, kterého máme 

velice rádi ještě z jeho působení 

v naší škole. Vedoucí nás 

seznámili s programem. Akce byla zaměřena na efektivní a zábavné využití volného času, rozvíjení 

pohybových dovedností, prohloubení vztahu k přírodě, environmentální výchovu a kreativitu. Jedno 

z témat bylo Tajemství živlů. Praděd, vládce Jeseníků je velmi rozzloben na lidstvo, jak je nešetrné 

k přírodě. Rozhodne se, že vezme lidstvu živly. Žáci se pokusí Pradědovi dokázat, že to s lidmi není 

ještě tak zlé, budou se snažit získat živly zpět a navodit tak rovnováhu v přírodě. Za každý splněný 

úkol dostanou část skládačky a tím vrátí živel zpět. Po ubytování jsme hned začali s venkovními 

aktivitami. Hry se nám moc líbily a všichni jsme se zapojili s velkou vervou.  Rozhodně nám 

nevadilo chladné počasí, ale přihlížející paní učitelky si postupně chodily pro další a další kusy 

oblečení. Po obědě byl odpolední výšlap do okolí Mladoňova. Svačinu jsme měli v lese. Úkoly byly 

velice zábavné, obzvlášť pouštění loděk v nedalekém potoce. Na oběd jsme trošku frfňali, ale 

borůvkové knedlíky k večeři neměly chybu. Večerní program probíhal venku. Byli jsme tak 

unavení, že jsme zalehli do postelí a usnuli jako špalek. Ráno jsme měli tvořivý program, ten se líbil 

obzvlášť holkám. Všichni jsme odjížděli s vyrobeným přírodním mýdlem. Náš program jsme 

zakončili hledáním písmen tajné zašifrované zprávy. Vrcholem našeho pobytu byl ovšem výborný 

kuřecí řízek. Rozloučili jsme se, zamávali instruktorům a odjeli zpět do Hrabišína. 

Chtěla bych vyzvednout chování dětí, které bylo bezproblémové, a určitě neudělaly ostudu naší 

škole 

Mgr. Lenka Crhonková 



 

 

 

Plavání v MŠ 

Každý pátek navštěvují předškolní děti 

z mateřské školy plavecký kurz v Šumperku. 

Děti se seznamují s novým prostředím a 

získávají nové dovednosti. Všichni plaváčci se 

na kurz těší, tak jim držme palce, aby kurz 

úspěšně zvládly a mohly být za odvahu a snahu 

odměněny mokrým vysvědčením. ☺  

Pedagogický kolektiv MŠ 

 

 

Plavecký výcvik v ZŠ 

V letošním školním roce, jako každý rok, se 

žáci 2. a 3. ročníku v rámci tělesné výchovy 

zúčastnili povinného plaveckého výcviku. Po 

několik let jsme využívali prostory plaveckého 

bazénu v Zábřehu. Letos jsme vyzkoušeli 

Plavecký bazén v Šumperku a byli jsme velice 

spokojeni. Během devíti lekcí nebyly pro 

některé žáky začátky ve vodě vůbec 

jednoduché. Někteří se vody báli, jiní se zase 

od prvních okamžiků cítili jako ryba ve vodě. 

Naučili se správně dýchat, splývat, potápět, 

plavat znak, prsa, kraula či skákat do vody. Na závěr plavecké výuky jim učitelé připravili závody 

skupin ve vodě a jízdu na tobogánu, což se našim malým plavcům moc líbilo.  Na úplný závěr byli 

žáci odměněni „Mokrým vysvědčením“.                        

Mgr. Marcela Vetelská, Mgr. Jana Březinová 

 

 

Atletický čtyřboj 

První sportovní akce nového školního roku se uskutečnila dne 20. září 2022 v Šumperku. Na 

Tyršově stadionu se konalo okresní finále Atletického čtyřboje. V této soutěži pětičlenných týmů 

(za školu pak bodují čtyři nejlepší závodníci) rozhoduje všestrannost a vyrovnanost celého týmu. 

Všichni závodníci absolvují sprint na 60 m a vytrvalostní běh, dále pak si vyberou jednu vrhačskou 

disciplínu (míček nebo kouli) a jednu skokanskou disciplínu (dálku nebo výšku). 

Naše škola obsadila jen jednu (zároveň však nejsilnější a nejprestižnější) kategorii – starší žáky (8. a 

9. třída). V konkurenci 13 škol jsme skončili na velmi dobrém 7. místě. Byli jsme nejlepší z 

venkovských škol (na 5. a 6. místo jsme ztratili jen 400, resp. 300 bodů). Na ZŠ Ruda, která 

skončila za námi na 8. místě, jsme měli náskok skoro tisíc bodů. 

I když je to soutěž družstev, sleduje se také pořadí 

jednotlivců po čtyřech disciplínách. Zde jsme 

slavili obrovský úspěch. Josef Březina mezi 

šedesáti hodnocenými soupeři obsadil první místo 

s náskokem 250 bodů. Druhé místo obsadil v 

běhu na 60 m, v kouli a v dálce. V běhu na 1 000 

m doběhl celkově osmý. Dalšími členy týmu byli 

Dan Šafář, Jakub Jírů, Maxmilián Klemeš a 

Václav Luňáček. Z dalších našich individuálních 

výkonů stojí určitě za zmínku 10. místo Maxe 

Klemeše v hodu míčkem a 11. místo Jakuba Jírů v 

kouli.        

                                                                                                                                Mgr. Zdeněk Kamler  



 

 

Dopravní hřiště 2022 

Na středu 21. září jsme bedlivě vyhlíželi předpověď počasí. Čeká nás totiž naše první dopravní 

hřiště. Ráno prší, ale rozhodneme se odjet do Uničova. Jsme vyzbrojeni zimními bundami, čepicemi 

a rukavicemi. V Uničově nás počasí velice mile překvapilo, sluníčko se na nás směje z oblohy. 

Svačinka ve Vile Tereze, první pokyny k organizaci na hřišti. Procházíme krásným uničovským 

parkem a těšíme se na jízdu na kole. Nejprve si musíme hřiště projít a seznámit se s dopravními 

značkami, kruhovým objezdem, značením na vozovce. Prvních pár minut jízdy je trošku 

rozpačitých. Jezdíme velmi opatrně. Po několika 

minutách se však z některých z nás stávají 

cyklističtí závodníci. Pan správce nám pouští 

semafory a železniční přejezd. Ne všichni 

zvládáme jízdu na 100%. Problémy máme 

s ukazováním při odbočení, s pravidly na 

kruhovém objezdu a správným řazením do pruhů. 

Musíme také ještě procvičovat znalost dopravních 

značek a správné projíždění křižovatkami. Máme 

na to celý školní rok, abychom vše vypilovali a 

na konci roku získali průkaz cyklisty.                                                                                                 

                                           Mgr. Lenka Crhonková 

 

 

Vaření v mateřské školce 

Ve čtvrtek 13. října si děti na téma „OVOCE“ 

společně uvařily jablečnou přesnídávku.  

Po úvodním povídání o jablíčku byly děti 

rozděleny do skupin a formou dělby práce 

umývaly, loupaly a krájely jablíčka. Poté je 

v hrnci smíchaly spolu s kořením a cukrem a 

uvařily. Po obědě pak svou přesnídávku 

ochutnaly. 

Všem se společné vaření moc líbilo a 

přesnídávka všem náramně chutnala. 

Kolektiv pedagogických pracovníků MŠ 

 

Divadelní představení 1. stupeň 

Ve středu 12. 10. 2022 jeli žáci 1. stupně za kulturou do Olomouce. Čekalo nás divadelní 

představení Miniopery Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Tato známá autorská dvojice napsala 

spolu stovky písniček. K jejich tvorbě však patří i tři pohádkové miniopery: Šípková Růženka, 

Budulínek a Karkulka. V Moravském divadle v Olomouci jsme prožili pohádkové dobrodružství 

s písničkami. Mnohé písničky jsme si mohli broukat s herci, protože jsme je znali z filmu Tři bratři. 

S herci spoluúčinkoval orchestr Moravského 

divadla a členové Baletního studia při 

Moravském divadle Olomouc a členi Dětského 

pěveckého sboru BoDo centrum. Mladí baletní 

umělci vtáhli do dění na scéně i nás, děti. To se 

nám moc líbilo, protože jsme pomáhali kouzlit 

a osvobodit Budulínka. V olomouckém divadle 

jsme zažili překrásnou atmosféru, zopakovali 

jsme si i pravidla slušného chování. Z 

představení jsme byli nadšeni. Škoda jen, že 

v současné době si vzhledem k finančním 

možnostem nemůžeme do divadla zajet častěji.                            

                                       Mgr. Lenka Crhonková 



 

 

 

Projektový den v MŠ – Stavitel města 

Ve středu 12. října jsme měli v naší mateřské 

školce projektový den „Stavitel města“, 

během kterého si děti vyzkoušely postavit 

město z lega. 

V jeho úvodu se děti seznámily s novým 

pojmem „piktogram“ a formou jeho ukázek 

rozpoznávaly budovy, které se ve městě 

nachází a jak jsou zakresleny v plánu či mapě. 

Poté byly děti rozděleny do čtyř skupin.  

Každá skupina skládala z velkých puzzlí 

jednu část města, která po spojení se  

zbývajícími třemi částmi vytvořila celek. 

Nechybělo ani povídání o městě, kdo a proč 

staví domy. Následovalo stavění budov z lega, které děti umísťovaly do z vytvořeného plánu. Do 

tištěného plánu zase lepily piktogramy. 

Všem dětem se stavění města natolik líbilo, že v této činnosti pokračovaly i odpoledne. Už teď se 

těšíme na další zajímavý projekt.                                            Kolektiv pedagogických pracovníků MŠ 

 

Vaří a peče 9. třída 

Na jaře jsme zaseli a zasadili, přes léto jsme okopávali, zalévali a teď 

můžeme konečně sklízet. Na školních pozemcích se nám během tohoto 

roku urodilo spoustu zeleniny. Část putuje do jídelny, kde z ní máme 

skvělé obědy a část zpracovávají žáci přímo ve výuce. Letošní vaření 

započala 9. třída. Ta nejprve v praktických činnostech sklidila 

brambory, mrkev, cibuli a bylinky, a poté si z toho společně uvařili 

bramborovou polévku, bramboráky a nechyběl ani dezert v podobě 

štrůdlu z jablíček od babičky. Žáci si ve skupinkách připravili recepty, 

nakrájeli a odvážili suroviny a pustili se do vaření. Celou školou byla 

cítit vůně česneku z bramboráků a ty nejmlsnější jazýčky přilákala také 

vůně jablíček a skořice. Všichni jsme si moc pochutnali a žáci si 

zaslouží velkou pochvalu za dobře odvedenou práci.  

Bc. Klára Hasmannová 

 

Den stromů 

Ve čtvrtek 20.10.2022 byl mezinárodní den 

stromů. Svátek stromů oslavila mateřská 

škola ve spolupráci se 7.třídou základní 

školy na školních pozemcích. Děti a žáci 7. 

třídy společně zasadili stromky rakytníků, 

maliníky, ibišky, motýlí keře a také smrčky, 

které časem vytvoří živý plot.  Od práce nás 

neodradilo ani chladné počasí, nicméně po 

chvíli nás začalo odměňovat sluníčko a jeho 

paprsky nás začaly zahřívat. Z pozemků se 

ozýval smích, a my všichni jsme si společně 

strávený čas velmi užili. Děti a rodiče v MŠ 

měli možnost vymyslet jméno pro stromek. 

Všechna jména byla originální a krásná. Společným hlasováním jsme s dětmi v MŠ vybrali jméno 

„Školkáček.“ Po zasazení všech stromků vybraly děti jeden stromek, kterému přidělily jméno, 

zvolily sazenici rakytníku a pokřtily ji básničkou. Přejeme všem stromům, ať se jim na pozemcích 

krásně roste.                                                                                                                       Kolektiv MŠ 



 

 

 

Pišqworky 

V úterý 11. 10. 2022 se u nás odehrál školní turnaj v pišqworkách. Do bojů o postup do oblastního 

kola zasáhlo 36 dětí z druhého stupně. Do finálového souboje se po 4 vyřazovacích kolech 

probojovala Aneta Komžíková z 9. třídy a Radim Frank ze 7. třídy. Po dlouhé a dramatické bitvě se 

vítězem školního kola stal Radim Frank, Aneta Komžíková tak skončila 2. před Štěpánem 

Kolečkářem a Ivo Paškovem. 

Devět nejlepších se pak v pátek 4. 11. utkalo 

v aule zábřežského gymnázia s družstvy dalších 

škol v oblastním kole. Naší školu reprezentovala 

3 družstva. Rebelové-Aneta Komžíková, Štěpán 

Kolečkář a Radim Frank. Hrabišínská skvadra-

Ivo Paškov, Anna Štívová a Dan Šafář. Zbytkáči-

Bára Halmichová, Jakub Jírů a Josef  Březina. 

V boji ve skupinách skončila Hrabišínská 

skvadra na 1. místě a Rebelové a Zbytkáči 

postoupili do play off z místa druhého. Na 

úspěšném tažení turnajem se nejvíce body 

podíleli Ivo Paškov (14), Radim Frank (14), Bára 

Halmichová (13) a Anna Štívová (12). V dramatické koncovce se v boji o 3. místo sešla Hrabišínská 

skvadra s Rebely. Vyrovnané derby nakonec rozhodl Ivo Paškov vítězstvím nad Anetou 

Komžíkovou. Skvadra tak skončila na úžasném 3. místě, Rebelové byli 4. a 5. místo Zbytkáčů 

úspěch hrabišínských završilo. 1. místo obhájily děti z Loučné nad Desnou, 2. místo patřilo 

družstvu z Loštic. 

Prvních pět družstev z oblastního kola postoupilo do kola krajského, které se konalo 23.11. 

v Olomouci. 

Adéla Kašparová 

 

Uspávání zahrady 

Ve čtvrtek 10. listopadu děti z mateřské školy 

v doprovodu svých rodičů uspávaly školní 

zahradu. Na jednotlivých stanovištích děti 

plnily řadu úkolů - převážely brambory na 

kolečkách, přenášely kaštany na lžíci, zdobily 

jablíčko, vytvářely podzimní strom nebo 

poznávaly plody podzimu. Nechyběl ani 

pořádný táborák, na kterém si někteří upekli 

špekáčky. Kdo chtěl, mohl také ochutnat horký 

nápoj, párek v rohlíku nebo výborné koláče. 

Poté děti na zahradě písní „Podzimní zahrádka“ 

uspávaly své broučky, které si pro tuto 

příležitost vyrobily, a přikrývaly je listy tak, 

aby dokázaly přečkat zimu. Všem se také na 

závěr líbila stezka odvahy, která na děti čekala 

v prostorách školky. Děti si celou akci náramně 

užily a potěšily tak všechny, co se na její 

přípravě podíleli. Všem dětem a rodičům 

děkujeme za hojnou účast a budeme se na vás 

těšit zase příště.☺ 

Kolektiv MŠ 

 

 



 

 

 

Mikuláš v MŠ 

V pondělí 5. 12. navštívil naši mateřskou školu 

Mikuláš s andílky a s celým zástupem čertů. 

Děti zazpívaly a zarecitovaly básničky, které si 

pro Mikuláše připravily. Mikuláš ve své knize 

hříchů vyčetl dobré, ale hlavně ty nedobré 

vlastnosti dětí. Děti neuklízí, nepomáhají, zlobí 

maminky i paní učitelky, šťouchají se a nechtějí 

ve školce jíst. Čert děti postrašil, ale nakonec do 

pekla nikoho neodnesl – všechny děti slíbily, že 

své hříchy napraví, a nakonec si zasloužily od 

andílka sladkou odměnu. 

Pedagogický kolektiv MŠ 

 

Sportovní soutěže v 1.pololetí 

V okrskových kolech ve florbale jsme poprvé v 

historii ani jednou nepostoupili do okresního 

finále. Třetí místa obsadili shodně mladší dívky, 

starší dívky i starší chlapci (ti byli nejblíže 

postupu). Poslední páté místo brali mladší 

chlapci. 

Mnohem úspěšnější jsme byli ve stolním tenise. 

Mladší dívky (Amália Feteriková, Aneta 

Macková a Eliška Ženčuchová) skončily na 

třetím místě. Jejich starší kolegyně (Dana 

Klugová, Barbora Halmichová a Natali 

Paškovová) byly ještě o stupínek výše. Nedařilo 

se jen mladších chlapcům. V sestavě Matěj Hvižď, Vít Halmich, Alexander Linhart a Dominik 

Ondráček skončili na posledním sedmém místě. Největšího úspěchu dosáhli starší chlapci. Tým ve 

složení Dan Šafář, Samuel Dlouhý, Radek Mazáč a Jakub Jírů zvítězil nejen v kole okresním, ale 

jako zástupce okresu Šumperk byli chlapci ve stejné sestavě úspěšní i v kole krajském, které rovněž 

ovládli bez prohry. 

Loni jsme vyhráli obě kategorie v přeboru škol v šachu čtyřčlenných družstev. Letos se nám stejný 

úspěch podařilo zopakovat. O tento výborný výsledek se zasloužilo družstvo prvního stupně, které k 

zápasům nastupovalo v sestavě Michal Jílek, Radek Macek, Michal Otava, Markéta Klemešová a 

Lucie Otavová. Za druhý stupeň hráli Radim Frank, Vít Halmich, Maxmilián Klemeš, Jakub Jírů, 

Dan Šafář a Ivo Paškov. 

Mgr. Zdeněk Kamler 

Činnost šachového klubu ŠK ZŠ Hrabišín 

V letošní šachové sezóně (šachová sezóna se 

kryje prakticky se školním rokem; od září do 

května) se ještě nekonaly žádné turnaje pro 

mládež. Naštěstí jsme do soutěží družstev 

postavili tři týmy – jeden do oblastního 

přeboru a dva do okresního přeboru. 

V oblastním přeboru jsme zatím na posledním 

místě po čtyřech prohrách (i když tři byly 

těsné o jeden bod). Oporou týmu je zatím 

Miroslav Glanc, který všechny 4 partie vyhrál. 

Za družstvo dále bodovali Zdeněk Kamler, 

Denis Paškov, Ondřej Jírů, Radim Frank a 

Vlastimil Halmich. 



 

 

Družstva v okresním přeboru jsou obsazena hlavně mládežníky, kteří zde získávají zkušenosti z 

partií proti dospělým hráčům. V B družstvu jsou nejúspěšnější Denis Paškov (uhrál 88% možných 

bodů) a Ondřej Jírů (50% bodů). Další body přidali Zdeněk Kamler, Maxmilián Klemeš, Jakub Jírů 

a Ivo Paškov. V C družstvu nejvíc bodů uhrál opět Miroslav Glanc (83%). Z žáků školy ještě 

bodoval Radim Frank. 

Další šachový program bude velmi nabitý. Dohrají se soutěže družstev a konečně se rozeběhnou 

turnaje v rapid šachu pro mládež – 11.2. v Prostějově, 15.4. v Litovli a 29.4. v Grygově. 

Mgr. Zdeněk Kamler 

 

Vánoční dílny 

A zase po roce máme tu Vánoce. Vánoční 

atmosféra na nás dýchá ze všech stran. Všude 

voní cukroví, cinkají rolničky a každý se 

připravuje na toto kouzelné období. I my ve 

škole jsme se naladili vánočně, a to společně u 

vánočních dílniček, kdy jsme již tradičně 

vyráběli krásné vánoční ozdoby, přáníčka, 

svícínky, malovali na tašky, společně jsme si 

zahráli deskové hry a starší si trošku 

zasportovali u pingpongového turnaje. Párek 

v rohlíku a punč nám vylepšil tu správnou 

vánoční náladu. Žáci si domů odnesli krásné 

výrobky, které pod stromečkem jistě udělají 

všem obdarovaným radost. 

Bc. Klára Hasmannová 

 

Vánoční besídka MŠ 

V úterý 13.12.2022 se po poctivém nacvičování všech dětí konala 

vánoční besídka. Přestože jsme všichni pociťovali nervozitu, aby se nám 

vše podařilo podle představ, nakonec to vše dopadlo na jedničku. Jako 

první vystoupily naše nejmenší děti z oddělení Včeliček, které si 

připravily pásmo dvou básniček a jedné písničky. Poté přišly na řadu děti 

z oddělení Světlušek. Ze všech vystoupení sálala nádherná vánoční 

atmosféra. Všichni rodiče byli na své ratolesti právem hrdí a všechna 

vystoupení sklidila potlesk. Po skončení besídky následovalo vánoční 

tvoření, kde si mohli rodiče s dětmi vyrobit andílky, kteří se všem moc 

povedli. Na závěr jsme si společně za svitu prskavek zazpívali vánoční 

koledy. Věříme, že všem se tento den velmi líbil a naladil nás na 

nadcházející vánoční čas.  

Kolektiv MŠ 

 

 

Vánoční zpívání 

Poslední den školy v roce 2022 se 

uskutečnilo „Zpívání na schodech“. Žáci a 

celý pedagogický kolektiv si zazpívali 

společně vánoční koledy a vánoční písně, 

které byly doplněny světelnými efekty 

mobilů. Vánoční atmosféru zpříjemnila také 

Zuzka Hrubá hrou na klavír. Poté 

následovaly třídní besídky, na kterých si děti 

rozdaly dárečky a popřály si pěkné Vánoce. 

 Mgr. Jana Březinová 


