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Abstrakt: Autorky príspevku sa zaoberajú problematikou čiastkových kognitívnych funkcií dieťaťa s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia v mladšom školskom veku. Čiastkové funkcie v kognitívnych procesoch sú 

dôležitým predpokladom pre úspešné zvládnutie písania, čítania, počítania vrátane dosiahnutia primeraného 

správania. Cieľom príspevku je charakterizovať a popísať námety na stimuláciu čiastkových kognitívnych funkcií 

aplikovateľných u dieťaťa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v mladšom školskom veku. Hlavnú zložku 

problematiky tvoria dve časti – teoretická časť a praktická časť. V teoretickej časti popisujú autorky zrakové a 

sluchové vnímanie ako hlavnú oblasť čiastkových kognitívnych funkcií, ktorú dopĺňa taktilno-kinestetické 

vnímanie, schéma tela a orientácia v čase a v priestore. V praktickej časti popisujú konkrétne námety na 

stimuláciu jednotlivých oblastí v čiastkových kognitívnych funkciách. 

Kľúčové slová: Dieťa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Čiastkové kognitívne funkcie. Námety na 

stimuláciu. Mladší školský vek. 

  

Abstract: The author of the contribution deals with the problematic of the children‘s partial cognitive functions 

with the ease degree of intellectual disability at the age of the younger school age. Partial functions in cognitive 

processes are important assumptions for the successful mastering of writing, reading and counting, including the 

achievement of appropriate behaviour. The aim of this contribution is to characterize and describe suggestions 

for stimulation of partial cognitive functions applied on children with the ease degree of intellectual disability at 

the age of the younger school age. The main part of the problematic is created of two parts – theoretical part 

and practical part. In the theoretical part, the authors describe visual and auditory perception as the main area 

of the partial cognitive functions, which is accompanied with tactile-kinaesthetic perception, the scheme of the 

body and orientation in time and space. In the practical part, they describe specific proposal for stimulation of 

individual areas in the partial cognitive functions. 

Keywords: A child with mild intellectual disability. Partial cognitive functions. Suggestions for stimulation. 

Younger schol age. 

 
 

Teoretická časť 

Pojem čiastkové funkcie definuje Sindelárová (2007, s. 8) ako „základné schopnosti, 

ktoré umožňujú diferenciáciu a rozvoj vyšších psychických funkcií, ako sú reč a myslenie“. 

Pokorná (2010) uvádza, že rozpoznanie týchto čiastkových funkcií bolo záverom 

neurofyziologických a neuropsychologických výskumov. Ide o bazálne funkcie, z čoho 

vyplýva, že každá celková diagnóza musí byť uzavretá psychologickým a pedagogickým 
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vyšetrením a následne vedome a systematicky rozširovať perceptívne, kognitívne a sociálne 

schopnosti dieťaťa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia.  

Deficity v oblasti zrakového vnímania 

Zrakové vnímanie je zdrojom mnohých informácií a významným prostriedkom 

orientácie. Dieťa sa týmto spôsobom relatívne rýchlo zoznamuje s najbližším okolím, učí sa 

chápať, že komplex čiastkových vizuálnych informácií predstavuje určitý objekt, rozpozná 

rozdiely i podobnosť jednotlivých objektov (Vágnerová 2005). 

Zrakové vnímanie detí s mentálnym postihnutím je nesystematické z dôvodu zlej 

koordinácie očných pohybov. Preskakujú od jedného detailu k druhému a poriadne 

nevnímajú, čo vidia. Prejavuje sa to hlavne pri čítaní, kedy nedokážu koordinovať pohyb očí, 

aby dobre videli riadok textu, ktorý majú prečítať (Petráš, In: Valenta, Michalík, Lečbych 

a kol. 2012). 

Rubinštejnová (1973) uvádza tieto osobitosti vnímania u osôb s mentálnym 

postihnutím: spomalenosť a znížený rozsah zrakového vnímania (osoba s mentálnym 

postihnutím pri vnímaní obrazu nie je schopná pochopiť perspektívu), nediferencovanosť 

pocitov a vnemov – tvarov, predmetov a farieb (tu je u týchto osôb poškodené rozlišovanie 

figúry a pozadia a týmto osobám s mentálnym postihnutím musíme obrázky výrazne odlíšiť 

od pozadia), intaktivita vnímania (osoba s mentálnym postihnutím si nedokáže danú vec 

pozrieť pozorne, vnímať všetky detaily). 

Zrakové vnímanie rozčleňujeme vo  viacerých oblastiach: vo vnímaní figúry 

a pozadia, vnímaní farieb, v zrakovej diferenciácii, v zrakovej pamäti a vo vnímanie zrakovej 

analýzy a syntézy (Bednářová, Šmardová 2007). 

 

Deficity v oblasti sluchového vnímania  

Sluchové vnímanie je výsledkom skôr vytvorených podmienených spojov, dieťa sa učí 

rozlišovať a skladať jednotlivé zvuky (Švarcová 2003). Rozvoj sluchového vnímania závisí na 

zrení recepčného systému vnútorného ucha a sluchového kontextu, ktoré umožňujú jemnejšiu 

diferenciáciu zvukových podnetov (Vágnerová 2008). 

U detí s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia môžeme očakávať deficity 

čiastkových funkcií v sluchovej diferenciácii figúry a pozadia, v sluchovej pamäti a sluchovej 

diferenciácii reči. Pri sluchovej diferenciácii figúry a pozadia sa nedokážu sústrediť na hlas 

učiteľa, ale vnímajú zvuky okolia, zvuky z chodby. Nedokážu oddeliť figúru od pozadia. Pri 

sluchovej pamäti nedokážu udržať slovo v krátkodobej pamäti, ktorú učiteľ vysloví. Pri 
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sluchovej diferenciácii reči si zamieňajú písmená napr. b-p, nerozdelia slovo na hlásky a pod. 

(Zezulková 2011). 

U detí s mentálnym postihnutím je porozumenie reči v sluchovej percepcii ťažké, čo 

má  zlý vplyv na sluchovú diferenciáciu reči. Nerozlišujú zvuky ľudskej reči v dôsledku 

oslabenej schopnosti a nedostatočnej fixácie podmienených spojov v oblasti sluchového 

vnímania, sluchovej pamäti a sluchovej diferenciácie (Dvořák 1999). Deti s  mentálnym 

postihnutím v oblasti sluchovej diferenciácie reči chápu slová vybrané z viet nepresne, zle 

rozlišujú podobné znejúce spoluhlásky, často si zamieňajú jednotlivé hlásky v slove, čo 

sťažuje osvojenie gramatických tvarov (Zezulková 2011). 

Dôležitú funkciu v psychickom vývine má práve popísané sluchové vnímanie, ktoré sa 

spája aj s rozvojom reči. Sluchové vnímanie neovplyvňuje len vývin reči, ale má vplyv aj na 

vnímanie času a priestoru (Pipeková 2006). 

 

Deficity v oblasti priestorovej a časovej orientácie 

Bajo a Vašek (1994, s. 91) vymedzujú priestorovú orientáciu, ako „schopnosť správne 

vnímať a odhadovať smer, polohu, umiestnenie, vzdialenosť, rozľahlosť“. 

V priestorovej orientácii sa začína najprv poznávaním vzťahov, čo je nad čím, pod 

čím, pred čím, vedľa čoho a pod. Neskôr pribúdajú pojmy vzadu, hore, vpredu, dole, blízko, 

ďaleko, vpravo, vľavo. U detí s mentálnym postihnutím osvojenie priestorových vzťahov 

uľahčuje celkovú orientáciu (cesta do školy). Tieto deti majú ťažkosti hlavne s pravo-ľavou 

orientáciou (Bajo, Vašek 1994).  

Orientácia v prostredí sa vyvíja už v prvom roku dieťaťa. Na orientácii v prostredí sa 

podieľa zrakové a sluchové vnímanie. Priestor je určený horizontálnou, vertikálnou a predo 

zadnou osou (Zelinková 2003). 

Posudzovanie orientačných funkcií je u deti s mentálnym postihnutím viazané na 

mieru intelektového deficitu a hĺbku postihnutia. Značnú mieru zohráva úroveň vzdelania 

a rozvoj kognitívneho potenciálu pri školskom vedení (Lečbych, In: Valenta, Michalík, 

Lečbych a kol. 2012). Deti, ktoré majú poruchu časovej orientácie, nedodržiavajú často 

správne poradie písmen alebo písmená vynechávajú. Prvá ťažkosť spočíva v nedostatočnej 

diferenciácii zrakového vnímania a druhá v diferenciácii sluchového vnímania reči. Deti 

s takýmito ťažkosťami majú problémy pri abecede, násobilke a pod. Je pre nich náročné 

definovať, aké písmeno je pred daným písmenom alebo za písmenom v abecede. Pri 
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mesiacoch si musia povedať mesiace od začiatku, aby došli k správnemu riešeniu (Pokorná 

2010). 

 

Deficity v oblasti vnímania schémy tela, taktilno-kinestetického vnímania 

Vnímanie schémy tela nie je jednotne definované, preto ho môžeme chápať ako 

komplexný súbor vnútorných predstáv, ktoré obsahujú informácie o častiach tela, o jeho 

prepojení medzi časťami tela a aktivitami. Tvorba schémy tela je proces u každého dieťaťa 

individuálny a ovplyvňovaný vývinom. To znamená, čím je vývin dieťaťa pomalší, tým sa 

pomalšie bude vyvíjať aj jeho telesná schéma. Najdynamickejšie obdobie vo vývine schémy 

tela je obdobie prvých rokov života dieťaťa. Obraz sa fixuje, dieťa vo svojom vedomí utvára 

obrazce seba samého hľadením do zrkadla, hrá sa s vlastným telom. Úroveň zvládnutia 

schémy tela je viditeľná pri každom pohybe v bežnom živote dieťaťa, pri športe alebo pri 

vykonávaní nejakej činnosti (Zelinková 2001). 

U detí s ľahkým mentálnym postihnutím často prevládajú nedostatky vo vnímaní 

schémy tela, a to tak, že nastáva u nich problém s osvojovaním si pohybových zručností vo 

všetkých fázach vrátane tej najdôležitejšej fázy –  automatizácie. Automatizácia značí zníženú 

schopnosť prispôsobovať sa bežným životným situáciám. Za odborný názov poruchy schémy 

tela sa považuje dyspraxia. Dieťa s ľahkým mentálnym postihnutím, ktoré má problémy so 

schémou tela, má podobné znaky ako dieťa s dyspraxiou. Dieťa s ľahkým mentálnym 

postihnutím  je nemotorné, nešikovné, pohyby sú nekoordinované, sú neobratné, neisté pri 

vykonávaní nejakých cvikov (napr. cviky na rovnováhu), problémy sa prejavujú aj v učení 

v škole, náročnejšie je pre nich písanie, kreslenie, manipulácia s nožnicami (Pokorná 2010). 

Koordinácia pohybu sa nevyvíja len od najjednoduchších pohybov po najťažšie, ale aj 

v rovine presnosti a rýchlosti. To zapríčiňuje rozvoj a ovládanie vlastného tela. Najrýchlejšie 

sa pohyb vyvíja do dvoch rokov. Spočiatku dieťa nevie diferencovať pohyby. Máva rukami a 

nohami súčasne, keď chce vyjadriť nejakú emóciu – plač, radosť a pod. Až neskôr sa učí 

premiestňovať predmety z ruky do ruky, rozlišuje pohyby nohami a rukami, začína sa 

prevaľovať zo strany na stranu, lezie „po štyroch“. Až keď dieťa stojí, začína koordinácia a 

rovnováha plne fungovať, čo mu umožňuje pohybovať sa, presúvať sa z miesta na miesto. 

Okolo piateho roku života dieťa dokáže stáť na jednej nohe a udržať rovnováhu (Pokorná 

2010). 
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Vzhľadom na vyššie popísané teoretické východiská danej problematiky uvádzame  

jednotlivé námety na cielenú stimuláciu čiastkových kognitívnych funkcií využiteľných u detí 

s ľahkým mentálnym postihnutím v mladšom školskom veku. 

 

Praktická časť 

Vnímanie figúry a pozadia 

Poznáš tento predmet? 

Pripravte si pracovný list, na ktorom budú znázornené rôzne predmety. Úlohou dieťaťa bude 

podľa pokynu nájsť daný predmet na pracovnom liste. Dieťaťu zadáme pokyn (napríklad: 

Nájdi na obrázku vedro.). Dieťa buď zakrúžkuje, alebo ukáže daný predmet a pomenuje ho 

(Bednařová, Šmardová 2007).  

Začarované obrázky 

Pripravte si pracovný list alebo obrázok, na ktorom budú rôzne predmety. Úlohou dieťaťa je 

nájsť a pomenovať jednotlivé obrázky. Dieťa musí sústrediť svoju pozornosť na dané obrázky 

(Bednařová, Šmardová 2007).  

Vyhľadaj tvar na pozadí 

Pripravte si pracovný list, na ktorom budú rôzne geometrické tvary, ktoré sa budú prekrývať. 

Dieťaťu povieme, že sa nám jednotlivé tvary pomiešali a my ich musíme potriediť. Dieťa má 

pred sebou papier s jednotlivými pomiešanými obrázkami. Pod veľkým obrázkom sa 

nachádzajú ďalšie rôzne malé obrázky, ktoré dieťa musí nájsť a potriediť (sú to jednotlivé 

geometrický tvary, ktoré sa na veľkom obrázku prekrývajú). Ak dieťa nájde na veľkom 

obrázku napríklad trojuholník, prstom po ňom prejde a obtiahne ho farbičkou. Každý predmet 

obtiahne inou farbou (Bednařová, Šmardová 2007).  

 

Zraková analýza a syntéza 

Stavebnice 

Stavba hradu, múru, garáže podľa vlastnej fantázie alebo podľa určenej predlohy zo 

stavebnicových kociek. Dieťa skladá a rozkladá kocky, čím stimuluje zrakovú analýzu a 

syntézu.  

Puzzle 

Dieťa skladá puzzle podľa predlohy alebo bez nej. Existujú rôzne druhu puzzle s rôznymi 

témami, ako napr. matematika, domáce zvieratá, farby, písmená. Čím je počet dielov puzzle 
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väčší, tým viac dieťa precvičuje zrakovú analýzu a syntézu. Podobne ako kocky a puzzle sa 

môže využívať aj domino (Zelinková 2008). 

 

Zraková diferenciácia 

Predmety v rade 

Pripravte si pracovný list, na ktorom budú rovnaké predmety, ale medzi nimi bude aj predmet, 

ktorý bude odlišný. Dieťa musí nájsť predmet v rade, ktorý sa niečím odlišuje od ostatných 

predmetov v rade. Odlišný predmet zakrúžkuje. 

Jednosmerovka 

Pre staršie deti, ktoré ovládajú písmená v abecede, môžeme vytvoriť takzvané osemsmerovky, 

kde úlohou detí bude, aby vyhľadali slová, ktoré majú napísaná na papieri v osemsmerovke. 

Deti upozorníme na to, že pri vyhľadávaní slov v osemsmerovke slovo hľadajú všetkými 

ôsmimi smermi. Ak deti nezvládnu lúštiť všetkými ôsmimi smermi, použijeme napríklad 

jednosmerovku, čiže lúštenie jedným smerom. Deti nemusia mať predmety, ktoré majú nájsť, 

napísané, môžu byť znázornené aj obrázkom (Capáková, Kováčová 2014). 

 

Zraková pamäť 

Pexeso 

Pexeso môžu hrať deti vo dvojici, v trojici alebo vo štvorici. Záleží od počtu kartičiek pexesa. 

Dieťa hľadá dve zhodné obrazce v pexese, musí si pritom zapamätať, ktoré kartičky už boli 

otočené, ktoré sa kde nachádzajú, aby mohlo vyhrať. Podobne aj tu musíme dbať na vek a 

postihnutie dieťaťa a podľa vlastného uváženia dieťaťu dať také pexeso, aby dokázalo 

pomenovať a určiť predmet na obrázku (Zelinková 2003). 

Písanie písmen a čísel vo vzduchu 

Dieťa píše podľa pokynu učiteľa číslo voľne do priestoru rukou niekoľkokrát. 

Rozprávka 

Prostredníctvom kartičiek, na ktorých je znázornená rozprávka, bude úlohou dieťaťa po 

zakrytí kartičiek prerozprávať, čo videl v dejovej línii na obrázkoch (Zelinková 2001).  
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Sluchová analýza a syntéza 

Tón hlasu 

Dieťa rozlišuje rôzne nálady, pocity. Deti sedia v kruhu, podľa pokynu učiteľa dieťa 

napodobňuje zvuky. Pokyn – „Smej sa“. Ostatné deti, ktoré sú otočené chrbtom hovoria, akú 

náladu má dieťa, ktoré daný zvuk vydalo (Jurcovičová, Žáčková 2008). 

Rozklad vety na slová 

Cieľom je určiť počet slov vo vete, ktorá bola dieťaťu prečítaná. Snažíme sa vymýšľať vety 

tak, aby obsahovali čo najmenej predložiek. Postupne vety obohacujeme predložkami a 

spojkami. Záleží na tom, na akej úrovni sa dieťa vo vývine nachádza. Zo začiatku pracujeme 

s vetami ako: Jana má mamu. Dieťa spočíta slová Jana – má – mamu. Odpovie tri slová 

(Sindelarová 2000). 

 

Sluchová pamäť 

Telefón 

Deti pohodlne usadíme do kruhu. Nami určené dieťa vymyslí jedno slovo, ktoré pošepká 

dieťaťu vedľa neho. Dieťa počúva a sústredí sa na vyslovené slovo. To slovo, ktoré počulo 

pošepká ďalej kamarátovi. Dieťa, ktoré je na konci, počuté slovo vysloví nahlas.  

Húsenica slov 

Učiteľ vysloví slovo pes. Úlohou dieťa je, aby na posledné písmeno vypovedaného slova 

vymyslelo iné slovo (v tomto prípade má vymyslieť slovo na písmeno „s“). Húsenica tak 

pokračuje ďalej, slová sa nesmú opakovať (Jucovičová, Žáčková 2008).  

 

Priestorová orientácia a orientácia v čase 

Neposedné hračky 

Chceme spolu s deťmi urobiť v triede poriadok. Deťom povieme, že v triede máme neposedné 

hračky, ktoré sa musia uložiť. Deťom zadávame jednoznačné pokyny: Ulož loptu na poličku v 

pravo alebo Odlož stoličku k stolu a pod. (Solovská 2013). 

Hľadači pokladu 

Dieťa má pred sebou mapu, podľa ktorej sa musí vedieť orientovať. Podľa mapy sa dieťa má 

dostať k bodu, ktorý je vyznačený jasne na mape. Deti môžu hľadať sladkosti, veľkonočné 

vajíčka, ďalšie šifry podľa toho, akú tému si zvolíme. Realizovať to môžeme v budove, v 

triede, ale aj v exteriéri (Serfontein 1999).  
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Mesiace 

Spolu s deťmi vytvárame kalendár. V kalendári môžeme vyznačiť dátumy narodením 

všetkých detí, prípadne ich meniny. Pri vyznačení sviatku v kalendári si opakujeme, aký je 

deň a mesiac v roku. Opakujeme všetko to, čo sme sa doposiaľ naučili. 

Denný režim 

Dieťa rozpráva, čo robilo počas dňa, aké činnosti vykonávalo. Učiteľ vedie na túto tému 

s deťmi rozhovor. Keďže dieťa s ľahkým  mentálnym postihnutím je špecifické tým, že má 

nedostatky v logickom uvažovaní, je najlepšie popri rozhovore deťom ukazovať jednotlivé 

obrázky pre lepšie zapamätanie (Solovská 2013). 

 

Taktilno-kinestetické vnímanie, schéma tela 

Poznáš svoje telo? 

Deti si pohodlne usadíme do kruhu. Oči im zaviažeme šatkou. Úlohou deti bude, aby pri 

vyslovení časti tela napr. pravé koleno, sa chytili za svoje pravé koleno. Aktivitu pomaly 

zrýchľujeme.  

Dvojice 

Jeden z dvojice bude slúžiť ako „figurína“, na ktorom bude druhý z dvojice ukazovať podľa 

pokynu učiteľa jednotlivé časti tela (Karásková 2004). 

Chôdza po mesiačikoch 

Po vyznačenej dráhe, či už vonku, alebo v telocvični, prechádza dieťa od jedného bodu k 

druhému. Dieťa prekladá jednu nohu cez druhú. Chôdzu vykonáva najprv pomaly, neskôr 

pomaly zrýchľuje (Serfontein 1999). 

 

Diskusia 

Problematike čiastkových kognitívnych funkcií u žiakov s ľahkým mentálnym 

postihnutím sa vo výskumoch realizovaných na Slovensku venuje minimálna pozornosť. 

Jednotlivé charakteristiky kognitívnych funkcií, ku ktorým sme dospeli, sú často 

zovšeobecnené na celkové mentálne postihnutie a nie sú jasne definované pre jednotlivé 

stupne mentálneho postihnutia. Preto považujem za dôležité venovať sa tejto problematike 

podrobne a v školskom prostredí cielene stimulovať u detí s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia v mladšom školskom veku jednotlivé čiastkové kognitívne funkcie. 
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Zhrnutie 

Príspevok rozoberá jednotlivé čiastkové kognitívne funkcie a popisuje aj ich 

charakteristiky u detí s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Prezentované poznatky 

o osobitostiach čiastkových kognitívnych funkcií u žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím 

sa nemusia vyskytovať u všetkých detí s ľahkým mentálnym postihnutím a mali by byť 

súčasťou ďalšej individuálnej diagnostiky. Príspevok ponúka súbor námetov na rozvoj 

jednotlivých oblastí čiastkových kognitívnych funkcií, ktoré je možné použiť vo výchovnej 

činnosti detí s ľahkým mentálnym postihnutím v mladšom školskom veku. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Príspevok je súčasťou riešenia projektu APVV-0851-12 Osobnostné a sociálne faktory 

školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v podmienkach 

inklúzie (OSFa). 

 

Zoznam literatúry 
BAJO, I., VAŠEK, Š. 1994. Pedagogika mentálne postihnutých (Psychopédia). Bratislava: Sapienta, 1994. 

BEDNAŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. 2007. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer, 2007. 

CAPAKOVÁ, L., KOVÁČOVÁ, B. 2014. Problematika vizuálneho vnímania v liečebnej pedagogike. 

Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014.  

DVOŘÁK, J. 1999. Slovní patlavost. Žďár n. Sázavou: Logopaedica Clinica,1999.  

JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. 2008. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál, 2008.  

KARÁSKOVÁ, V. a kol. 2004. Cvičíme a hrajeme si. Ostrava: MONTANEX, 2004.  

POKORNÁ, V. 2010. Teorie a náprava vývojových porúch učení a chování. Praha: Portál, 2010. 

RUBINŠTEJNOVÁ, S. J. 1973. Psychologie mentálně zaostalého žáka. Praha: SPN, 1973.  

SERFONTEIN, G. 1999. Potíže dětí a učením a chováním. Praha: Portál, 1999.  

SINDELAROVÁ, B. 2000. Předcházíme poruchám učení. Praha: Portál, 2000.  

SINDELAROVÁ, B. 2007. Předcházíme poruchám učení. Praha: Portál, 2007.  

SOLOVSKÁ, V., a kol., 2013. Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením. Praha: Portál, 2013. 

ŠVARCOVÁ, I. 2003. Mentální retardace. Praha: Portál, 2003.  

VÁGNEROVÁ, M. 2008. Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, 2008.  

ZELINKOVÁ, O. 2001. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2001. 

ZELINKOVÁ, O. 2003. Poruchy učení. Praha: Portál, 2003.  

ZELINKOVÁ, O. 2008. Dyslexie v předškolním věku. Praha: Portál, 2008.  

ZEZULKOVÁ, E. 2011. Jazyková a komunikativní kompetence dětí s mentálním postižením. Ostrava: Ostravská 

univerzita, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


