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HODNOTIACE KRITÉRIÁ  PREDMETU SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Zásady hodnotenia a klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra  vychádzajú z Metodického pokynu 
č.21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a z pokynov ŠkVP rozpracovaných na podmienky 
SPŠS v Žiline. 

Výsledná známka zo slovenského jazyka a literatúry na konci klasifikačného obdobia sa určí na základe 
váženého priemeru známok získaných z nasledovných foriem skúšania:      

1. Ústna odpoveď (váha 30) :  
 Žiak musí byť v priebehu polroka vyskúšaný minimálne 1- krát.  
 Pri skúšaní využívame širokú škálu rôznych postupov a spôsobov (individuálne, frontálne, skupinové, 

vedenie riadeného dialógu )  
 Po ústnej odpovedi učiteľ následne oznámi a zdôvodní výsledok hodnotenia. 

 

ZNÁMKA KRITÉRIÁ HODNOTENIA ÚSTNEJ ODPOVEDE, REFERÁTU 

 

Výborný 

 Žiak sa vyjadruje  spisovne, výstižne, kultivovane, v súlade s jazykovou normou a 
s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, udržiava kontakt 
s poslucháčmi, je sebaistý a presvedčivý. 
 Tému vysvetľuje komplexne v súvislostiach, vo svojich prejavoch využíva logicko-
myšlienkové operácie, dokáže vecne a presvedčivo argumentovať, obhájiť svoj názor a 
kriticky hodnotiť. Príklady sú presvedčivé a dobre zvolené. 
 Správne reaguje na problémové otázky, dĺžka prejavu je primeraná a má spád. 
 Slovná zásoba je výrazovo bohatá, používa a ovláda primeranú odbornú jazykovú 
terminológiu. 
 

 

Chválitebný 

 Žiak sa vyjadruje  spisovne, výstižne, kultivovane, takmer vždy v súlade s jazykovou 
normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, udržiava 
kontakt s poslucháčmi, je sebaistý a presvedčivý. 
 Tému vysvetľuje menej komplexne, pri hľadaní súvislostí je trochu neistý, vo svojich 
prejavoch využíva logicko-myšlienkové operácie, dokáže vecne a s pomocou učiteľa 
argumentovať, obhájiť svoj názor a kriticky hodnotiť. Príklady sú presvedčivé a dobre zvolené. 
 Niekedy nevie správne reagovať na problémové otázky, dĺžka prejavu je primeraná a má 
spád. 
 Hlavné myšlienka je po celú dobu jasná. 
 Slovná zásoba je výrazovo bohatá, používa a ovláda primeranú odbornú jazykovú 
terminológiu. 
 

 

Dobrý 

 Žiak sa vyjadruje väčšinou vhodne a kultivovane,  čiastočne v súlade s jazykovou normou a 
s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, sporadicky udržiava 
kontakt s poslucháčmi, je neistý a menej presvedčivý. 
 Tému prezentuje menej komplexne, pri hľadaní súvislostí je neistý, vo svojich prejavoch 
s pomocou učiteľa  využíva niektoré logicko-myšlienkové operácie, dokáže vecne a s 
pomocou učiteľa argumentovať, obhájiť svoj názor a kriticky hodnotiť. Príklady sú menej 
presvedčivé a iba niekedy použité. 
 Na problémové otázky reaguje s pomocou učiteľa, dĺžka prejavu je primeraná. 
 Hlavné myšlienka je jasná len čiastočne. 
 Slovná zásoba je postačujúca a len čiastočne  ovláda odbornú jazykovú terminológiu. 
 

 

Dostatočný 

 Žiak sa vyjadruje menej vhodne a kultivovane,  čiastočne v súlade s jazykovou normou a 
s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou,  kontakt s poslucháčmi 
udržiava minimálne, je neistý a nepresvedčivý. 
 Tému prezentuje nekomplexne, bez súvislostí, vo svojich prejavoch len s pomocou učiteľa 
čiastočne využíva niektoré logicko-myšlienkové operácie, nedokáže vecne argumentovať, 
obhájiť svoj názor a kriticky hodnotiť. Príklady sú nepresvedčivé a nefunkčné. 
 Nevie správne reagovať na problémové otázky, pri odpovedi potrebuje sústavnú pomoc, 
dĺžka prejavu nezodpovedá téme. 
 Hlavné myšlienka je nevýrazná, zle štruktúrovaná. 
 Slovná zásoba je obmedzená, často používa nesprávne jazykové prostriedky a odbornú 
jazykovú terminológiu ovláda len čiastočne. 
  



 

Nedostatočný 

 Žiak sa vyjadruje menej vhodne a kultivovane,  len čiastočne v súlade s jazykovou normou 
a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou,  kontakt s poslucháčmi 
chýba, je neistý a nepresvedčivý. 
 Tému sa nesnaží odprezentovať, prejav je veľmi krátky, zmysel často nejasný. 
 Hlavné myšlienka chýba. 
 Má slabú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky.  
 

 
 
 
 
2.  Písomné práce  : 
 

2.1.  Kontrolné slohové práce (váha 40) 
 
 Kontrolné slohové práce (beletrizovaný životopis, umelecký opis, charakteristika osoby, úvaha, výklad, 

diskusný príspevok, rozprávanie, slávnostný prejav)  sú povinnými slohovými prácami. 
 Píšu sa v 1.- 3. ročníku dve za školský rok (jedna za polrok), jedna je školská, jedna je domáca, príp. 

obidve sú školské.  
 Klasifikujú sa jednou známkou, ktorou sa celkovo zhodnotí vzhľadová, vecná, kompozičná, gramatická, 

pravopisná a štylistická stránka.  
 Odchylná kvalita niektorej stránky sa môže vyjadriť slovnou poznámkou. Termín písania kontrolnej 

slohovej  práce je vopred oznámený. 

      2.2   Cvičné slohové práce (váha 20) 
 

 slohové útvary v danom ročníku, t.j. aj také, ktoré budú uložené ako kontrolná slohová práca, najmä 
však praktické administratívne útvary, 

 výberové slohové útvary, ktoré vyhovujú individuálnym záujmom žiakov a rozvíjajú ich osobitné 
slohové schopnosti a zručnosti. 

 Učiteľ môže použiť výberovú klasifikáciu, pričom prihliada predovšetkým na kompozičnú a štylizačnú 
stránku práce. 

 Cvičná slohová práca sa zväčša vypracuje v škole, doma sa prípadne dokončí, alebo sa vypracuje celá 
doma. 

 

Hodnotenie kontrolných a cvičných slohových prác: 
Hodnotí sa nasledovné : (v závislosti od slohového útvaru ) : 

 vonkajšia forma  (4 body)    : čitateľnosť textu, zreteľné grafické členenie odsekov,  
 vnútorná forma (20 bodov)  : obsah, kompozícia, lexika, morfologická a syntaktická správnosť textu, 

pravopis, štýl,    
  celkový dojem (4 body). 

         výborný :             100,0 %  –   90,0 %                bodov :     28 - 26 
         chválitebný:            89,9 %  –  75,0 %                       25 - 21 
           dobrý :                      74,9 %  –  55,1 %                      20 - 16 
         dostatočný :           55,0 %  –  33,1 %                      15 - 10 
          nedostatočný :       33,0 %  –       0 %                        9 - 0 
            
2.3  Kontrolné diktáty  ( váha 20 ) 

 Kontrolné diktáty sa povinne píšu v 1. – 3. ročníku jedenkrát  za polrok.  
 Písanie a oprava je súčasťou bežnej vyučovacej hodiny. Text sa vyberá podľa potreby a vyspelosti 

žiakov (100 – 120 slov) .  
Hodnotenie kontrolných diktátov :   
0 – 1 chyba             výborný 
2 – 3 chyby             chválitebný 
4 – 6 chýb               dobrý 
7 – 9 chýb               dostatočný 
10 – viac chýb        nedostatočný 
 



2.4.   Neštandardizovaný didaktický test (váha 40)   
 Neštandardizovaný didaktický test   je spravidla písaný po tematickom celku. Je hodnotený známkou. 
 Konkrétny termín písania si dohodnú vyučujúci so žiakmi tak, aby boli splnené kritériá interného     

klasifikačného poriadku. 
 

Hodnotenie didaktických testov :   
100 – 90,0   %         výborný 
89,9 – 75,0   %        chválitebný 
74,9 – 55,1 %          dobrý 
55, 0 – 33, 1%         dostatočný 
33,0 – menej %       nedostatočný 
 

ZNÁMKA    KRITÉRIÁ HODNOTENIA PÍSOMNEJ ODPOVEDE  

 

Výborný 

Žiak má osvojené majstrovské schopnosti a stratégie, je schopný prezentovať svoje 
myšlienky v komplexných a zložitých textoch, nadviazať na ne vlastnými úvahami. Je 
schopný sledovať väzby medzi myšlienkami aj vtedy, keď boli explicitne vyjadrené, robiť 
vhodné zovšeobecnenia aj v situáciách, keď text nebol dobre spracovaný a zrozumiteľný. Je 
schopný získavať a syntetizovať informácie z prečítaného a vypočutého textu.   

 

Chválitebný 

Žiak má pokročilé schopnosti, zručnosti a stratégie, je schopný pochopiť zložité literárne 
a informačné články vrátane textov, ktoré boli predmetom výučby. Je schopný analyzovať 
a integrovať texty s menej známym obsahom, posudzovať text ako celok a podať k nemu 
vysvetlenie. Je schopný vyhľadávať a sumarizovať zložitejšie informácie, pochopiť ich 
a vysvetliť. 

 

Dobrý 

Žiak má priemerné schopnosti, zručnosti a stratégie, vie vyhľadávať a usporiadať informácie 
v relatívne v dlhších statiach, rozpozná parafrázy prečítaného textu, robí závery 
a zovšeobecni hlavné myšlienky a zámery autora v literárnych a iných textoch. 

 

Dostatočný 

Žiak má osvojené základné schopností, zručností a stratégie, je schopný vyhľadávať 
a rozpoznávať údaje, prepojiť myšlienky z krátkych, nekomplikovaných textov a vyvodzovať 
závery. 

Nedostatočný 
Žiak má osvojené elementárne schopnosti, zručnosti a stratégie, pracuje podľa jednoduchých 
písomných pokynov, popíše jednoduchými vetami obrázok, situáciu, jav, text,  nie je  schopný 
pracovať samostatne 

 
 

3. Hodnotenie spolupráce žiakov – členov skupiny počas skupinovej práce (váha 20) 

Známka Kritériá hodnotenia spolupráce členov skupiny 

Výborný 

 Aktívne predkladal nápadmi, názormi a vedomosťami. 
 Nesúhlas vyjadroval konštruktívne. 
 Pozorne počúval ostatných. 
 Podporoval ostatných, aby vyjadrovali svoje názory. 
 Pomáhal ostatným formulovať myšlienky. 
 Aktívne sa podieľa na plnení úloh skupiny. 
 Bol ochotný stať sa vedúcim skupiny, pokiaľ to bolo namieste, podporoval ostatných. 

Chválitebný 

 Predkladal nápady, názory a vedomosti bez toho, aby ho o tom požiadali. 
 Pri vyjadrovaní nesúhlasu bol slušný. 
 Umožňoval ostatným vyjadrovať svoje názory. 
 Niekedy pomáhal druhým sformulovať myšlienky. 
 Podieľal sa na plnení úloh skupiny. 
 Podporoval ostaných v ich vedúcej úlohe. 

Dobrý  Zúčastnil sa diskusie vtedy, ak ho o to požiadali. 
 Vyjadroval nesúhlas nie veľmi slušne. 
 Neprerušoval ostatných. 



 Snažil sa spolupracovať s ostatnými pri plnení úlohy 

Dostatočný 
 K diskusii sa pripájal výnimočne. 
 Nebol slušný pri vyslovení nesúhlasu. 
 Niekedy prerušoval ostatných. 
 Niekedy prekážal ostatným pri plnení úlohy. 

Nedostatočný 
 Nepristupoval k diskusii konštruktívne. 
 Pri vyslovení nesúhlasu bol neslušný. 
 Často prerušoval ostatných. 
 Svojím správaním znemožňoval ostatným plniť úlohy. 

  

4. Práca na hodine (váha10) 

 čiastková ústna odpoveď pri frontálnom opakovaní, 
 samostatná práca s textom, s cvičením,  
 diskusia o prečítanom diele, vyjadrenie okamžitého vlastného názoru, 
 memorovanie textu, 
 vytvorenie vlastnej praktickej úlohy. 
 

5.  Mimotriedna a mimoškolská práca (váha 20)                                                                                                                                                        

 vlastná tvorba, 
 účasť na jazykových, literárnych súťažiach  a SOČ, 
 účasť na literárnych programoch organizovaných  školou, 
 tvorba príspevkov do regionálnych novín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HODNOTIACE KRITÉRIA  CUDZÍCH JAZYKOV (Anglický jazyk , Nemecký jazyk) 

Zásady hodnotenia a klasifikácie v predmete cudzí jazyk – anglický / nemecký jazyk, vychádzajú z Metodického 
pokynu č.21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a z pokynov ŠkVP rozpracovaných na 
podmienky SPŠS v Žiline. 

Hodnotenie a klasifikácia v cudzom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické a komunikačné 
kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných komunikačných zručností: čítanie, písanie, počúvanie, 
samostatný ústny prejav a rozhovory. Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania 
cudzieho jazyka B1, B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky a musia 
zodpovedať náročnosti definovanej v učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch. 
 
Hodnotenie výsledkov pozostáva z plnenia týchto kritérií: 

1. Ústna odpoveď (váha 30) :  
 Žiak musí byť v priebehu polroka vyskúšaný minimálne 1 krát.  
 Pri skúšaní využívame širokú škálu rôznych postupov a spôsobov (individuálne, frontálne, skupinové, 

vedenie riadeného dialógu, rolové úlohy).  
 Po ústnej odpovedi učiteľ následne oznámi a zdôvodní výsledok hodnotenia. 

 
 
 

 
 
 

Známka Kritériá hodnotenia ústnej odpovede 

 

Výborný 

 Vyjadruje sa plynulo, zrozumiteľne 
 Vyjadruje sa lexikálne a foneticky správne 
 Používa správne jazykové prostriedky 
 Argumentuje presvedčivo, obhajuje prezentované názory a uvádza protiargumenty 
 Nachádza súvislosti so zadanou témou 
 Využíva kompenzačné vyjadrovanie 
 Reaguje spontánne na podnety 

 

Chválitebný 

 Používa takmer vždy primeranú slovnú zásobu 
 Vyjadruje sa lexikálne a foneticky správne, chýbajúce slová vyjadrí vhodným 
výrazom 

 Vyjadruje sa gramaticky správne s menšími nepresnosťami 
 Vyjadruje sa súvislo, zámer výpovede je jasný 
 Využíva kompenzačné vyjadrovanie s pomocou učiteľa 
 Reaguje na podnety, argumentuje a vie zaujať stanovisko k odlišnému názoru 

 

Dobrý 

 Vyjadruje sa lexikálne správne s fonetickými nedostatkami  
 Používa aj  nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže sporadicky opísať 
 Vyjadruje sa s gramatickými nepresnosťami, ktoré nesťažujú zrozumiteľnosť 
prejavu 

 Vyjadruje sa zväčša súvislo a jasne 
 Využíva kompenzačné vyjadrovanie sporadicky 
 Reaguje na podnety s pomocou učiteľa 

 

Dostatočný 

 Vyjadruje sa s obmedzenou slovnou zásobou s pomocou učiteľa 
 Prejav je krátky, čiastočne odpovedá na otázky učiteľa 
 Vyjadruje sa gramaticky nesprávne, čo ovplyvňuje zrozumiteľnosť 
 Neposkytuje návrhy riešenia 
 Vyjadruje sa nesúvislo, zámer výpovede nie je celkom jasný 
 Nevyužíva kompenzačné vyjadrovanie  
 Reaguje na podnety len s pomocou učiteľa 

 

Nedostatočný 

 Používa nevhodnú slovnú zásobu, 
 Vyjadruje sa gramaticky nesprávne, závažné chyby bránia porozumeniu 
 Vyjadruje sa nesúvislo, intonačne nesprávne 
 Prejav je veľmi krátky , nezrozumiteľný 
 Nereaguje na podnety  
 Nedokáže sa vyjadriť ani s pomocou učiteľa 



2. Písomná  skúška: 
 

  1 test za klasifikačné obdobie (váha 50)- štandardizovaný alebo neštandardizovaný test      
        s bodovou a percentuálnou stupnicou a tomu zodpovedajúcim hodnotením, známkou. Prípustné  
        sú rôzne varianty testov pri dodržaní úrovne a rozsahu. 
        Stupnica hodnotenia: 

100  – 90  %  1 
89,9  - 75  %  2 
74,9  -  55   %  3 
54,9  -  33,3 %  4 
menej ako 33,3% 5 

 
 1 kontrolná slohová práca za klasifikačné obdobie (váha 30)- vo 4. ročníku len v 2.polroku            
        školského roka hodnotenej podľa kritérií hodnotenia  MS PFIČ, bez použitia slovníka vo    
        všetkých ročníkoch. 
        Stupnica hodnotenia: 

100 –  90  %  1           20 – 18 bodov 
  85   - 70   % 2           17 – 14 bodov 
  65   -  50  % 3           13 – 10 bodov 
  45   -  30   % 4             9 – 6 bodov 
  25   -    0   % 5             5 – 0 bodov 

 
  Krátka písomná práca  (váha 15) – ich počet stanoví vyučujúci 
 
 V prípade neúčasti žiaka na niektorej z foriem písomného skúšania, vyučujúci rozhodne a určí  náhradný 

termín písania súhrnného testu alebo kontrolnej práce. 
 Vyučujúci klasifikujú iba prebraté a precvičené učivo.  
 Žiaci musia byť o termíne písomnej formy skúšania trvajúcej viac ako 25 minút informovaní týždeň    

vopred, termín je potrebné zapísať do centrálneho prehľadu písomných prác. 
 

Známka Kritériá hodnotenia písomnej odpovede 

Výborný  Vyjadruje sa lexikálne správne 
 Vyjadruje sa gramaticky správne 
 Využíva kompenzačné vyjadrovanie 

Chválitebný  Vyjadruje sa lexikálne správne  
 Vyjadruje sa gramaticky správne s menšími chybami 
 Využíva kompenzačné vyjadrovanie v bežných situáciách 

Dobrý  Vyjadruje sa lexikálne správne s menšími nepresnosťami 
 Vyjadruje sa s gramatickými chybami 
 Využíva kompenzačné vyjadrovanie sporadicky 

Dostatočný  Vyjadruje sa s lexikálnymi nepresnosťami 
 Vyjadruje sa s gramatickými chybami 
 Nevyužíva kompenzačné vyjadrovanie  

Nedostatočný  Vyjadruje sa lexikálne neprimerane 
 Vyjadruje sa s veľkými gramatickými chybami, ktoré bránia porozumeniu 
 Nevyužíva kompenzačné vyjadrovanie 

   



 

 

3. Známku z predmetu ďalej ovplyvňuje aj: 

a) systematická príprava na vyučovanie (váha 10)  
 vypracovanie pracovných zošitov podľa pokynov vyučujúceho,  
 vypracovanie zadávaných domácich úloh. 
Nepísanie povinných domácich úloh, nevypracovávanie cvičení v pracovných zošitoch sa zohľadní pri 
určovaní známky na konci klasifikačného obdobia.  

 
b) aktivita žiaka na vyučovacej hodine(váha 10) 

  počas využívania iných médií pri nácviku zručnosti čítania s porozumením, načúvania s porozumením, 
interaktívnych zručností, dialógov, rolových úloch, opisu a podobne, pričom sa dôraz kladie na obsahovú 
primeranosť, tvorivosť a argumentáciu, vytváranie protiargumentácie, plynulosť vyjadrovania sa, jazykovú 
správnosť, intonáciu a štruktúru odpovede.  

c) vyhotovenie dobrovoľného, povinného projektu, recitačná súťaž, prezentácie (váha 10) 
 účasť v súťažiach, predovšetkým v olympiádach z cudzieho jazyk v školskom  a medzinárodnom kole 

a prípadné umiestnenie sa v jednotlivých kolách, 
 prezentácia : 

- žiak spracuje zadanú tému v programe Power Point 
- počet slidov min. 5 – max 8 
- verbálny prejav v trvaní min. 5 -10 minút ( úroveň obhajoby, argumentácia , odpovede na 

otázky spolužiakov ) - kritéria hodnotenia ako pri ústnej odpovedi, 
- vizuálne podnety ( rozsah slov min.100 – max. 160, lexika, gramatická správnosť ) – kritéria 

hodnotenia ako pri  hodnotení  písomného prejavu, 
- dodržanie stanoveného termínu. 

 

Známka Kritériá hodnotenia písomný prejavu (slohová práca) 

Výborný  

 Dodržiava tému slohovej práce a dôkladne rozpracuje jednotlivé body osnovy 
 Dodržiava rozsah slohovej práce 
 Dodržiava požadovaný žáner, členenie textu 
 Používa správne gramatické štruktúry 
 Uplatňuje nadväznosť a logickosť textu 
 Používa bohatú slovnú zásobu, vhodne a variabilne použitú 

Chválitebný  

 Dodržiava tému slohovej práce s ojedinelými nedostatkami 
 Dodržiava rozsah slohovej práce 
 Vyjadruje sa s menším počtom gramatických chýb 
 Uplatňuje nadväznosť a logickosť textu 
 Používa primeranú slovnú zásobu 

Dobrý  

 Dodržiava tému slohovej práce s nedostatkami 
 Nevyjadruje sa ku všetkým bodom zadania 
 Dodržiava rozsah slohovej práce 
 Vyjadruje sa s väčším počtom gramatických chýb 
 Používa jednoduchšie jazykové štruktúry 
 Uplatňuje nadväznosť a logickosť textu čiastočne 
 Používa zväčša primeranú slovnú zásobu, nie vždy vhodne použitú 

Dostatočný  

 Dodržiava tému slohovej práce s veľkými nedostatkami 
 Vyjadruje informácie v obmedzenej miere, ktoré sú nejasne formulované 
 Nedodržiava vo väčšej miere grafické členenie textu 
 Vyjadruje sa s veľkým počtom gramatických chýb, ktoré sťažujú porozumenie 
 Používa jednoduchšie jazykové štruktúry 
 Uplatňuje nadväznosť a logickosť textu minimálne 
 Používa slovnú zásobu značne sťažujúcu porozumenie, nevhodne použitú 

Nedostatočný  

 Nedodržiava tému slohovej práce  
 Vyjadruje informácie vo veľmi obmedzenej miere, nedostatočne 
 Nedodržiava rozsah slohovej práce  
 Nepoužíva  v texte náležitosti požadovaného žánru, členenie textu chýba 
 Vyjadruje sa s veľkým počtom gramatických chýb, ktoré bránia porozumeniu 
 Neuplatňuje nadväznosť a logickosť textu 
 Používa neprimeranú slovnú zásobu , nezodpovedajúcej téme zadania 



Poznámka:  
Pri určovaní stupňa prospechu v predmetoch vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia sa na konci 
klasifikačného obdobia hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého 
klasifikačného obdobia. pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné 
a sociálne kompetencie, ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať , a to 
počas celého klasifikačného obdobia. 
Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, 
určuje ju vážený priemer jednotlivých známok , ktoré budú priebežne aktualizované na internetovej 
žiackej knižke s aktuálnym váženým priemerom.  
 

 

 

      
 


