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Naše třída

😊Leze na nás jaro 😊
Ve středu 13. dubna se chystáme vyrazit do Hop arény Čestlice. Všichni se
tam moc těšíme a těšíme se, jak budeme dovádět na trampolínách.

V pondělí 11. dubna někteří vybraní jedou do útulku Řepnice u Litoměřic.
Jedou pouze ti, kdo přinesli nejvíce pro zvířátka. 😊

Dnes jsme měli místo třetí hodiny u nás zeměpisu hudební vystoupení. Pán
nám povídal o hudební skupině the Beatles.
Všichni se máme moc dobře😊
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Den Velikonočních tradic
Dne 8. 4. 2022 proběhl na ZŠ T. G. Masaryka den Velikonočních tradic. Žáci i rodiče
v průběhu báječného odpoledne vyráběli velikonoční ozdoby, věnce z proutí, barvila se
vajíčka, soutěžilo se. Všichni si pochutnávali na dobrotách, měli jsme beránka, košíčky,
velikonoční tlačenku a další pochoutky.
Běhalo se s pánvičkou a s palačinkou, což je velikonoční zvyk z Velké Británie původně z 15.
století. Hospodyně spěchala do kostela, běžela se zástěrou a s pánvičkou.
Dodnes se běhá tento závod. Všichni musí mít pokrývku hlavy, jako hospodyně.
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Učíme se anglicky s Milunkou
projekt 6. třídy
Jak probíhá projekt?
Zatím jsme zvolili plyšáka, který nás bude zastupovat.
Skoro všichni přinesli plyšáka, abychom si jednoho z nich zvolili.
Vyhrála to malá opička je hnědá, má fialové oči i uši.
Vybrali jsme top tři plyšáky každý si vzal papír a rozdělil na tři části napsali na každý papír
čísla 1,2,3 dali jsme to k plyšákum a třetího jsme dali pryč a druhého a prvního jsme nechali.
Potom jsme to udělali stejně jako předtím, ale jen s dvěma papírky a dvěmi čísly 1,2.
No a jak jsem říkala, vyhrála to malá opička.
Chovatelem této opičky je Karolína Váňová

Jaké je její jméno? A jak jsme ho vybrali?
Jméno jsme vybírali tak, že jsme si zase vzali papírky
dva na které jsme napsali jméno kluka i holky.
Protože jich bylo moc, tak jsme hlasovali pro dvě jména klučičí i holčičí. Pak jsme hlasovali,
jestli to bude kluk nebo holka, no samozřejmě vyhrálo holčičí a vyhrálo jméno Miluše,
každému se to líbilo.
Pak jsme se domluvili, kdo a kdy jí bude mít jako první. Jako první jí bude mít Anička.

Proč to děláme a co sní budeme dělat?
Děláme to jen pro zábavu a abychom se zasmáli.
Budeme s ní dělat kraviny, např. dáme jí k domácímu mazlíčkovi, vyfotíme se s ní, přidáme
komentáře v anglickém jazyce ke každému příspěvku, fotce nebo videu.
Budeme ji brát na výlety nebo na večeře atd. Budeme ji mít celý týden a pak si jí předáme.

AUTOR: Tereza Hanušová

ZDROJ: Je z mé hlavy
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Hudební představení
Dne 8. 4. proběhlo na Základní Škole Tomáše Garriguea Masaryka ve Štětí hudební
představení pro první a druhý stupeň.
Obr. 1

První stupeň měl představení od 9:00 do 9:45
Obr. 2

Druhý stupeň měl od 10:00 do
10:45

Téma Hudebního představení byla skupina The Beatles.
Obr. 3

Nejdříve se mluvilo o začátcích v roce 1960.
Potom se mluvilo, kde začínali. Začínali v baru
Cavern v Liverpoolu
Bar Cavern

V roce 1961 se stal muž jménem Brian Epstein jejich manažerem a zajistil jim spolupráci
s EMI.
EMI dostalo do rádia 12 písniček od Beatles a všem se moc líbily.
V roce 1962 letěli do Ameriky do státu New York
V roce 1963 natočili svůj první film A Hard Day's Night překlad Perný Den
V roce 1964 natočili album Beatles for sale
V roce 1965 natočili 2. film Help /překlad Pomoc/

Autor: Jakub Woska
ZDROJE:
1. obrhttps://thevinylroom.co.il/product/the-beatles-beatles-for-sale-lp/
2.obr.Naše učitelka Ing. Iveta Michaličková
3. obrhttps://www.liverpoolecho.co.uk/whats-on/whats-on-news/liverpools-iconic-cavern-club-closes19035685
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Autor: Kratochvílová Ema Klára

Velikonoční tradice v Česku

Zvyky a tradice spojené s dobou velikonoční barvení velikonočních vajíček, pečení mazanců a
jidášů, šlehání dívek upletenou pomlázkou, polévání vodou nebo třeba vysévání obilí. To vše
jsou oblíbené velikonoční zvyky a tradice, pomocí kterých lidé každoročně oslavují svátky jara.
Mnoho původních velikonočních zvyků a obyčejů se dodržuje i v současnosti. Většina z nich
má nějaký symbolický význam, který vychází z kulturních i náboženských tradic, poměr a
pranostik. Velikonoce jsou především na vesnicích a v menších městech stále ještě významnou
kulturní a společenskou událostí, při které se baví všichni bez rozdílu věku. Součástí
velikonočních svátků jsou i zvyky a tradice a je dobře, že mnoho se jich stále udržuje.
Můj názor: Velikonoce mám rád. Jako malý jsem na Velikonoce chodil vždy ven.
Baví mě malovat, zbarvovat vajíčka a rád pomlaskuju, je to zábava.
Někdy pomáhám peci beranka a rád si ho dam.

Zdroje: Wikipedie Vypracoval: Igor Surmaj
6

Zasmějme se o Velikonocích - nepovedení beránci

I toto se může stát!
Zdroje: Google obrázky
Autorka: Zuzana Wolfová
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Návod na pletení kulaté pomlázky
1.Prvně si proutky rozdělte na dvě poloviny, abyste v každé ruce měli tři.
2. Pomůže vám schéma uvedené níže. Proutek označený číslem jedna z levé strany
provlékněte mezi pátým a šestým proutkem, a potom ho vraťte zpět na levou vnitřní stranu
spodkem.
3. Stejně tak postupujte s proutkem číslo šest na pravé straně, který provlečete pod druhým
a třetím proutkem a spodkem ho vrátíte zpět na pravou vnitřní stranu.
4. Postupujte tak i s ostatními proutky.
5. Důkladně je dotahujte, a pak na jejich konci je svažte provázkem, aby se vám pomlázka
nerozpletla.
6. můžete jít koledovat

Zpracovala: Nela Neprašová
Zdroje: Google
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Velikonoční ostrov
Historie Velikonočního ostrova: odkud se vzaly sochy, kterými je celý
ostrov zaplněn?
Velikonoční ostrov (v domorodém jazyce Rapa
Nui) je ostrov ve východní časti Polynésie na
jihu Tichého oceánu spravovaný Chile (region
Valparaíso). Nachází se 3 600 km západně od
pobřeží Jižní Ameriky a 2 075 km východně od
ostrova Pitcairn. Má rozlohu 163 km² a obývá
jej 6 148 obyvatel (2002)

Sochy

na

Velikonočním

ostrově

Unikátní monolity moai pocházejí z let 1250–
1500 a na ostrově a v muzeích jich celkově
napočítáme asi 900. Nejvyšší z obrů, zvaný
Paro, se tyčil bezmála do 10 metrů a vážil přes 80 tun. Jedna z nedokončených soch jej
však měla se svými 21 metry a 180 tunami překonat víc než dvojnásobně. Ačkoliv se
skulptury dřív často označovaly jako „hlavy“, ve skutečnosti zpodobňovaly celé postavy:
Obvykle končily v půli stehen, a některé až u kotníků. Působením vnějších vlivů se však časem
propadaly do země. Ještě v době příchodu Evropanů v roce 1722 se mnohé z nich vyjímaly na
posvátných kamenných podstavcích zvaných „ahu“. Koncem 18. a počátkem 19. století byly
ovšem bez výjimky svrženy – snad kvůli neblahému kontaktu s bílým mužem, který na místo
zavlekl choroby i otroctví. Nebo šlo možná o důsledek fatální války mezi domorodci.

Čech naučil chodit sochy na Velikonočním ostrově!
Pavel Pavel (65), inženýr-strojař ze Strakonic, způsobil v roce 1986 celosvětový poprask.
Předvedl, jak domorodci Velikonočního ostrova přemisťovali mohutné moai (sochy).
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Tajemství pohybu
Po mnoha menších úvahách a propočítávání na to Pavel Pavel přišel. Když promýšlel možné
způsoby (chození soch), vybavil si v paměti dávný způsob stěhování těžkých věcí –
kantování.
, Najednou mi došlo, že sochy musely chodit kývavě a v přívratných polokroužcích.
Zkuste si vzít noční stolek, naklonit ho na sebe a pak jeho volnou, visící stranu pootočit a
ve vzduchu posunout. Dostanete se o kus dopředu. Opakujte to s protější stranou a stolek
rozchodíte.“ vysvětluje pan Pavel.
Spolu s kamarády vyrobil v roce 1982 dvacetitunovou repliku moai z betonu (který sám
nakoupil v tamní betonárce) a dokázali ji s pomocí lan ve dvanácti lidech rozchodit přesně
tak, jak pan Pavel předpokládal. Ti, co se mi smáli a říkali, že jsem měl raději postavit
základovou desku svého domu, se smát přestali a já měl nádherný pocit,“

Tajemné sochy na Velikonočním ostrově
Tajemné sochy mají údajně význam v hlídání
ostrova nebo byly postaveny za účelem uctívání
předků či měly zpodobňovat tehdejší vůdce, krále
nebo bohy. V posledních letech však vědci luští
tuto hádanku soch z kamene a sopečného popela s
vizáží lidí, a myslí si, že by mohly ukazovat na
skryté sladkovodní zdroje.

Podle legendy však vychází najevo, že místní obyvatelé byli rituální, měli své ceremoniální
centrum (Ahu) a velkou část svého času věnovali obřadům. Plošiny Ahu patří k významným
památkám Velikonočního ostrova, které jsou také svým způsobem záhadné. Každou z celkem
tří set plošin vlastnil jeden klan k obřadním, náboženským a pohřebním účelům. Na 125
plošinách měly být umístěny sochy moai. Bylo jich vztyčeno asi 300, některé jsou 3,5 metrů
vysoké, jiné jsou i 12 metrů vysoké a váží až 90 tun.

Zdroje – Google obrázky, wikipedie, blesk.cz, 100+1, Českévelikonoce.cz Napsala – Darja
Bělíčková
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Nejzajímavější zvyky ve světě
Řecko
V Řecku probíhá o Velikonoce velikonoční bitva. Celá
rodina po sobě hází vejce. Vajíčka zde barví pouze na
červenou barvu, která má symbolizovat Ježíšovu krev.
V Řecku 90 % lidí jsou věřící.

Filipíny
Na Filipínách věřící jezdí do vesnice San Pedro a nesou kříž a
potom se nechají na chvíli ukřižovat. Katolická církev tento
rituál kritizuje.

Norsko
V této severské zemi mají zvláštní zvyky. V Norsku o
Velikonoce řeší detektivní příběhy a velké televizní stanice
vysílají detektivní příběhy. Vychází mnoho knih. A krabice
od mléka jsou potištěny detektivními příběhy.
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Španělsko Ve Španělsku pořádají pochody nosí velká nosítka a nich sochy
svatých v životních velikostech. Součástí pochodu jsou postavy v kápích, které představují
kajícníky.

USA

V USA slaví Velikonoce jako ve většině zemí ale, také pořádají závody gumových kačenek.
vypuštěno

V Chicagu bylo jedny Velikonoce
60 000 tis. kachniček.
Autor: Ondřej Marek
Zdroj: Abc

Jak se slaví Velikonoce v Norsku?
Velikonoce v Norsku se zahajují květnou nedělí, kdy lidé zdobí své domy k oslavě
Velikonoc. Zcela „netradiční tradicí“ Velikonoc se stal v Norsku žánr zločinu. Každý rok se
na televizích vysílají seriály o zločinech a noviny tisknou články o kriminálních případech.
středa před Velikonocemi je poslední den práce a některé obchody zavírají velice brzy. Lidé
tradičně před svátky blázní v nákupních centrech.
Dokonce i národní rádio dělá odpočítávání, kdy se
mají zavřít obchody s alkoholem.
V Norsku Velikonoce začínají karnevalem.
Nicméně, ve staré katolické tradici v Norsku, před
reformací, karneval byl poslední slavností před
Půstem.
Carnevale znamená „rozloučení s masem“.
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Velikonoční čtvrtek
Přestože je to převážně katolická tradice, Norsko ji stále uznává. Skjærtorsdag Skjær,
znamená očistu a pochází z norského slova skíra.

Velký pátek
Tento den je obecně klidný den. Ve staré katolické tradici nesmí být konzumováno
maso a měla by být zachovaná tichá úcta. Velký pátek je jeden ze tří dnů v roce, kdy televizní
stanice nevysílá reklamu a místo toho se zaměřují na charitativní reklamy.

Velikonoční sobota
Velikonoční sobota se nazývá také „Velikonoční večeře“. Påskelam, velikonoční jehněčí, je
tradiční večeře na velikonoční sobotu.

Květná neděle
Tento den je na oslavu Kristova vstupu do Jeruzaléma. Do domu se přinesou nové větve
z břízy (protože v Norsku nejsou palmy). Květná neděle představuje počátek norských
velikonočních svátků a začíná čas kdy lidé začínají zdobit své domy.

Velikonoční neděle
V dávných dobách by lidé na Velikonoční neděli ráno stoupali, aby sledovali východ slunce,
když si mysleli, že slunce radostně prožívá vzkříšení Krista. Navrhuje se, aby to mohlo začít s
norským zvykem „vyrazit na vrcholky“ v době Velikonoc. Tento den byl také dnem
předpovědět počasí pro léto. Kdyby byl dobrý den, bylo by léto také dobré. Kdyby v noci
před nedělí byla mráz, pak by léto přišlo pozdě.

Velikonoční pondělí
Druhý den je pondělí. Je to konec velikonočních svátků a návratu domů (včetně trčení
v dopravní zácpě).

Můj názor
Můj názor je, že Velikonoce v Norsku jsou skvělé. Nejvíce se mi líbí květná neděle. Podle mě
by i jiné svátky v Norsku mohli být zážitkem. Ráda bych chtěla někdy navštívit Norsko v době
Velikonoc.
Autor: Hanzlíková Terezie VI Zdroje: pracuj-v-norsku.cz
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Recept na beránka
Suroviny
Těsto:
4 bílky
4 žloutky
1 lžíce citronové šťávy
200 g cukru krupice
1 vanilkový cukr
240 g polohrubé mouky
2 vejce
Citronová kůra

Poleva:
1 bílek
1 lžička citronové šťávy
100 g cukru moučka

Na ozdobu:
Lískový ořech
2 mandle

Postup přípravy

1. Do mísy dáme vejce, žloutky, cukry, citronovou kůru, šťávu a vše vyšleháme do pěny.
Do této pěny lehce vmícháme mouku a nakonec i pevný sníh, ušlehaný z bílků.
Troubu předehřejeme na 190 °C.
2. Formu na beránka důkladně vymažeme tukem, vysypeme hrubou mouku, připravené
těsto do ní vlijeme a formu zaklopíme. Beránka upečeme do zlatova, a ještě horkého
vyklopíme.
3. Když beránek vychladne, vyšleháme bílek s moučkovým cukrem a po kapkách do
polevy zašleháme citronovou šťávu. Vzniklou polevou beránka nazdobíme.
4. Mandle použijeme jako oči, lískový oříšek jako nos. Velikonočního beránka ozdobíme
mašlí a naaranžujeme na sváteční stůl. A můžete podávat
Zpracovala: Nela Neprašová
Zdroje: Google
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Kde se slaví Velikonoce a jak
Česko
U nás již dlouhá léta probíhá tradiční hodování a pomlázka. Muži a chlapci o Velikonočním
pondělí vycházejí ze svých domovů a šlehají ženy a dívky pomlázkou z mladých proutků. Ženy
jim na oplátku na pomlázku navěšují různobarevné pentle.

Anglie a Amerika
Hlavním symbolem Velikonoc
je v obou těchto zemích
hledání velikonočních vajíček.
Tyto svátky jsou kromě
křesťanských také svátky
věnované dětem. Proto se
často pořádají dětské
slavnosti, večírky i party. Do
takových oslav jsou zapojena
často celá městečka. Ve
Spojených státech jsou navíc
svátky spojené přímo s
náboženstvím, a proto se pár dní před samotnými oslavami schází rodiny a společně chodí
do kostela.

Austrálie
Na Velký pátek se v Austrálii drží zvyk, že všechny obchody bývají zavřené. A děti pak přímo o
velikonočním dnu hledají vajíčka v zahradách, kam je schová jejich rodina.

Řecko
V rodinách se slaví a koná se vajíčková bitva, která spočívá v rozbití vajíčka o svého protivníka

Norsko
Tato severská země je o velikonočních svátcích téměř posedlá, kromě pomlázky, malování
vajíček a lyžovačky, také řešením detektivních příběhů. Je již dlouholetou tradicí, že velké
televize v období Velikonoc vysílají slavné detektivní příběhy. Nejoblíbenější je (stejně jako u
nás) Hercule Poirot od Agathy Christie. Také noviny nebo webové servery vydávají detektivní
příběhy a snaží se do jejich řešení zapojit své čtenáře.

Francie
Od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty ve francouzských kostelech oněmí zvony. Stejně jako u
nás se traduje, že zvony odletěly do Říma. Liší se s námi v tom, že zpátky přinášejí sladkosti
pro děti, které pak padají z nebe dolů. A děti pak vyrážejí do zahrad popadané sladkosti
hledat a sbírat.
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Mně se Velikonoce líbí, ale nejvíc by se mi líbilo to mít jako v Řecku, ale všechny země to mají
taky dobré.
Zdroj: Wikipedie

Zpracovala: Medvecová Tereza

VELIKONOCE V ŘÍMĚ
V Římě v období Velikonoc připomíná papež Křížovou cestu, která vede na Koloseum, kde
nechybí do daleka zářící hořící kříž. Nejdůležitější mše se konají v sobotu večer a na
Velikonoční neděli. V neděli se pak na svatopetrském náměstí před bazilikou sv. Donedávna to
byl nejdůležitější rodinný svátek v Itálii. Na Velikonoce se z celého poloostrova sjížděly celé
rodinné klany a organizovaly o velikonoční neděli tradiční hostiny pro dvacet až třicet
lidí. Řím nebyl výjimkou. Odpoledne pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla
kdysi ovládána celá Říše římská: Koloseum – nejkrásnější a největší dochovaná stavba
antického Říma, Forum Romanum s pozůstatky paláců, chrámů, tržnice, divadla i dalších
objektu patřících neodmyslitelně k Římu v 1. –4. Mši slouží Svatý otec. Fontána na náměstí
Piazze Navona. Slavnostní oběd byl ve znamení čerstvě připravených pečených těstovin –
lasagne či cannelloni, potom přišlo na řadu pečené jehně.

Co se nesmí dělat o Velikonocích
Je zapovězena velká část prací – nesmí se hýbat se zemí a dělat na poli a na zahradě, péct, prát
a zametat, ale ani půjčovat, darovávat a vynášet věci z domu, či přijímat dary. Všechny tyto
úkony totiž byly považovány za posvátné a bylo proto potřeba se jim v tento nebezpečný den
vyhnout.

Zdroj: IDNES.CZ
Zpracovala: Anna Cibulková
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Velikonoce se ve Francii řeknou Pâques.
Většinou se k obědu podává jehněčí maso, pokrmy z vajec a nesmí chybět víno.
Slaví se 17. dubna

Škaredá středa
Tento den se na francouzských náměstí pálí loutka „Jeho Veličenstva“.
Oblíbená tradice je koulení syrových vajec. Vajíčko, které se skutálí dolů a cestou se
nerozbije, symbolizuje kámen, jenž byl odvalen od vchodu do Kristovy hrobky.

Zelený čtvrtek
Na zelený čtvrtek odlétají všechny zvony do Říma, aby odnesli vše zlé.
Znamená to, že všechny zvony umlkají.

Velký pátek
Velký pátek je dnem, kdy ukřižovali Ježíše Krista.
Ve všech křesťanských zemích včetně Francie nezvoní zvony, protože podle
křesťanské tradice odletěly na Zelený čtvrtek do Říma.
Vracejí se s nadílkou vajíček a sladkostí pro hodné děti až v neděli a cestou
rozhazují dobroty do zahrad a domů.

Velikonoční pondělí
Na tento den se těší všechny francouzské děti. Čeká je totiž velký úkol, a sice najít
co nejvíce čokoládových dobrot. A že opravdu je co hledat! Francouzi jako vyhlášení
milovníci dobré čokolády.
Myslím si, že Velikonoce musí být zábavné.
Autor: Nikola Jelenčíková
Zdroje: cestomilove.cz, Google obrázky
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Velikonoční jídla a na ně recepty
Vlašská velikonoční pečeně
Suroviny
1 kilogram vepřové pečeně ,250 gramů uzeného
masa ,1 cibule ,2 rajčata ,1 paprika ,0,5
kilogramu vařených brambor ,150 gramů sýru
Eidam, Olej, nať petrželky, pepř a sůl
Postup: Vepřové maso nakrájíte na plátky, které
naklepete, opepříte a osolíte. Uzené maso se
nakrájí na kostičky. Cibuli oloupete a nasekáte
najemno, na malé kousky nakrájíte papriku bez jádřince a rajčata. Jemně nasekáte i omytou
nať petrželky. Vařené brambory nakrájíte na plátky. Sýr nastrouháte. V pánvi rozehřejete olej,
krátce na něm opečete plátky vepřového masa a přendáte je do zapékací mísy. Na zbylém oleji
mírně osmažíte nakrájenou cibulku, pak přidáte kostky uzeného masa, nakrájená rajčata,
papriku a petrželku. Vše podlijete a necháte chvíli dusit. Směsí z pánve přelijete plátky
vepřového v zapékací míse, pak vše pokryjete plátky brambor, posypete nastrouhaným sýrem
a necháte v troubě zapéct.

HORÁCKÁ DRŠTIČKA
Suroviny
1 kilogram syrových brambor ,1 kilogram vařených brambor ,250 gramů škvarků ,100 gramů
krupice ,2 vejce ,3 stroužky česneku, Majoránka, kmín, pepř a sůl Postup: Syrové i vařené
brambory nastrouháte, přimícháte k nim krupici, vajíčka, škvarky a prolisovaný česnek. Směs
dochutíte majoránkou, kmínem, pepřem a solí a v zapékací míse nebo pekáči ji pečete v
troubě, dokud nemá zlatavý povrch.

FRANCOUSKÝ VELIKONOČNÍ SALÁT
Suroviny
100 gramů brambor ,100 gramů mrkve, 50 gramů celeru, 50 gramů nakládaných okurek, 25
gramů sterilovaného hrášku, 100 gramů majonézy, pepř a sůl
Postup: Důkladně omyté brambory uvaříte ve slupce do měkka, pak je ochladíte pod
studenou vodou a oloupete. Mrkev a celer se uvaří do měkka samostatně v mírně osolené
vodě a pak nechají v sítu okapat. Omytá jablka zbavíte jádřince. Uvařené brambory, mrkev,
celer, jablka a okurky nakrájíte na kostičky, dáte je do mísy a přidáte k nim okapaný hrášek. V
druhé misce smícháte majonézu, hořčici, ocet, cukr, pepř a sůl podle své chuti. Směs necháte
chvíli odležet a pak ji přimícháte k bramborám a zelenině, nakonec ještě přidáte jemně
nasekanou pažitku.
Zdroj: Wikipedie

Vypracovala: Medvecová Tereza
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Velikonoce ve Španělsku
Jak lidé slaví Velikonoce ve Španělsku?
Ve Španělsku se na Velikonoce připravuje masová pečeně, která se nazývá Roscon de Pascua.
Pečou se také velikonoční věnce nebo bochánky ze sladkého těsta, do kterých se vtlačují
natvrdo uvařená vejce. Každý věnec nebo bochánek má v sobě malého plastového panáčka a
ten, kdo ho ve své porci najde, ten bude mít podle tradice štěstí.

Před Velikonocemi zaplaví Španělsko procesí ve špičatých kápích. Tradice oslovuje všechny
generace. Květná neděle je den, kdy ve většině španělských měst oficiálně začíná týden
velikonočních procesí. V ulicích pochodují tisíce kajícníků oblečených do dlouhých tunik a
špičatých čepic, ze kterých je jim vidět jenom oči.

Zdroj: Google
Vypracovala: Marie Steinerová VI. třída

19

.

20

