Grudzień 2010r – wydanie świąteczne

:: HUMOR SZKOLNY ::

Baśniowy humor
Królewna Śnieżka spotyka w lesie 3 krasnoludków.
- Kim jesteście?
- Siedmioma krasnoludkami!
- Ale przecież...
- Wiemy, wiemy..., mamy przejściowe problemy kadrowe.
- Co z resztą?
- Są na urlopie.
Małgosia mówi do Jasia:
- Wczoraj widziałam w lesie krasnoludka, który stał na głowie i pił
kozie mleko. Nie wydaje ci się to dziwne?
- To rzeczywiście dziwne, bo niby skąd w lesie wzięło się kozie
mleko?...
Małgosia mówi do Jasia:
- Wczoraj widziałam w lesie krasnoludka, który stał na głowie i pił
kozie mleko. Nie wydaje ci się to dziwne?
- To rzeczywiście dziwne, bo niby skąd w lesie wzięło się kozie
mleko?...
Rozwiązanie krzyżówki: WIGILIA

:: Co nas czeka ::

03.02.2011 – Zabawa i dysko teka
karnawałowa

Do zobaczenia
po feriach

Zobacz nas w Internecie: www.sp4j.prv.pl

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu

„A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami...”

Niech Boże Narodzenie będzie pięknym czasem dla
wszystkich naszych Czytelników. Życzymy radości
płynącej z tajemnicy cichej nocy, w czasie której na świat
przyszła prawdziwa, choć maleńka Miłość.
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
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- I Ty przyrządzisz wigilijną kapustę z grzybami
- Świąteczny przepis na kapustę z grzybami
- Sporty zimowe
- Ferie na obozie harcerskim
- Informacje z życia szkoły
- Świąteczny wywiad z psem, który przemówił
- Humor
- Krzyżówka

Komentarz numeru

Informacje z życia szkoły
Z życia świetlicy

WESOŁYCH ŚWIĄT I UDANYCH FERII!



Mamy już za sobą Święto Szkoły, teraz zbliża się Boże
Narodzenie, a następnie ferie zimowe. Wszyscy cieszymy się
z tego powodu. Kto z nas nie lubi wolnego?



Bezsprzecznie plusem świąt są, poza tym, co najistotniejsze
(Pasterka, wspólna wieczerza wigilijna), prezenty pod choinką. Choć
niedawno odwiedził nas św. Mikołaj (również w szkole, widać jednak na
to zasłużyliśmy), to myślę, że podarków nigdy za wiele. Dla większości
z nas atrakcją jest także śnieg. Miejmy nadzieję, że w ten wolny, beztroski
czas nie zabraknie nam białego puchu i będziemy cieszyć się zimowymi
atrakcjami. Niektórzy być może wyjadą w góry lub inne atrakcyjne
miejsca, a na pewno większość z nas spotka się na lodowisku.
Życzę zatem wszystkim Czytelnikom, by czas Bożego Narodzenia
upłynął Wam radośnie, w rodzinnej atmosferze. Ferie niech będą natomiast
pełne radosnej, aktywnej i bezpiecznej zabawy na śniegu . Zapraszam do
lektury naszego czasopisma. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego
Roku!
MONIKA MAKAR (VI e)



XI Międzyświetlicowa Olimpiada Sportowa w Przemyślu przyniosła naszej
drużynie zwycięstwo. Pokonaliśmy 11 innych szkół.
I miejsce w VIII Międzyświetlicowym Konkursie Przyrodniczym „Przyroda
i my” w Przemyślu również przyniósł nam I miejsce.
„I Ty możesz zostać małym św. Mikołajem” – pod tym hasłem
zorganizowaliśmy akcję charytatywną na rzecz podopiecznych Schroniska św.
Brata Alberta w Jarosławiu. Wspomaganie pań mieszkających w tym domu
należy już do tradycji naszej świetlicy.

(red.)



Najlepiej sprzedawały się choinki
ŚWIĄTECZNY KIERMASZ

W naszej szkole odbyły się dwa kiermasze świąteczne. Oba trwały po
3 dni (8-10 i 15-17 grudnia).
Uczniowie i ich rodzice sprzedawali różne ozdobyświąteczne. Były nimi
kartki bożonarodzeniowe, bańki ze wstążek icekinów, gipsowe figurki
aniołów, tekturowe aniołki, choinki z szyszek ozdabiane koralikami
i cekinami. Jak nas poinformowała Pani Grażyna Sobczuk,
wychowawczyni klasy III b i współorganizator akcji, największym
powodzeniem cieszyły się choinki z szyszek. Jak zawsze, zebrane w ten
sposób pieniądze przeznaczone będę na paczki świąteczne dla dzieci
z rodzin ubogich.
PAULINA JAZIENICKA (V a)

SZKOLNE RADIO
22 grudnia (środa) nadana została pierwsza audycja szkolnego radia
Czwórka w szkolnym radiowęźle. Uczniowie dzień wcześniej czyli we wtorek
nagrali audycję, którą nauczyciel informatyki p. Grzegorz Kulas mówiąc językiem
radiowca zgrał (dodał muzykę, zlikwidował niepotrzebne przerwy itd.). Głosu
w audycji udzielili uczniowie uczęszczający na zajęcia koła informatycznego.
Gkulas

Zwyczaje wigilijne

Piękny, rodzinny zwyczaj

GDY PIERWSZA GWIAZDA BŁYŚNIE...
Wigilia rozpoczyna obchody Bożego Narodzenia – rodzinnych świąt
pełnych tradycji i podniosłego nastroju. Wieczór wigilijny jest często
najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem roku. Samo słowo
"wigilia" pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. Taki był
dawniej zwyczaj w Kościele, że poprzedniego dnia przed większymi
uroczystościami obowiązywał post i wierni przez całą noc oczekiwali
na tę uroczystość, modląc się wspólnie. Poniżej podajemy
najważniejsze polskie zwyczaje wigilijne.
1. Wolne miejsce przy stole. Ma być przeznaczone przede
wszystkim dla niespodziewanego gościa. Pozostawiając wolne
miejsce przy stole, wyrażamy również pamięć o bliskich, którzy nie
mogą spędzić z nami świąt.
2. Pierwsza Gwiazda - wyznacza moment rozpoczęcia wieczerzy
wigilijnej – na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej.
3. Dzielenie się opłatkiem lub chlebem - symbolizuje zgodę,
wybaczenie i puszczenie w niepamięć wszystkich urazów.
4. Pozostawanie za stołem do końca wieczerzy – „zakaz” ten nie
dotyczy gospodyni lub innej osoby podającej do stołu.
5. Parzysta liczba potraw, najlepiej 12.
6. Spróbowanie każdej potrawy – wg zwyczaju, miało to zapewnić
dostatek.
7. "Jak w Wigilię, tak i przez cały rok" – trzymając się tej zasady,
ludzie jeszcze bardziej mobilizują się, by być dobrymi dla innych.
8. Choinka – zwyczaj przystrajania drzewek świątecznych pojawił się
w XVI wieku. Do Polski dotarł na przełomie XVIII i XIX stulecia.
Wcześniej mieszkania naszych rodaków zdobiły tzw. podłaźniczki.
Był to przystrojony czubek jodły, podwieszony pod sufitem.
9. Kolędowanie – dawniej kolędowano aż do momentu wyjścia na
Pasterkę. Śpiewanie kolęd jest piękną formą modlitwy i wspólnej
radości z przyjścia na świat Zbawiciela.
Opracowała: MARCELINA RAKOCZY (VI e)

ZAŚPIEWAJMY KOLĘDĘ...
Pod pojęciem „kolędowanie” kryje się śpiewanie kolęd, a także
chodzenie od domu do domu z życzeniami.
To pierwsze znaczenie wiąże się ze śpiewem pieśni o narodzeniu Pana
Jezusa, w których rozważamy Jego przyjście na świat i miłość, jaką nas przez to
obdarzył. Kolędy zaczynamy śpiewać przy wigilijnym stole, śpiewamy tego
wieczoru do późnych godzin. Kolędujemy również przez całe święta oraz
w kolejne dni – aż do święta Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej),
czyli do 2 lutego. Papież Jan Paweł II, mimo licznych obowiązków, każdego dnia
w tym okresie znajdował czas na śpiewanie kolęd. Zwyczaj kolędowania w sensie
składania życzeń narodził się jeszcze w pogańskich czasach rzymskich, gdy to
w pierwszych dniach roku sąsiedzi i krewni odwiedzali się wzajemnie. Wtedy
właśnie dawali sobie prezenty, śpiewali pieśni chwalące początek miesiąca,
sławiące domowników i otoczenie.
KAMIL JANAWA (VI e)

O kolędach

TEKSTY PEŁNE GŁĘBI
Śpiewane przez nas kolędy zawierają bardzo bogatą treść. Warto się
nad tym zastanowić. Przyjrzyjmy się więc dwóm z tego typu utworów.
„Bóg się rodzi” to jedna z popularniejszych polskich kolęd, przez niektórych nazywana nawet ich
królową. Jej oryginalny tytuł brzmi „Pieśń o Narodzeniu Pańskim”. Powstała w Dubiecku nad
Sanem (obecnie woj. podkarpackie), po raz pierwszy wykonano ją w 1792 r. w białostockim kościele
farnym . Autorem słów jest polski poeta, Franciszek Karpiński. Z kolei kolęda „Nie było miejsca
dla Ciebie” została ułożona w klasztorze jezuickim w Nowym Sączu. Tekst powstał w latach
trzydziestych XX wieku, muzykę napisał J. A. Gwoździowski – autor kolędy „Do szopy, hej,
pasterze”. – Pierwsza ze wspomnianych kolęd jest pełna paradoksów, czyli mądrych myśli
charakteryzujących się zestawieniem przeciwieństw. Narodzony Pan Jezus jawi się nam jako
nieskończony Bóg ograniczony ludzkim ciałem, jako Miłość jednocześnie przez ludzi wzgardzona
i pełna chwały; wreszcie jako nieśmiertelny Pan życia, który podlega śmierci – podsumowuje Pan
Piotr Czech, nauczyciel języka polskiego i religii. Nasz rozmówca dodaje, że druga kolęda zawiera
niezwykle mądre przesłanie dotyczące odrzucenia Jezusa przez ludzi Mu współczesnych i obecnych.
Taka postawa ludzka jest źródłem wielu nieszczęść.

KAMIL JANAWA (VI e)

GORĄCO POLECAMY

Panie kucharki radzą

FERIE NA OBOZIE HARCERSKIM

KAPUSTA WIGILIJNA

Przed nami ferie zimowe, które rozpoczniemy już 2 tygodnie po
przerwie świątecznej. Skorzystamy z nich w tym roku jako pierwsi.
Ten zimowy odpoczynek jest fantastycznym czasem na udział w obozie
zimowym.

Jak przygotować pyszną potrawę wigilijną? O przepis na
świąteczną kapustę z grochem i grzybami zapytaliśmy nasze
Panie Kucharki.

Rok temu właśnie tak spędziłam ten wolny czas między pierwszym
a drugim semestrem. Pojechałam z harcerzami do Gniewczyny, gdzie
świetnie się bawiłam oraz poznałam wiele sympatycznych osób
z Jarosławia, Przeworska, Przemyśla oraz Rzeszowa. Gniewczyna to
niewielka wioska, ale posiada sporo tajemniczych miejsc. Każdy obozowy
dzień rozpoczynał się od porannej zbiórki. Następne godziny wypełniały
nam m.in. gry terenowe, dzięki którym poznałam ciekawe legendy
o miejscu naszego pobytu. Któregoś dnia otrzymaliśmy od zastępowych
zadanie, by zrobić dobry uczynek na rzecz mieszkańców wioski. Była to
dla nas niezapomniana przygoda, wymagająca od każdego harcerza
pomysłowości i wrażliwości. Jak wywiązaliśmy się z tego zadania, niech
pozostanie tajemnicą znaną tylko harcerzom i gniewczynianom...
Polecam tego typu wyjazdy i życzę wszystkim udanych ferii zimowych.
JUSTYNA CUŻYTEK (VI e)

Składniki :











1,2 kg kiszonej kapusty
2-3 cebule
1 łyżka maggi
20 dkg łuskanego grochu
5 dkg suszonych grzybów
1/3 szklanki oleju
kilka ziaren ziela angielskiego
2 listki laurowe
sól
pieprz

Kapustę kiszoną wypłukać, zalać zimną wodą i ugotować.
Namoczyć grzybki suszone (najlepiej na noc), rano zalać wodą, zlać
następną i ugotować. Odcedzić, pokroić i usmażyć na maśle z cebulą.
Groch namoczyć na noc, odgotować w niewielkiej ilości wody (można też
użyć gotowego grochu z puszki). Do ugotowanej kapusty dodać grzyby
z cebulą, groch doprawić solą, pieprzem i innymi przyprawami.

Smacznego!
Notowała: MARTYNA SZCZEPANIK (VI e)

Sakralnym szlakiem

Mam swój PSI język
Rozmowa z psem .........., który wyjątkowo dla naszych
Czytelników zgodził się przemówić przed 24 grudnia!!!

PRZED BRAMĄ MIŁOSIERDZIA
Uczniowie koła „Sakralnym szlakiem” odwiedzili 26 listopada jarosławską
cerkiew grekokatolicką, w której znajduje się łaskami słynący wizerunek
Matki Bożej – Bramy Miłosierdzia.
Po grekokatolickiej parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego
oprowadził nas ks. Bogdan Kruba, tutejszy proboszcz. Od pierwszej chwili
byliśmy zachwyceni przepychem tej XVIII – wiecznej świątyni. Centralnym
punktem kościoła, jak w każdej cerkwi, jest ikonostas-zbiór ikon (obrazów
przedstawiających świętych) umieszczonych rzędem obok siebie. Oddziela on
miejsce modlitw wiernych od części, gdzie w tabernakulum przechowywany jest
Najświętszy Sakrament. Za ikonostas mogą wchodzić tylko księża i ministranci.
Słynny obraz Matki Bożej – Bramy Miłosierdzia znajduje się w ołtarzu bocznym.
Jeszcze w roku 1779 papież Pius VI uznał ten wizerunek za cudowny.
Ks. Bogdan Kruba opowiedział nam nie tylko o świątyni, ale również przybliżył
różnice między Kościołem rzymskokatolickim a grekokatolickim. Tak naprawdę
są one niewielkie. Oba Kościoły wierzą w jednego Boga, mają te same
sakramenty i uznają zwierzchnictwo Ojca Świętego. Różni je tylko sposób
sprawowania liturgii, co wiąże się z odmienną kulturą. W cerkwi ksiądz odprawia
Msze św. w języku ukraińskim, jest zwrócony przodem do ołtarza i tyłem do
wiernych. Nabożeństwa wyróżniają śpiewy accapella (bez udziału
instrumentów).
Na koniec zwiedzający odmówili krótką modlitwę przed obrazem Matki
Bożej, zawierzając się Maryi czczonej pod nazwą Brama Miłosierdzia.
NINA FRENDO (V a)

http://fotoforum.gazeta.pl/

Foto:
http://fotoforum.gazeta.pl/

- Jak to się stało, że mówisz? Legenda głosi, że zwierzęta
posługują się ludzkim głosem w Wigilię. Ale kilka dni wcześniej?
- Hm, umiem mówić odkąd pamiętam. I robię to jak Wy, ludzie –
używając strun głosowych poruszanych przez powietrze. Tak właśnie
wytwarza się dźwięk. Mam swój psi język, a wyjątkowo na święta
mówię po ludzku. Gdybym przemówił tylko w wigilię, to nie
mógłbym udzielić wywiadu. Z tego co wiem, redakcja „Czwórki” nie
pracuje od 23 grudnia do 2 stycznia. Zrobiłem więc wyjątek i
przerzuciłem się na obcy język już dziś – specjalnie dla Was. Macie
na to wyłączność!
- Lubisz święta?
- Oczywiście! A kto by ich nie lubił? My, psy, tak samo cieszymy się z takich miłych dni. Poza tym
zawsze udaje się wtedy dostać jakiś przysmak.
- Co jest Twoim smakołykiem?
- Moim ulubionym jedzeniem są miętowe ciastka. Mógłbym pałaszować je bez przerwy. Poza tym...
w sumie konsumuję prawie wszystko. Prawie, bo jednak istnieje kilka potraw, których nie jadam.
Nie będę jednak zniechęcał nikogo do ich jedzenia.
- Chciałbyś chodzić do szkoły?
- Chociaż szkoła ma swoje plusy (są nimi na przykład koledzy, koleżanki i przyjaciele), to
zdecydowanie wolę nie mieć nic wspólnego z tym ludzkim obowiązkiem. A znajomości nawiązuję
na spacerach.
- Jakie lubisz zabawy?
- Najwięcej frajdy sprawia mi podgryzanie mojej właścicielki... to takie śmieszne! Poza tym
przepadam za zabawą z orzechem, który szybko się turla i zwinnie przede mną ucieka. Uwielbiam
też bawić się z innymi psami na podwórzu.
- Niedługo po świętach będą walentynki. Zdradź mi, czy psy też się zakochują?
- Oczywiście, że tak! Wyznam Wam w tajemnicy, że doświadczyłem tego uczucia na własnej skórze.
Chyba zwariowałem, że się tak wywnętrzam – ale przyznam się tylko Czytelnikom „Czwórki”, że
szaleję za pewną suczką o imieniu Astra. Mieszka ona przy tej samej ulicy, co ja. Niestety, nie
widujemy się tak często, jakbyśmy chcieli. Wiem, że Astra odwzajemnia moje uczucie. A jeśli
chodzi ogólnie o psy, to uważam, że są równie uczuciowe jak ludzie – choć inaczej to okazują.
- Czego życzyć Ci na święta? Masz jakieś marzenie?
- Mam wiele zachcianek. Największym marzeniem jest jednak to, by właściciele zgodzili się
zorganizować mi urodziny. Na takie przyjęcie zaprosiłbym wszystkie znajome psy, a nawet kilka
zaprzyjaźnionych kotów. Byłoby wesoło, wszyscy goście szczekaliby z zachwytu. Oprócz tego
dostałbym wiele wspaniałych prezentów. Ciągle o tym myślę, wyraźnie skomlę na ten temat, ale moi
państwo jakby byli głusi. Cóż, powiem im o tym w Wigilię... po ludzku.
- Niech więc spełni się Twoje marzenie, dziękujemy za rozmowę.
- Dziękuję i wesołych świąt! Hau, hau!
Rozmawiały: MARTYNA SZCZEPANIK i MONIKA MAKAR (VI e)

Sylwestrowy kurs tańca

Święto Szkoły i Jej Patrona

SALSA W PARACH

Nasi Czytelnicy są już po andrzejkowym kursie tańca.
Teraz czas na poznanie kolejnych kroków przed
sylwestrową nocą. Specjalnie dla Was szkolna
instruktor tańca, Pani Agnieszka Szpond, udziela lekcji
salsy.
Salsa to słowo oznaczające w języku hiszpańskim pikantny
sos (taki do jedzenia, oczywiście), muzycznie oznacza to
samo, czyli mieszankę różnych zbliżonych genezą
i rytmem rodzajów muzyki latynoskiej takich jak: Guajira,
Son Montuno, Mambo, Charanga, Changui, które
umieszczono pod wspólnym terminem SALSA. Tanecznie
salsa to też miks - połączenie rumby kubańskiej, sonu,
lokalnych tańców portorykańskich, rytmów afrykańskich,
a obecnie także jazzu, hip - hopu czy tańca współczesnego. Salsa jest przede wszystkim
tańcem w parach i ma charakter użytkowy, czyli pozwala zatańczyć na imprezie
z dowolnie wybraną osobą. W związku z tym ,że salsa rozwijała się w wielu miejscach na
świecie, powstały też różne jej style. Różnią się one sposobem prowadzenia partnerki
oraz, co najważniejsze, momentem "breakowania" w kroku podstawowym, czyli
uderzeniem w muzyce, na które wykonujemy najdłuższy krok.
JAK ZATAŃCZYĆ SYLWESTROWĄ SALSĘ ?
- Mężczyzna:
1. Lewa noga krok w miejscu – na 1
2. Prawa noga krok do tyłu (break – czyli zmiana kierunku ruchu) – na 2
3. Lewa noga krok w miejscu – na 3
4. Pauza – na 4
5. Prawa noga krok do przodu – na 5
6. Lewa noga krok do przodu (break) – na 6
7. Prawa noga krok w miejscu – na 7
8. Pauza – na 8 – przypis jak na 4
9. Lewa noga krok do tyłu – na 1
10. = 2. ...
- Kobieta:
1. Prawa noga krok w miejscu – na 1
2. Lewa noga krok do przodu (break) – na 2
3. Prawa noga krok w miejscu – na 3
4. Pauza – na 4
5. Lewa noga krok do tyłu – na 5
6. Prawa noga krok do tyłu (break) – na 6
7. Lewa noga w miejscu – na 7
8. Pauza – na 8
9. Prawa noga krok do przodu – na 1
10. = 2. ...

PRZYJAŹŃ – TO DROGA DO SZCZĘŚCIA
Powyższe słowa stały się mottem obchodów tegorocznego Święta
Szkoły i jej Patrona, które miały miejsce 25 listopada. Ta uroczystość
wyglądała inaczej, niż inne dni nauki.
Uczniowie rozpoczęli zajęcia od obejrzenia spektaklu pt. „Przyjaźń
– to droga do szczęścia”. Opowiadał on o młodości Stefana Żeromskiego
i jego ówczesnych przyjaciołach.
Szóstoklasiści wcielili się w role osób bliskich naszemu patronowi. Klimat
XIX wieku oddały stroje z tamtej epoki oraz wystrój sceny. Nowością było
profesjonalne oświetlenie (1000-watowe lampy). Po przedstawieniu
wszyscy udali się na Mszę świętą do Bazyliki Matki Bożej Bolesnej, gdzie
o. przeor Jacek Skupień mówił w czasie kazania o mądrości – jako darze
od Pana Boga. Po powrocie do szkoły mieliśmy okazję obejrzeć kroniki
naszej „czwórki”, dzięki czemu lepiej poznaliśmy przeszłość szkoły. Warto
dodać, że spektakl wystawiony dla gości, nauczycieli i uczniów raz jeszcze
uczniowie klas VI zaprezentowali 6 grudnia dla rodziców.
ANNA PLIŚ (V c)

Chwila relaksu dla umysłu

Narty, sanki i łyżwy, czyli...
ZIMA NA SPORTOWO

1.

Wielkimi krokami zbliża się do nas przerwa świąteczna
w nauce, a następnie ferie zimowe. Każdy z pewnością chce spędzić ten
czas wesoło i przyjemnie. Na pewno warto skorzystać
z dobrodziejstwa sportów zimowych. Aktywnie spędzony czas na
nartach, sankach czy łyżwach pozwoli się rozerwać i utrzymać
kondycję.
Do najpopularniejszych sportów zimowych należą: skoki
narciarskie, narciarstwo alpejskie i klasyczne, hokej na lodzie, bobsleje,
jazda figurowa i jazda szybka na lodzie. Oczywiście nie wszystkie te
dyscypliny można uprawiać bez odpowiedniego przygotowania i w byle
jakim miejscu. Każdy jednak może spróbować swoich sił, zjeżdżając na
nartach, sankach czy ślizgając się na łyżwach. Miłośnicy nart nie muszą
wcale daleko wyjeżdżać, by poszusować. Wystarczy udać się do Przemyśla
na całkiem dobry stok lub nieco dalej – do Arłamowa. Jeszcze lepiej ma się
sprawa łyżew. Lodowisko czynne jest w Jarosławiu – obok basenu.
Z kolei jazda na sankach może być praktykowana w zasadzie na każdej
górce – byle była ona bezpieczna, tzn. niezbyt stroma i oczywiście nie może
być to jezdnia. Sami wiecie najdoskonalej, jak wiele atrakcji niesie z sobą
zima. Warto więc z nich skorzystać, każdy z pewnością znajdzie coś dla
siebie.
MONIKA MAKAR (VI e)

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Krzyżówka świąteczna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ostatni dzień roku.
Ozdabiasz ją na święta.
Pierwsza na niebie.
Pod nią całujemy się w trakcie świąt.
Śpiewane w Boże Narodzenie.
Święty z prezentami.
Matka Pana Jezusa.
PAULINA JAZIENICKA i REGINA KOZDĘBA (V a)

