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Школска 2013/14 година за наставно особље Основне школе „Др Драган 

Херцог“, суштински је почела 21. августа. Тога дана одржана је прва седница 

Наставничког већа после летњег распуста, а са њом су почеле и интензивне 

припреме за нову школску годину. Извршена је коначна подела часова по 

предметима и предавачима, усвојен распоред часова и јасно дефинисана 

сатница на пунктовима, усвојени годишњи програми рада стручних актива и 

комисија... Наставници су контактирали своје ученике и обишли пунктове 

како би се упознали са стањем на њима. 

Срећом, број одељења није се значајније променио у односу на школску 

2012/2013 годину, тако да се фонд часова радника запослених на неодређено 

време није мењао (односно није било „технолошких вишкова“ ). Ипак, запажа 

се тренд смањења броја „сталних“ ђака што је последица више фактора међу 

којима се, чини се издвајају два – краће задржавање ученика по болницама ( 

први ) и инклузија ( други фактор ). То се осетило и приликом формирања 

одељења, па је у млађим разредима дошло до смањења броја ученика у кућној 

настави, док је у старијим разредима на пункту ИМЗ уместо два у овој 

школској години формирано само једно одељење. Укупно је, на почетку 

школске 2013/14 било 62 одељења, од чега на пунктовима 42 ( 17 млађих, 21 

старијих и 4 одељења ученика са којима раде дефектолози ), а у кућној 

настави 20 одељења ( 41 ученик на територији Београда ). 

Стим у вези, занимљиво би било да се осврнемо и на структуру запослених у 

Основној школи „Др Драган Херцог“. На почетку школске године било је 89 

радника на неодређено време, од чега је 81 радник био непосредно ангажован 

у настави. У последњих десетак година извршено је значајно подмлађивање 

колектива, тако да је од 89 стално запослених 3 имало до пет година радног 

стажа, 20 од пет до 10 година, 13 од 10 до 15, 23 од 15 до 20, 17 од 2о до 25, 4 

од 25 до 30, 5 од 30 до 35 и петоро више од 35 година радног стажа. То значи 

да већина запослених ( 73 од укупно 89 стално запослених ) има од пет до 25 

година радног стажа, односно ( по нашој процени ) између 30 и 50 година 

живота. Занимљива је и образовна структура – од 89 запослених на одређено 

време четворо има осми степен, 65 седми, 17 шести, двоје четврти и један 

трећи степен стручне спреме.  



Школска година започела је уобичајено и без проблема. Ваља напоменути да 

смо, почетком септембра остали без двоје колега. Реч је о колегиници 

Даринки Кнежевић, наставници немачког језика, која је после вишегодишњег 

рада у нашој школи отишла у пензију и колеги Слободану Брајковићу, 

наставнику математике, који је у нашој школи провео више од 40 година, који 

је наставио рад у Синдикату радиника у просвети Србије, чији је председник.   

Почетком октобра на пункту Институт за рехабилитацију „Др Мирослав 

Зотовић“ одржана је традиционална манифестација „Златна јесен“. На њој су 

наши ученици извели веома успелу представу „Живот је море“. Са овом 

представом они су учествовали на фестивалу „СФУРФ“ чији је организатор 

Канцеларија за младе СО Савски венац и освојили – прву награду. Овај успех 

утолико је већи што су им конкуренти били ученици из редовних школа, 

односно њихови вршњаци који немају здравствених проблема.  

Крајем октобра изашао је и школски лист „Плави чуперак“ у којем су били 

објављени литерарни и ликовни радови наших ученика. Посебан допринос у 

његовој изради дала је колегиница Јадранка Вељовић, која је његов уредник, 

али и сви наставници и ученици који су учествовали у припреми нашег 

школског листа са заиста великом традицијом.  

На крају календарске 2013. године три наше колегинице отишле су у пензију. 

Реч је о Дорис Живковић, наставници физике и ТИО, Јели Ђорђевић, 

дефектологу и Ратомирки Богдановић, административном раднику. Све три 

су биле дугогодишњи чланови нашег колектива, омиљене међу колегама, тако 

да нам се растанак са њима свима тешко пао. Колектив им је приредио 

опроштај на првој седници Наставничког већа, одржаној у другом 

полугодишту. Било је суза, али и смеха и шале, пожелели смо им да лепо 

проведу пензионерске дане и поручили им да су увек добро дошли у нашој 

школи, коју су својим радом задужили. 

Наша школа је и ове школске године наставила са праксом организовања 

занимљивих трибина, предавања, наставе у природи, јавних часова... У 

управи школе ( тј школској зборници ) одржано је више таквих скупова, на 

којима су предавачи били наш наставници, али и пријатељи и сарадници 

школе. Тако смо 12. марта 2014. имали задовољство да угостимо доктора 

Ненада Рудића, угледног дечјег психијатра из Института за ментално 

здравље. Он је одржао веома посећено и занимљиво предавање на тему 

„Психички поремећаји у детињству и тешкоће учења“. 

Маја месеца 2014. године нашу земљу погодиле су катастрофалне поплаве ( 

најгоре је било у Обреновцу и околини ) које су однеле више од тридесет 

живота. То се одразило и на наш рад. Настава је, у складу са препоруком 

владе Републике Србије била привремено обустављена ( осим на пунктовима 

на које наставници сами долазе – тј где бораве лежећи пацијенти ), а 



запослени су се укључили у акцију прикупљања хуманитарне помоћи за 

поплављене. Због поплава је изостала и матурска ескурзија, која је по први 

пут требало до буде вишедневна. Такође, услед проглашења ванредног стања 

и тродневне жалости изостало је свечано обележавање Дана школе. Будући да 

школа ове године обележава 45 година рада за ову прославу смо се посебно 

припремили и били спремни да угостимо већи број званица, али је све то, 

услед ових догађаја изостало. Због поплава је изостала и прослава „мале 

матуре“ која се, у организацији Клинике за рехабилитацију традиционално 

била одржавала у ресторану „Стара стенка“. 

Почетком јуна све чланове колектива потресла је и ражалостила вест да је 

наша колегиница Икмета Тахири, професор специјалне едукације и 

рехабилитације ( дефектолог ) изненада преминула. Колегиница Тахири била 

је дугогодишњи члан нашег колектива, изузетно вредна и поштована међу 

колегама. Била је председник актива дефектолога ( који је годинама био међу 

најактивнијим у колективу ) и много пажње посветила је увођењу млађих 

колегиница у посао. Радила је готово до последњег дана, а преминула је од 

последица срчаног удара.  

Последња седница, пре летњег распуста и годишњих одмора одржана је 30. 

јуна 2014 године ( иначе, ове школске године укупно је одржано 14 седница 

Наставничког већа ). Две недеље раније била је завршена школска година и 

ученици су отишли на распуст. Изузетак су били „осмаци“ које је чекала и 

„мала матура“ у којој су се, поред тестова из математике и српског језика ове 

године по први пут нашли и комбиновани тестови. Срећом, сви наши 

ученици, а ове године их је било 13 изашло је и положило матурски испит, 

што им је, у складу са одобрењем Министарства просвете – школске управе 

Београд омогућило и упис у жељене школе. Ваља напоменути да је 

Наставничко веће и ове године изабрало ученика генерације, а то је постао 

Добросав Влашковић, који је наставу похађао на пункту „Церебрала II“. 

Добросав је осам година био ученик наше школе, а реч је о детету које је и 

поред озбиљних здравствених проблема био одличан ђак и омиљени друг, 

талентован за многе области, тако да су овај избор сви поздравили.   

Јуна месеца, за чланове Уније просветних радника Србије, синдиката који је у 

нашој школи већински организован је једнодневни излет до Мокре горе и 

Андрић града. Ни лоше време није могло да поквари леп утисак и лепо 

дружење које је владало током овог успешно организованог излета... 

Пошто су поделили сведочанства и дипломе, обавили оквирну расподелу 

часова за наредну школску годину, изабрали руководиоце актива и секција и 

обавили друге послове  наставно особље је на крају, још једне турбулентне 

али успешно завршене школске године отишли на заслужени одмор.   

приредио: Јован Гајић, професор историје 
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Школска 2014/15 година за запослене у нашој школи суштински је почела 20. 

августа када је, после завршетка годишњих одмора одржана прва седница 

Наставничког већа. У наредник десетак дана одржане су још три седнице и 

више састанака, а све у циљу што боље припреме за успешан почетак нове 

школске године. На тим седницама обављене су уобичајене активности – 

извршена је коначна подела часова по предметима и предавачима, усвојени 

годишњи програми рада стручних већа и комисија, као и распоред часова за 

школску 2014/15 годину. 

И на почетку ове школске године уочен је тренд постепеног опадања броја 

„сталних“ ђака, што нарочито долази до изражаја на почетку школске године. 

То ствара проблеме приликом формирања одељења, али понекад и отежава 

извођење наставе, јер је уочено да се на појединим пунктовима број 

„сталних“ ученика, током школске године значајно увећа у односу на њен 

почетак, а да број одељења остане исти. Постоји и проблем како нове ученике 

који током године дођу у „кућну наставу“ укључити у рад, а истовремено не 

увећавати број одељења и фонд часова наставника у односу на почетак 

школске године. То се, обично решава тако што се ти ученици у вишим 

разредима, административно прикључују одељењима у којима, у том 

тренутку има најмање деце ( обично неком пункту са „пролазним“ ученицима 

), док се у нижим разредима дешава да поједини професори разредне наставе 

( тј учитељи и дефектолози ) имају и три ученика у кућној настави. 

Све то ствара одређене тешкоће које се, уз разумевање и труд запослених  

решавају. Тако је било и на почетку ове школске године, мада је број 

одељења на неким пунктовима смањен у односу на прошлу. У млађим 

разредима, до одређеног смањења дошло је у кућној настави ( код ученика 

који уче по редовном програма, тј са којима раде учитељице ), а у старијим 

разредима на пунктовима: Рехабилитација ( са два смањено на једно одељење  

), Церебрали II ( са два на једно ) и ИМЗ ( са једно на пола одељења ). Срећом, 



то се није одразило на фонд наставника запослених на неодређено време и то 

захваљујући чињеници да је, у млађим разредима дошло до одређене 

„прерасподеле“ ученика између учитеља и дефектолога у кућној настави, док 

се у старијим разредима појавио већи број ученика у кућној настави, због чега 

је број одељења суштински остао исти ( на почетку ове године имамо укупно 

44 ученика у кућној настави, од чега 17 у старијим разредима – предметна 

настава ). Осим тога, ове године почело је са радом и ново одељење – за 

учење на даљину, путем нашег интернет портала, што је у складу са жељом 

школе да прати савремене трендове у образовању. Ваља напоменути да смо 

ми и до сада, у последњих шест година имали ученике који су путем „скајпа“ 

( тзв „учење на даљину“ ) били обухваћени наставом, али су се они водили 

као кућна настава, а не као посебно одељење. Иначе, оваквим обликом рада 

обухваћена су деца из унутрашњости која су завршила болничко лечење у 

некој од београдских клиника ( због чега су били наши ђаци ) али се још нису 

довољно опоравила да би се вратила у своје матичне школе, као и тешко 

оболела деца из Београда која због природе болести нису у могућности да у 

својим домовима примају наставнике.  

Почетком школске године, у редовној процедури формиран је нови Школски 

одбор, будући да је њиховим предходницима истекао четворогодишњи 

мандат. Школски одбор који броји девет чланова на првој седници за свог 

председника изабрао је нашу колегиницу Драгану Крстић, професора 

разредне наставе. Школски одбор је, на једној од првих седница изабрао и 

директора школе, чији ће четворогодишњи мандат трајати до 2018 године. На 

тај положај је, једногласно изабран магистар Зоран Алексић, који је и до сада 

обављао дужност директора школе.     

Нова школска година почела је уобичајено, али нам је донела и једну новину. 

Наиме, први пут од оснивања школе организована је дводневна матурска 

ескурзија. Она је реализована 05. и 06. октобра 2014. године. Током ње је 12 

наших ученика осмог разреда обишло манастире Жича, Студеница и Градац и 

упознали се са споменицима културе и природним лепотама овог дела Србије. 

Ученици су, у пратњи једног родитеља, разредних старешина, групе 

наставника и директора једну ноћ боравили у конаку манастира Студеница. 

Ескурзија је била бесплатна за ученике и њихове пратиоце, а највећу заслугу 

што је она организована под таквим условима ( што у данашње време 

представља прави подвиг има наша пожртвована и хумана колегиница, 

вероучитељица Милица Ракић ). Велику захвалност дугујемо и Српској 

Православној Цркви, директору, наставницима и свима који су помогли да се 

ескурзија успешно и на радност деце заврши. 



Ученици свих разреда наше школе су 08. новембра боравили и у Вршцу. 

Током једнодневног излета они су се упознали са културним и природним 

знаменитостима овог града и његове околине.  

На пункту „Рехабилитација“ – ништа ново. Традиционална манифестација 

„Златна јесен“ опет је одржана и опет су наши ученици одушевили са својом 

представом. Овога пута извели су представу „Како се каже“, поново 

учествовали на „СВУРФ-у“ и месец дана касније опет освојили награду. 

Осим ученика, награде су ове школске године добијали и наставници. Тако 

нас је обрадовала вест да је, јануара 2015. године наша колегиница Ивана 

Ковачевић, професорка српског језика освојила прву награду на конкурсу 

Друштва информатичара Србије и то за креирање наставних садржаја 

коришћењем слободног софтвера. Посебно радује што колегиница Ивана 

своја искуства и знање у раду са савременим технологијама примењује и у 

раду са нашим ученицима приближавајући им тако градиво српског језика, 

што је за њих од великог значаја. 

Нажалост, 2015 година донела је и одређене социјалне тензије у нашем 

друштву, које нису могле мимоићи ни нашу школу. До њих је дошло услед 

одлуке владе Републике Србије да у циљу финансијске консолидације плате 

запослених у јавном сектору умањи за десет посто. Та одлука довела је до 

протеста дела запослених у просвети који су одлучили да законским 

штрајком ( уз обезбеђење минимума процеса рада ) скрену пажњу јавности на 

веома тежак материјални положај просветних радника у Србији. Мада због 

специфичности нашег посла ( рад са болесном децом у болничким и кућним 

условима ) запослени у ОШ „Др Драган Херцог“ нису скраћивали часове, 

већина запослених се, другим активностима солидарисала са својим колегама. 

Тако су чланови УСПР, који је у нашој школи већински синдикат учествовала 

и на протестима одржаним децембра 2014 и марта 2015 године. 

Априла месеца у нашој школи реализован је важан пројекат. Разумевањем 

градског Секретаријата за образовање и општине Савски венац у згради 

школе, у Улици војводе Миленка реновиран је део простора ( у подкровљу )  

и у њему формирана и опремљена „дигитална учионица“. Она би, већ од 

наредне школске године требало да буде коришћења у учењу на даљину, што 

је од великог значаја за будући рад школе. Током радова који су трајали око 

месец дана ученици старијих разреда који наставу похађају у нашој школи 

имали су часове у Школи за образовање одраслих „Ђуро Салај“, која се 

налази у непосредној близини. 

Ученици и запослени у нашој школи током априла и маја „држали су 

палчеве“ Душану Добросављевићу, ученику седмог разреда наше школе, са 

пункта „Рехабилитација“. Он је освојио прво место на окружно такмичењу из 

српског језика, као и запажен резултат на републичком такмичењу, одржаном 



у гимназији у Сремским Карловцима. Душанов успех утолико је већи што је 

он вишеструко хендикепиран. Реч је о детету које је слепо и непокретно ( 

везан је за инвалидска колица ), али и поред тога пуно позитивне енергије, 

радости и жеље да успе у животу и буде равноправан са вршњацима. Велики 

допринос Душановом успеху дали су и његови наставници, посебно разредни 

старешина Наташа Војиновић, али и другари из његовог одељења. О 

Душановом успеху, који је велики подстрек за све његова вршњаке писао је и 

дневни лист „Политика“.  

На радост наших ученика, током маја изашао је и нови број школског листа 

„Плави чуперак“. Дан школе свечано је обележен 24. маја спортским 

активностима ( што је заслуга колеге Зорана Ђукића, наставника физичког ) и 

краћом приредбом које су, због временских прилика уместо на спортским 

теренима у Сокобањској одржани у „коцкици“ ( највећој просторији Клинике 

за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“. ). 

Матуранте смо испратили крајем јуна. У сарадњи са Клиником за 

рехабилитацију за њих је било организовано успешно „матурско вече“, а свој 

први велики испит – „малу матуру“ ( српски, математику и комбиновани тест 

) полагали су од 14 до 16 јуна. На сву срећу сви су положили матурски испит, 

што им је омогућило да упишу жељену школу. За ученика генерације изабран 

је Белмин Нушевић, који је наставу похађао на пункту „Рехабилитација“. 

За чланове Уније синдиката просветних радника у другој половини јуна 

организован је успели, једнодневни излет до Ђавоље вароши и Пролом бање.  

Последња седница Наставничког већа, пре одласка на годишњи одмор 

одржана је 06. јула. Пре тога наставници су завршили све своје планиране 

активности, што ће им олакшати почетак наредне школске године. Иначе, 

током школске 2014/15 године одржано је 13 седница Наставничког већа. 

Кроз школу је, ове школске године прошло више од 1500 ученика, а њих 137 

завршило је у ОШ „Др Драган Херцог“ школску годину ( толико ученика од 

првог до осмог разреда било је оцењено на крају године ). 

приредио: Јован Гајић, професор историје    
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Школска 2015/16 година, за наставнике наше школе суштински је почела 21. 

августа када је, после завршетка годишњих одмора одржана прва седница 

Наставничког већа. Пошто су значајан део својих обавеза за нову школску 

годину наставници већ обавили у јуну и јулу, седнице и састанци одржани у 

августу искоришћени су да се започети послови заврше. Обављена је коначна 

подела часова према предметима и предавачима и завршен распоред часова за 

наредну школску годину. Ваља напоменути да је тај, за услове нашег рада 

комплексан посао урађен нешто брже него ранијих година и да је већина 

наставника била задовољна начином на који је то обављено, што је свакако и 

заслуга Комисије за израду распореда. Иначе, чланови те комисије, у нашој 

школи су наставници математике, физике и информатике. Они су већ постали 

уигран тим који ефикасно ради овај посао. 

На срећи и на почетку ове године међу запосленима на неодређено време није 

било „технолошких вишкова“, али је питање како ће се на том плану 

ситуација, наредних година одвијати, јер су критеријуми за уписе нових 

ученика и формирање одељења све строжији, а деце чини нам се, све мање, 

тако да није једноставно обезбедити норму свим наставницима. 

На почетку ове школске године у ОШ „Др Драган Херцог“ било је, укупно 92 

радника, од којих је 88 запослених на неодређено време. Број одељења 

незнатно је мањи у односу на прошлу школску годину – имамо укупно 61,5 

одељења, од чега 41 на пунктовима ( 17 млађих, 20 старијих и 4 одељења 

ученика са којима раде дефектолози ) и 20,5 у кућној настави ( у којој, укупно 

имамо 44 ученика, од чега 29 у разредној и 15 у предметној настави ). У 

односу на прошлу школску годину дошло је до следећих промена: на пункту 

„Бањица“ укинуто је једно одељење млађих разреда, на „Рехабилитацији“ 

уместо једног имамо два одељења старијих разреда, у млађим разредима од 

ученика у „родитељској кући“ формирано је једно одељење, док је у старијим 



разредима укинуто пола одељења ученика који су наставу похађали у 

школској зборници ( некадашњи старијих разреди „ИМЗ-а“ ). То значи да 

смо, на почетку школске 2015/16 на пунктовима имали следећи ситуацију: 

„БАЊИЦА“ – шест одељења ( 2 млађих, 4 старија разреда ) 

„ТИРШОВА“ – шест одељења ( 3 млађих, 3 старијих разреда ) 

„НОВИ БЕОГРАД“ – шест одељења ( 3 млађих, 3 старијих разреда ) 

„РЕХАБИЛИТАЦИЈА“ – четири одељења ( 1 млађих, 2 старијих, 1 одељење 

ученика са којима ради дефектолог ) 

„ЦЕРЕБРАЛА I“ – три одељења (  1 млађих, 2 старијих разреда ) 

„ЗВЕЧАНСКА“ – три одељења ( ученици са којима раде дефектолози ) 

„ЦЕРЕБРАЛА II“ – два одељења ( 1 млађих, 1 старијих разреда ) 

„ОНКОЛОГИЈА“ – два одељења ( 1 млађих, 1 старијих разреда ) 

„НЕУРОЛОГИЈА“ – два одељења ( 1 млађих, 1 старијих разреда ) 

„ДЕДЕИЊЕ“ – два одељења ( 1 млађих, 1 старијих разреда ) 

„ЗЕМУН“ – два одељења ( 1 млађих, 1 старијих разреда ) 

„ИМЗ“ – једно одељење ( млађи разреди ) 

„СКАЈП“ ( учење на даљину ) – једно одељење ( старији разреди ) 

„РОДИТЕЉСКА КУЋА“ – једно одељење ( млађи разреди ) 

 Током првог полугодишта поновила се ситуација из ранијих година – да су 

нам, током године у кућну наставу стигли нови ученици. Како не би долазило 

до промене фонда часова и броја одељења то је решавано тако што су ови 

ученици (који наставу имају у својим домовима ) административно припајани 

пунктовима у којима је у том тренутку било најмање ђака. Тако је, рецимо у 

старије разреде дошло троје нових ученика који су припојени пунктовима 

„Дедиње“, „Земун“ и једном одељењу на „Бањици“. 

Када је реч о дешавањима на пунктовима није било великих новости. 

Наставили смо са ранијом праксом, па је на „Рехабилитацији“ одржана 

„Златна јесен“. За ову прилику ученици су припремили и извели представу 

„Немушти језик“. Са овом представом они су 28 новембра, у оквиру СВУРФ-

а ( Савсковеначког урбан феста ) наступили у „Театру 78“ и, по обичај опет 

добили прву награду. Ваља поменути да за ове успехе, поред ученика заслуге 

имају и наставници који су их припремили, а посебно Наташа Војиновић, 

професорка српског језика и разредна ђака са „Рехабилитације“. 

Настављено је и са праксом одржавања матурских ескурзија. Ове године 

ескурзија за ученике осмог разреда трајала је три дана, а реализована је од 11. 

до 13. октобра. На ескурзију је, у пратњи родитеља и разредних старешина 

кренуло десет ученика. Они су обишли манастире Жича, Студеница и Градац, 

Богословију у Крагујевцу и спомен парк Шумарице. Две ноћи боравили су у 

конаку манастира Студеница. Свуда смо били топло и са љубављу примљени, 

тако да је ескурзија на ученике оставила изузетан утисак, које није покварило 



ни нешто хладније време за ово доба године. Велике заслуге за реализацију 

ескурзије и ове године имала је вероучитељица Милица Ракић.  

Током октобра и новембра месеца у згради школе, у Улици војводе Миленика 

били су изведени значајни грађевински радови. Током њих је замењена 

столарија, на поду је уместо већ похабаног и прашини подложног итисона 

постављен ламинат, све просторије су окречене, а намештај у канцеларијама и 

школској зборници делимично је обновљен. Мада су ови радови, донекле 

ометали уобичајено функционисање школе и обављање свакодневних 

послова када су они завршени сви су осетили задовољство што ћемо убудуће, 

барем у школској управи имати боље и лепше услове за рад. Реч је, иначе о 

првој, значајнијој обнови школске зграде готово од нашег пресељавања на 

ову адресу, пре више од четири деценије.  

Колегиница Ивана Ковачевић, професорка српског у децембру нас је поново 

обрадовала значајним признањем – освојеним трећим местом на наградном 

конкурсу из области дигиталне наставе. 

Поводом Нове године ученике смо обрадовали пригодним пакетићима, а уочи 

зимског распуста свечано смо обележили школску славу Светог Саву. Тим 

поводом 27 јануара приредба са ученике била је одржана готово на свим 

пунктовима, а радници школе су се у 13 часова окупили у школској зборници 

где је, по традицији обављен обред резања славског колача, а после њега и 

скроман коктел уз дружење запослених. 

На зимски распуст смо, ове школске године отишли нешто касније – 29 

јануара, када је и завршено прво полугодиште. На наставу смо се вратили 17. 

Фвебруара, после Дана државности.  

Ваља напоменути да је, ове године започето и са једном лепом праксом. 

Наиме, наше драге колеге, пензионери школе решили су да се организују и 

два пута годишње, у својој организаци окупе. Прво овакво дружење одржано 

је 24. фебруара, а иницијатор окупљања био је Андрија Јоксимовић, 

наставник математике, који је дуго година обављао и дужност директора 

школе. Сусрет пензионера прошао је у лепој и опуштеној атмосвери, а колеге 

од којих се неке нису виделе и више година ново окупљање заказали су за 

прву половину новембра.  

   

                        


