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EDITORIAL

KOPERTINA:
Onat SHUFTA

SHKOLLA E MUAJIT4

MBRETËRIA E 
KAFSHËVE

Eja…buzqeshni...është falas!!!
NJË BUZËQESHJE nuk kushton asgjë, mirëpo jep aq shumë. 

Ajo begaton ata të cilët e marrin atë, duke mos i varfëruar ata 
të cilët e dhurojnë. Një buzëqeshje merr vetëm një moment nga 
koha juaj, mirëpo kujtimi i saj ndonjëherë zgjat përgjithmonë. 
Askush nuk është aq i pasur dhe i plotfuqishëm sa të mund ta 
kalojë jetën pa të dhe askush nuk është aq i varfër sa të mund të 
mos pasurohet nga ajo. Një buzëqeshje krijon lumturi në shtëpi, 
kultivon vullnet të mirë në afarizëm dhe është kundërpërgjigja 
e miqësisë. Ajo sjell pushim për të raskapiturit, inkurajim për të 
dekurajuarit, rreze dielli për të pikëlluarit dhe është antidota më 
e mirë e natyrës kundër shqetësimeve. Sidoqoftë nuk mund të 
blihet, të kërkohet, të huazohet ose të vidhet, sepse është diçka 
që nuk ka vlerë për dikë derisa nuk dhurohet. Disa njerëz janë 
tejet të lodhur që t’ju dhurojnë një buzëqeshje, atëherë dhuroni 
ju atyre një buzëqeshje, sepse askujt nuk i duhet një buzëqeshje 
më shumë sesa atij që nuk ka asnjë për të dhënë.

Buzëqeshja është si një makinë kohe. Mund t’ju shpie prapa në 
ditët e fëmijërisë, në kohën kur nëna juaj ju ka dhënë akullore për 
t’ju ngushëlluar për gjurin e gërvishtur pasi keni rënë nga biçikleta. 
Ju bën të kujtoni momentet kur rrezet e diellit kanë ngrohur fytyrën 
tuaj dhe mbushur shpirtin plot ngrohtësi dhe dashuri. Gjithashtu ju 
kujton gjithë ato të qeshura gjersa keni ngrënë akulloren nga poshtë-
lart, dhe akullorja shkrihej dhe rridhte si një lum në fytyrën tuaj. Ose 
ju kujton edhe kohën në kampin veror ku keni takuar dashurinë e 
parë. Ajo do t’ju mbush me aq shumë ndjenja të forta, saqë do të 
donit me një zë të lartë t’i tregonit mbarë botës se jeta është e bukur. 
Ndonjëherë një buzëqeshje nga një mik i afërt ju bën të mbusheni 
në lotë ose thjesht të filloni të qeshni me histeri. Buzëqeshjet janë 
ngjitëse. Ato bëjnë një të huaj pranë jush të dëshirojë të buzëqesh. 
Mund ta provoni ndonjëherë, buzëqeshni për një të huaj dhe shikoni 
reagimin e atij personi. Mbani mend, disa nga miqtë më të mirë, 
dikur ishin të huaj që ndanë me ju një buzëqeshje të vetme. 

“Shprehja që një person ka në fytyrë është tejet më e 
rëndësishme sesa rrobat që ai ka në trup”. – Dale Carnegie

Deri në takimin tonë të ardhshëm në muajin qershor, 
mirëmbetshi! 

Leonora
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EDITORIAL
Smile...Come on...It’s Free !!!
A SMILE costs nothing, but gives much. It enriches 

those who receive, without making poorer those who 
give. It takes but a moment, but the memory of it 
sometimes lasts forever. None is so rich or mighty 
that he can get along without it, and none is so poor 
but that he can be made rich by it. A smile creates 
happiness in the home, fosters good will in business, 
and is the countersign of friendship. It brings rest to 
the weary, cheer to the discouraged, sunshine to the 
sad, and is nature’s best antidote for trouble. Yet it 
cannot be bought, begged, borrowed, or stolen, for it is 
something that is of no value to anyone until it is given 
away. Some people are too tired to give you a smile. 
Give them one of yours, as none needs a smile as 
much as he who has no more to give.

A smile is like a time machine. It can bring you back to 
the days of your childhood, like the time your mom gave 
you ice cream when you fell off your bike and scrapped 
your knee. Remembering how the sun shone on your 
face and filled your soul with warmth and love. Laughing 
as you ate the cone from the bottom up while rivers of 
ice cream flowed down your face. Or the time at summer 
camp where you met your first love. It will fill you with 
so much raw emotion that you just want to scream out 
to the world that life is good. Sometimes a smile from 
a close friend will make you break down and cry or just 
burst out into hysterical laughter. Smiles are contagious. 
They make a complete stranger sitting next to you want 
to smile. Just try it some time, smile at a stranger and see 
the reaction you get. Remember, some of the greatest of 
friends were once strangers that shared a smile. 

“The expression one wears on one’s face is far more 
important than the clothes one wears on one’s back.” 

– Dale Carnegie
Until our next meeting in June, wish you all the best. 

Leonora
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E rrethuar me pyje dhe gjelbërim buzë 
përroit të Mramorit, Shkolla Fillore dhe e 
Mesme e Ulët (SHFMU) “Avni Rrustemi”, 

në fshatin Mramor të komunës së Prishtinës, 
është një prej shkollave me peizazhin më të 
bukur në Kosovë. Krahas peizazhit kjo shkollë 
krenohet edhe me traditën, historinë e pasur 
dhe rolin që ka luajtur në zhvillimin e Mramorit 
dhe shumë fshatrave përreth.

Ajo u hap për herë të parë në vitin 1946, 
dhe asokohe i kishte vetëm 28 nxënës prej 
moshës 7-15 vjet. Për shkak se kjo ishte shkolla 
e parë dhe e vetme në këtë rajon, ky tempull 
i dijes pati rëndësi të madhe në formësimin e 
brezave të ardhshëm. Sipas drejtorit, z. Musli 
Gashi, është interesant fakti se nxënësit e parë 
të kësaj shkolle me të përfunduar studimet 
e tyre u kthyen aty për të dhënë mësim. 
“Kontributi i tyre ka qenë i jashtëzakonshëm 

si në rregullimin e shkollës ashtu edhe në 
nxitjen dhe përparimin e shkollimit të vajzave. 
Fatkeqësisht, shumë shpejt e tërë kjo gjeneratë 
e mësimdhënësve do të dalin në pension 
pas afër dyzet viteve në shërbim të dijes dhe 
gjeneratave të reja të kësaj zone,” tha z. Gashi. 

Sa i përket ndërtesës së shkollës z. Gashi 
theksoi se shkolla e parë u ndërtua në vitin 
1948, kurse në vitin 1985 përfundoi ndërtimi i 
objektit të ri, i cili është në përdorim edhe sot. 
Duhet theksuar se përkundër se ka kaluar 
mjaft kohë qëkur është ndërtuar, objekti aktual 
i plotëson mjaft mirë kushtet për mësim. Në 
vitin 2016 Komuna e Prishtinës ka investuar 
në riparimin e kulmit dhe vendosjen e kaldajës 
së ngrohjes qendrore dhe në këtë mënyrë i ka 
përmirësuar dukshëm kushtet e mësimit. Sipas 
drejtorit Gashi, e tëra që mbetet për të bërë 
është investimi në ndërtimin e disa kabineteve 
si dhe një salle të sportit.

“Këtu jemi pak ngushtë. Për shkak të punës 
me një ndërrim ne detyrohemi që në një klasë 
t’i kemi dy - tri kabinete. Kështu për shembull 
kabineti për fizikë, biologji dhe kimi vazhdimisht 
është i zënë nga një klasë gjatë tërë ditës çdo 
ditë të javës. Gjëja tjetër që na mungon më së 
shumti është një sallë e edukatës fizike. Aty 
krahas orëve të edukatës fizike do të mund të 
organizonim aktivitete shtesë si përgatitja dhe 
shfaqja e pjesëve teatrale, programeve artistike 
për festat e ndryshme, etj.” shtoi z. Gashi. Ai 
vazhdoi më tutje duke theksuar se një investim i 
tillë do të shpaguhej shumë shpejt pasi që këta 
fëmijë e meritojnë. “Aktualisht ne i kemi 193 
nxënës për të cilët kujdesen 18 mësimdhënës. 

Për shkak të shtrirjes mjaft të gjerë të fshatit ne 
i kemi edhe dy anekse të ndara në lagjet Halitaj 
dhe Suteskë. Mirëpo, përkundër se kemi numër 
kaq të vogël të nxënësve ne ia kemi dalë që 
të jemi në vendin e parë në mesin e shkollave 
periferike të Prishtinës dhe jemi një kundërshtar 
i denjë edhe për shkollat e qytetit në garat e 
ndryshme të dijes,” tha z. Gashi.

Vitin e kaluar në garat e dijes në mesin e 
tetë shkollave nga periferia e Prishtinës nxënësit 
e kësaj shkolle janë renditur në vendin e dytë. 
Kurse vitin e kaluar në garat kombëtare për 
gjuhë angleze kjo shkollë ka dalë e treta. Po 
ashtu edhe në “Sfidën e dizajnit” në robotikë, 
vitin e kaluar kjo shkollë është renditur në 
vendin e parë dhe ka pranuar mirënjohje nga 
Fondacion i IPKO, organizatori i kësaj sfide.

Drejtori Gashi po ashtu theksoi se edhe 
bashkëpunimi me prindër është rritur dukshëm 
në raport me vitet e mëparshme. Mirëpo, sipas 
tij nëse mungon angazhimi i fëmijëve gjithçka 
është e kotë. Për këtë arsye ai i porositi të gjithë 
të rinjtë që t’i kthehen librit. Për moshën e tyre 
gjëja më e rëndësishme është libri. Fundja 
librat janë çelësi i të gjitha arritjeve shkencore 
moderne tha z. Gashi.

Drejtori Musli Gashi

Erleta Gashi (15)
Stina e pranverës e ka 
bukurinë dhe gjelbëri-
min e saj. Ajo padyshim 
që është njëra ndër 
stinët më të preferuara 
të mija. Kjo stinë gjith-
monë na bënë të ndihemi shumë mirë. 
Cicërimat e zogjve që na zgjojnë nga 
gjumi me atë tingullin melodik. Atëherë, 
tani për tani jemi në stinën më të bukur, 
me rrezet e diellit, po edhe shpeshherë 
me shiun e bukur!

Erleta Gashi (15)
Spring is beautiful and green. It is 
without any doubt one of my favourite 
seasons. It always makes us feel very 
good. Birds singing wake us up with 
their beautiful voices. So, right now we 
are in the best season, full of sunshine 
and often the beautiful rain.

Blerta Gashi (15)
Natyra, qielli dhe pemët 
tregojnë se pranvera po 
afron. Kjo stinë e cila 
e bënë natyrën më të 
bukur, me zogjtë që i japin 
akoma edhe më shumë 
gjallëri dhe pyjet e gjelbëruara! Gjithçka 
ka marrë një ngjyrë jeshile, ndërsa kur 
e shikojmë qiellin ai është i kaltër dhe 
i hapur. Me të vërtetë unë këtë stinë e 
përjetoj si një prej stinëve më të bukura 
të vitit!

Blerta Gashi (15)
Nature, the sky and trees tell us spring 
is here. This season that makes nature 
beautiful, with birds singing and green for-
ests! Everything becomes green and when 
we look up in the sky it is blue and clear. 
I really experience this season as one of 
the most beautiful!

ÇKA ËSHTË PRANVERA PËR JU DHE 
SI NDIKON AJO TE JU?

SHFMU “AVNI RRUSTEMI” NË MRAMOR

Pyetësor

shkolla e muajit

Flora 
Gashi (15)
Pranvera 
është një 
ndër stinët 
më të bukura 
të vitit. Kjo 
stinë është e bukur, sepse në 
këtë kohë e tërë natyra merr 
një pamje tjetër. Natyra gjel-
bërohet, lulet mbulojnë gjithë  
tokën, cicërimat e zogjve 
tregojnë se tani ka ardhur koha 
që edhe bujqit të punojnë arat 
e tyre.

Flora Gashi (15)
Spring is one of the most 
beautiful seasons of the year. 
It is beautiful because at this 
time of year the nature takes 
up a completely different look. 
The scenery is green, flowers 
cover the ground, birds songs 
tell us that it is time for the 
farmers to work their fields.
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Surrounded by forest and greenery 
and the Mramor Creek, Elementary 
and Junior High School (EJHS) 

“Avni Rrustemi” in village Mramor, Prishtina 
Municipality, is one of the schools with the best 
scenery in Kosovo. In addition to the scenery 
this school also takes pride in its tradition, rich 
history and the role it played in the development 
of Mramor and many other surrounding villages.

It was opened for the first time in 1946 and 
at the time it had only 28 students aged 7-15. 
Because it was the first and only school in the 
region, this temple of knowledge had a great 
impact in shaping future generations. According 
to the Principal Mr. Musli Gashi it is interesting 
that after finishing their studies the first 
students of this school returned to teach there. 
“Their contribution was extraordinary both in 
maintaining the school and in encouraging and 
advancing the education of girls. Unfortunately, 
very soon the last of those teachers will retire 
after almost 40 years in service to knowledge 

and the young generations of this area,” 
Mr. Gashi stated.

In relation to the school building, 
Mr. Gashi stressed that the first facility 
was constructed in 1948 and in 1985 
the new school building, which is 
still in use, was finished. It must be 
noted that although quite some time 
has passed since its construction, 
the current building meets the criteria 
for teaching. In 2016 Prishtina 
Municipality invested in repairing the 
roof and installing the central heating 
boilers. This has resulted in the visible 

improvement of the teaching conditions. 
According to Mr. Gashi all that remains to 
be done is to invest in constructing some 
laboratories and a sports hall.

“We are somewhat restricted for space. 
Due to one shift work we are forced to keep 
in one classroom two or three laboratories. 
Therefore our physics, biology and chemistry 
laboratory is continuously occupied every 
single hour of every day of the week. The 
next thing we miss the most is the sports 
hall. In addition to physical education 
classes we could also organize there 
supplementary activities such as prepare 
and stage theatrical parts, artistic programs 
for holidays, etc.” Mr. Gashi added. He 
went on stressing that such an investment 
would be repaid very soon because these 
children deserve it. “We currently have 193 
students under the care of 18 teachers. 
Because the village is very spread, we have 

two more separate branches in Halitaj and 
Suteske neighbourhoods. However, despite 
having such a small number of students, we 
have managed to be one of the top schools 
in Prishtina suburbs and we are also a 
decent opponent to the city schools in various 
knowledge competitions,” Mr. Gashi said.

In last year’s knowledge competition this 
school came in second place among eight 
suburban schools and in the national English 
Language competition it came in third. In last 
year’s “Design Challenge” in robotics this 
school came in first place and its success was 
acknowledged with a letter of appreciation from 
IPKO Foundation, the organizer of this event.

Principal Gashi also emphasized that 
the cooperation with parents has increased 
significantly as well in comparison to previous 
years. However, according to him if children 
are not motivated then everything is in vain. 
Therefore he appealed to the youth to go 
back to reading books. Books are the most 
important thing for their age. After all books 
are the key to all modern technological 
advancements Mr. Gashi stressed. 

Maltina Gashi (15)
Dimri me bardhësinë e tij 
iku dhe radhën e ka pran-
vera plot ngjyra, harmoni 
dhe  emocione të shumta. 
Këtë stinë e duam pasi 
të gjithëve na e largon 
monotoninë e dimrit dhe na sjellë vetëm 
bukurinë dhe lumturinë natyrore. Të gjithë 
ne nxënësit e duam shumë pranverën, 
pasi që na mbush me frymëzim dhe plot 
ngjyra në brendësinë tonë të thellë.

Maltina Gashi (15)
Winter with its white scenery is gone 
and now its spring time, full of colours, 
harmony and emotions. We love this sea-
son because it chases away the winter 
monotony and brings back the nature’s 
beauty and joy. We students love spring 
because it fills us with inspiration and 
beautiful colours.

EJHS “AVNI RRUSTEMI” IN MRAMOR
school of the month

Verona Gashi (14)
Pranvera për mua është një 
ringjallje pas acarit të ftohët 
që na e sjell dimri. Ajo ngjallë 
botën bimore në tërë planetin 
tonë, ia kthen asaj bukurinë 
dhe gjelbërimin, i çel lulet më 
të bukura, rikthen zogjtë shtegtar në çerdhet e 
tyre. Çdo stinë e ka bukurinë e saj, por unë men-
doj se pranvera është stina më e veçantë, sepse 
ia rikthen ngjyrat e blerta botës. Një botë pa këtë 
ngjyrë do të ishte një trishtim për të gjithë ne.

Verona Gashi (14)
Spring to me is a revival after the cold winter. 
It revives the plants and returns nature to its 
beautiful green colours, it blossoms the most 
beautiful flowers, the migrating birds return 
to their nests. Every season is special but I 
think that spring is the most unique because it 
returns the green colour to the world. A world 
without green would be a said one indeed.

Ardi 
Gashi (14)
Pranvera për 
mua është një 
fillim i ri. Ajo 
zhduk acarin 
dhe ia sjell gjelbërimin dhe 
bukurinë natyrës. Unë e përjetoj 
pranverën si stinën më të bukur 
pasi ajo i rikthen zogjtë, gjelbëri-
min dhe bukurinë e natyrës. Po 
ashtu, pranvera është stina e 
cila na sjell shumë aktivitete të 
bukura.

Ardi Gashi (14)
To me spring is a new beginning 
it chases away the winter cold 
and brings back the nature’s 
greenery and beauty. I think 
spring as the best season of 
the year because it brings back 
the birds, greenery and nature’s 
beauty. Spring is also the sea-
son that brings many beautiful 
activities for us.

WHAT IS SPRING TO YOU AND HOW 
DOES IT IMPACT YOU?Questionnaire
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Me të përfunduar Lufta 
e Dytë Botërore një 
gjë ishte e sigurt; 

bota nuk mund të lejonte 
përsëritjen e një konflikti të tillë. 
Si rezultat i këtij pajtimi global 
lindi Organizata e Kombeve të 
Bashkuara. Shumë shpejt kjo 
organizatë filloi punimet për 
përcaktimin e disa të drejtave, 
për të cilat besohej se të gjitha 
qeniet njerëzore i gëzojnë në 
mënyrë të natyrshme. Kështu 
më 10 dhjetor të vitit 1948, 
Asambleja e Përgjithshme e 
Kombeve të Bashkuara miratoi 
Deklaratën Universale të të 
Drejtave të Njeriut. Ky dokument 
ndërkombëtar ndonëse nuk 
është ligjërisht obligues paraqet 
një standard të përbashkët për 
t’u arritur nga të gjitha shtetet 
nënshkruese.

Por, çka janë të drejtat e 
njeriut? 

Në përgjithësi, të drejtat e 
njeriut janë të drejta themelore 
të patjetërsueshme të cilat i 
gëzojnë të gjithë njerëzit thjesht 
sepse janë qenie njerëzore. Këto 
të drejta mund të ekzistojnë si 
të drejta natyrore apo ligjore 
qoftë në ligjet kombëtare apo 
në ligjin ndërkombëtar. Të 
drejtat e njeriut janë gurthemel 
i praktikave ndërkombëtare, 
të të drejtës ndërkombëtare, 
institucioneve globale dhe 
rajonale, në politikat shtetërore si 
dhe në aktivitetet e organizatave 
joqeveritare anë e kënd botës. 
Një pranim i tillë global i kësaj 
doktrine padyshim që është 
natyra gjithëpërfshirëse e cila 
vjen në shprehje që në nenin e 
parë të Deklaratës Universale 
për të Drejtat e Njeriut ku thuhet: 
“Të gjitha njerëzit lindin të lirë 
dhe të barabartë në dinjitet 
dhe të drejta. Ata kanë arsyen 
dhe ndërgjegjen dhe duhet të 

veprojnë ndaj njëri-
tjetrit në frymën e 
vëllazërisë”.

Me kalimin e 
kohës, botëkuptimi 
për të drejtat e njeriut 
është zhvilluar. 
Sot Organizata e 
Kombeve të Bashkuara 
i ndan këto të drejta 
në dy fusha; (1) të 
drejtat qytetare dhe 
politike, të mishëruara 

në nenet 3 deri 21; (2) të 
drejtat ekonomike, shoqërore 
dhe kulturore, të mishëruara 
në nenet 22 deri 28, të 
Deklaratës Universale për 
të Drejtat e Njeriut. Pikërisht 
këtu kemi të bëjmë edhe 
me një aspekt tjetër të 
rëndësishëm të karakterit 
të këtyre të drejtave 
- pandashmërinë. 
Deklarata Universale 
për të Drejtat e Njeriut 
i përfshinë të dyja këto 
grupe të të drejtave 
bazuar në parimin se ato 
mund të ekzistojnë me sukses 
vetëm së bashku. Ashtu siç 
është shprehur në vitin 1966 në 
Konventën Ndërkombëtare mbi 
të Drejtat Qytetare dhe Politike 
dhe Konventën Ndërkombëtare 
mbi të Drejtat Ekonomike, 
Shoqërore dhe Kulturore: “Ideali 
i qenieve të lira njerëzore që 
gëzojnë liri qytetare dhe politike 
si dhe liri nga frika mund të 
arrihet vetëm nëse krijohen 
kushtet ku të gjithë do të mund 
të gëzojnë të drejtat e tyre 
qytetare dhe politike por edhe 
ato shoqërore, ekonomike dhe 
kulturore”.

Pa marrë parasysh 
botëkuptimin për sa i përket 
të drejtave të njeriut, një gjë 
është e sigurt, të gjithë ne jemi 
përgjegjës që ato të respektohen 
dhe të jenë baza se si ne do të 
udhëheqim jetën tonë. Mjafton 
që ne ta kuptojmë dhe pranojmë 
se vërtetë të gjithë ne lindim të 
barabartë dhe si të tillë kemi të 
drejtë që të jetojmë të lirë por 
edhe obligimin që t’i lëmë të 
tjerët të jetojnë të lirë, pa marrë 
parasysh dallimet që mund t’i 
kemi me të tjerët. Për të arritur 
këtë, ne duhet të tregojmë 
tolerancë ndaj të tjerëve. Pa 
tolerancë, dokumente të tilla si 

Deklarata 
Universale 
e të Drejtave 
të Njeriut 
janë të 
pakuptimta. 
Në fund të 
fundit, koncepti 
kryesor për të 
drejtat e njeriut 
rrjedh nga parimet 
e tolerancës. Shtetet 
më të zhvilluara dhe 
më me begati në botë 
shquhen për trajtimin 
e barabartë të të gjithë 
qytetarëve të tyre pa marrë 
parasysh prejardhjen e tyre 
etnike, fetare apo racore. 
Thonë se njeriu duhet të 
mësoj nga gabimet e veta 
por të mençurit mësojnë nga 
gabimet e të tjerëve. Andaj, le 
të tregohemi të mençur dhe 
të mësojmë se vetëm duke i 
respektuar të drejtat e njëri-tjetrit 
ne do të mund të jetojmë të lirë 
dhe në begati.

TOLERANCA - BAZA E TË
DREJTAVE NJERËZORE

TË DREJTAT NJERËZORE



In the wake of the Second 
World War one thing was 
certain; the world could not 

permit the repetition of such 
a conflict. As a result of this 
global consensus, the United 
Nations was established. This 
organization commenced 
work immediately to 
define some basic rights 
which many believed are 

inherently entitled to all 
humans. Consequently, 

on 10th December 
1948, the United 
Nations General 
Assembly adopted 
the Universal 
Declaration 
of Human 
Rights. This 
international 

document, 
although 

not 

legally binding, represents 
a common standard to be 
achieved by all signing states.

What are human rights? 
In general, human rights 

are inalienable basic rights 
enjoyed by all people simply 
because they are human 
beings. These rights may 
exist as natural or legal 
rights in both national and 
international law. Human 
rights are the cornerstone 
of international law and 
practices, global and regional 
institutions, state policies and 
activities of non-governmental 
organisations throughout the 
world. The global acceptance 
and comprehensive nature 
of this doctrine is expressed 
by Article 1 of the Universal 
Declaration of Human 
Rights, which states: “All 
human beings are born free 
and equal in dignity and 
rights. They are endowed 
with reason and conscience 
and should act towards 
one another in a spirit of 
brotherhood.”

Over time, the 
understanding of human 
rights has evolved. 
Today the United 
Nations divides these 

rights in two areas: (1) 
civil and political rights 

enshrined in Articles 3 to 
21; (2) economic, social and 
cultural rights enshrined 
in Articles 22 to 28 of the 
Universal Declaration 
of Human Rights. This 
constitutes another 
important aspect of 
the nature of these 
rights - indivisibility. 
The Universal 
Declaration of Human 
Rights includes both 
sets of rights based 
on the principle that 
they can only exist 
successfully together. 
As stated in 1966 in 

the International Covenant on 
Civil and Political Rights, and 
the International Covenant 
on Economic, Social and 
Cultural Rights: “The ideal of 
free human beings enjoying 
civil and political freedom 
and freedom from fear and 
want, can only be achieved 
if conditions are created 
whereby everyone may enjoy 
their civil and political rights, 
as well as his economic, 
social and cultural rights.”

Regardless of the 
viewpoint related to the 
human rights, one thing is for 
sure, we are all responsible to 
respect them and make them 
the foundation of how we will 
lead our lives. It is important 
for us to understand and 
accept that we are all born 
equal and as such have the 
right to live free, but with 
the obligation to let others 
live free, no matter the 
differences we may have with 
them. In order to achieve 
this we must show tolerance 
towards other people. Without 
tolerance, documents such 
as the Universal Declaration 
of Human Rights are 
meaningless. After all, the 
main concept behind human 
rights is derived from the 
principles of tolerance. 
The most developed and 
prosperous countries in 
the world stand for equal 
treatment of all their citizens 
regardless of their ethnic 
origin, religion or race. They 
say that we should learn from 
our mistakes, but the wise 
learn from the mistakes of 
others. Therefore, let us be 
wise and learn that only by 
respecting the rights of each 
other we can live free and in 
abundance.

TOLERANCE - THE FOUNDATION 
OF HUMAN RIGHTS 
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AKSESORËT E FLOKËVE: UDHËZIMI I PËRGJITHSHËM
Aksesorët e flokëve vijnë në forma dhe madhësi të ndryshme. Shumica prej tyre janë të shkëlqyeshëm për t’i mbajtur stilet e 

flokëve; disa janë të mira për t’i larguar balluket nga fytyra dhe disa të tjerë funksionojnë po aq mirë si dekorues flokësh. Në vijim 
shikoni këtë udhëzim të përgjithshëm për aksesorë dhe zbuloni se cili nga ata aksesorë i përshtatet më së mirë pamjes suaj.

KAPËSJA ME DHËMBË
Kapsja me dhëmbë ose me shtrëngim 
është pak a shumë një kapëse që 
përdoret si alternativë për t’i lidhur 
flokët e gjatë dhe për t’i larguar nga 
fytyra. Kapëset me dhëmbë vijnë në 
madhësi, ngjyra dhe stile të ndryshme, 
duke përfshirë edhe ato të madhësisë 
jashtëzakonisht më të vogël. 
Ekzistojnë edhe kapëse të zbukuruara me diamantë, me xhufka 
dhe me dezene të tjera.
Si t’i vendosim ato: Krihni flokët dhe lidhni në një bisht dhe 
me duar rrotulloni flokët dhe çoni lart dhe vendosni kapësen me 
dhëmbë përgjatë gjatësisë së bishtit.
Këshilla: Kapësja me dhëmbë është një mjet i shkëlqyeshëm për t’i 
larguar flokët tuaj nga fytyra, në veçanti kur dëshironi ta lani fytyrën 
tuaj ose të bëni dush pa i lagur flokët.

JAW CLIP
A jaw clip is pretty much used as an alternative to a hair tie for keeping 
longer hair up and out of the way. Jaw clips come in a range of sizes, 
colours and styles- including really small “mini jaw clips.” There’s even 
diamante encrusted ones, and jaw clips with swirls and other patterns.
How to Style: Brush hair back into a ponytail and grasp with hand, twist 
hair and lift upwards and secure with jaw clip along the length of the twist.
Tips: The jaw clip is a great way to get your hair out of the way if you want 
to wash your face or shower without getting your hair wet.

KREHËR/KREHRIT 
FRANÇEZË
Këta janë krehër të vegjël nga plastika, 
që ju i vendosni në flokët tuaj për t’i 
mbajtur flokët. Krehrit e punuar me dorë iu 
përshtaten më mirë flokëve, mirëpo janë më 
të shtrenjtë.
Si t’i vendosim ata: Këta krehër janë të 
thjeshtë për tu përdorur, por vetëm kur e 
dini se si duhet përdorur. Fshehtësia prapa tyre qëndron në atë 
se duhet të vendosen mbrapsht, në mënyrë që kur t’i ktheni nga e 
para (mbarë) ata i shtrëngojnë mirë flokët. Pasi ta keni kthyer dhe 
shtrënguar krehrin në flokë, dhëmbët e tij duhet të jenë në drejtim të 
pjesës së përparme të kokës suaj.  
Këshilla: Një pamje më e butë krijohet më lehtë duke e shtyer krehrin 
pak përpara dhe duke krijuar më shumë volum rreth fytyrës suaj.

COMBS/FRENCH COMBS
These are the little plastic combs that you insert into your hair to lock 
it into place. Hand sawn combs are more hair-friendly but tend to be 
expensive.
How to Style: These combs are simple to use, but only when you 
know how. The thing is that you put them in backwards and upside 
down, and this is so that when you flip them over they lock your hair 
tight in place. After you flip the comb and wedge it into your hair, the 
teeth need to be facing toward the front of your head.
Tips: It’s easy to get a softer look by pushing the comb forward a bit 
and creating more fluffiness around the face.

SHALLET DHE 
SHAMITË E FLOKËVE
Në përgjithësi këta aksesorë përfshijnë 
cilindo material që mbështillet ose 
lidhet në kokë. Dallimi kryesor në mes 
të këtyre aksesorëve është pëlhura, 
gjerësia dhe gjatësia e pëlhurës 
apo edhe nëse pëlhura është e 
përshtatshme për të qëndruar në kokë si 
një kapelë që lidhet prapa.
Si t’i vendosim ata: Shallet dhe shamitë e flokëve janë të lehta për tu 
“vendosur, mbështjellur dhe lidhur.”
Këshilla: Shallet vendosen si një stil në vete, mirëpo ata janë të 
përshtatshëm për të ruajtur stilin e flokëve kur jeni duke shkuar në 
ndonjë aktivitet, por mbani në mend se nuk duhet t’i shtrëngoni shumë.

SCARVES AND HEAD WRAPS
Generally these accessories include any kind of material that’s 
wrapped or tied around the head. The main difference between 
these accessories is fabric, width, length, and whether or not the 
fabric is fitted to sit on the head- like a hat that’s tied at the back.
How to Style: Scarves and head wraps are as easy as “place, 
wrap and tie.”
Tips: Scarves are worn as a style in their own right, but they’re also 
good for preserving your hairstyle while you travel to your event- just 

remember not to tie them too tight.

FURQETAT
Furqetat janë një tel i hollë metali 
dhe i lakuar, dhe nga njëra anë i 
hapur. Furqetat vijnë në madhësi të 
ndryshme, të cilat gjithashtu mund të 
jenë të thjeshta si dhe të zbukuruara.
Si t’i vendosim ato: Furqetat janë 
të mira për ta shtrënguar punxhën 
dhe për stile më zyrtare si punxha 
më të lëshuara.
Këshilla: Furqetat që i përshtaten 
ngjyrës suaj të flokëve janë një mënyrë e shkëlqyeshme për t’i 
mbajtur flokët pa u dalluar, mirëpo nëse dëshironi pak shkëlqim 
provoni furqetat të mbushura me pak zbukurime. 

PINS
Pins are thin metal, curved at one end and open at the other. Hair 
pins come in a bunch of different sizes and colours, and they also 
range from plain to jewellery encrusted.
How to Style: Pins are great for securing buns and more formal 
styles like chignons.
Tips: Pins that match your hair colour are a great way to create 
invisible hold, but if you want some sparkle, try pins with a little 
ornamentation. (Burimi: http://www.thehairstyler.com) 8 for you
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KARFICA 
PËR 
FLOKË
Karfica përdoret 
për të mbledhur, shtrënguar ose kapur 
flokët; për shembull për t’i mbajtur 
flokët në një stil gjysmë të lidhur, në 
një bisht, ose për t’i larguar balluket 
nga sytë. Karficat vijnë në madhësi të 
ndryshme dhe disa prej tyre janë më 
shumë dekorative se sa të tjerat. 
Si t’i vendosim ato: Karficat janë të 
lehta për t’i vendosur “kap dhe ngjit” 
dhe mund t’i bartni edhe në xhep.
Këshilla: Sigurohuni që madhësia 
e karficës të përshtatet me peshën 
e flokëve tuaj.

BARRETTE
A barrette is used for 
gathering, fastening 
or clipping the hair; for 
example to hold the hair in 
a half up style, a ponytail, 

or to clip the bangs out of 
the eyes. Barrettes come in 
a range of sizes, and some 
are more decorative than 
the others. 
How to Use: It’s as simple 
as “grab and clip” with a 
barrette, and it’ll even fit in 
your pocket.
Tips: Make sure the size of 
the barrette suits the weight 
of your hair.

HAIR ACCESSORIES: THE DEFINITIVE GUIDE
Hair accessories come in lots of different shapes and sizes. Many are great for securing your hairstyles, some 

are a good way of getting your bangs off your face, and others work just as well as hair adornments. Check out 
this hair accessories definitive guide and work out which ones suit your look best.

KREHRIT 
ELASTIKË
Krehrit elastikë janë një 
kombinim i krehërve dhe i 
lidhëseve të flokëve, me fjalë të 
tjera janë krehër të mëdhenj në 
formë të lidhëseve që zgjaten 
mjaftueshëm. 
Si t’i vendosim ata: Mblidhni 
flokët prapa, vendosni krehërin 

duke e zgjatur sa më shumë dhe 
në fund lëshojeni duke i shtrënguar 
flokët. Krehrit elastikë janë aksesorë 
që përdoren lehtë dhe më pak të 
kushtueshëm.
Këshilla: Mos shpenzoni shumë për 
t’i blerë ata!

STRETCH COMBS
Stretch combs are kind of like a cross 
between combs and hair bands- in 
other words they are a giant hairband 
comb that stretches around your head. 
How to Style: Scrape the hair back, 
place the comb around the head and 
secure it at the back. Stretch combs 
are an easy and cheap accessory.
Tips: Don’t pay too much for one!

LLASTIKËT
Llastikët janë mënyra 
më e shpejtë, më e 
lehtë dhe më e lirë për t’i 
larguar flokët nga sytë, 
por flokët madje mund të 
duken bukur edhe nëse 
i lidhim me ata…por 

nganjëherë gjërat e thjeshta janë më të mira!
Si t’i vendosim ata: Përdorimi i llastikëve është 
thjesht mbledhja e flokëve dhe zgjatja e llastikut 
mbi ta, por nëse dëshironi që ta vendosni atë si 
duhet, atëherë kushtoni vëmendje se si të lidhni një 
bisht të përkryer.
Këshilla: Lidhëset e gomës nuk janë llastikë. 
Nëse nuk doni t’i dëmtoni flokët tuaj dhe t’i 
shkaktoni vetës dhimbje, sigurohuni që do të 
përdorni lidhëse gome të mbështjellur me pëlhurë, 
ose “llastikë flokësh” të prodhuar posaçërisht nga 

ndonjë ndërmarrje për stilim flokësh.

ELASTICS
These are the quickest, simplest and 
cheapest way to get your hair out of 
your eyes, but they can make your 
hair look great too... Sometimes the 
simplest things are the best!
How to Use: Using elastic is pretty 
much just a case of gathering your hair 
together and stretching elastic over it, 
but if you want to do it right check out 
how to get the perfect ponytail.
Tips: Rubber bands aren’t hair elastics! 
If you don’t want to break your hair and 
inflict pain on yourself, make sure you 
use rubber bands coated with fabric, 
or “hair elastics” made especially by a 
hairstyling company.

KAPËSJA/
SHNALLA
Këto janë ato kapëset 
e vogla (shnallat) nga 
metali që mund t’i gjejmë 
në ngjyra të ndryshme 
dhe krijojnë një zhurmë 
mbërthimi kur i mbyllim ato. Shnallat kryesisht 
i përdorin fëmijët, por ndonjëherë edhe të 
rriturit. Shnallat vijnë në madhësi të ndryshme, 
nga ato tejet të voglat deri tek ato pak më të 
mëdha, si dhe vijnë në ngjyra të ndryshme.
Si t’i vendosim ato: Vendosni në flokët tuaj 
dhe mbërtheni; është aq e thjeshtë dhe mund ta 
vendosni madje edhe vetëm me njërën dorë.
Këshilla: Shnallat kanë kryesisht të njëjtin 
funksion si “kapëset me dhëmbë”, mirëpo 
përparësia e tyre është se ato rrinë më mirë në 
flokë duke u ngjitur dhe shtrënguar më shumë, 
që do të thotë se i mbajnë flokët më mirë.

CLIP/SNAP CLIP
These are those little metal clips that come in a 
range of colors, and make a “snapping” sound 
when they close. They’re mostly worn by kids, 
but they can have more adult uses too. Snap 
clips come in a range of sizes, from tiny to 
small and a range of colours too.
How to Use: Put them in your hair, and snap 
shut- it’s that easy and you can even do it 
with one hand.
Tips: Snap clips are used pretty much for 
the same things as “mini jaw clips,” but the 
advantage is they sit nice and flat and a little 
tighter, so they have a more secure hold. 
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TIARAT
Tiarat ose diademat janë aksesorë 
flokësh në formë kurore, të 
cilat mund t’i gjejmë në stile të 
llojllojshme dhe me detaje të 
ndryshme. Tiarat mund të jenë me 
ngjyrë të argjendtë dhe të artë, 
gjersa zbukurimi vjen në madhësi të ndryshme, 
nga zbukurimet e vogla deri tek tiarat në formë 
kuroreje si të Mbretëreshës Elizabeta.
Si t’i vendosim ato: Së pari bëni stilin e flokëve 
dhe më pas ose futeni tiarën në flokët tuaj, ose 
vendoseni atë përmbi.
Këshilla: Merrni këshillë nga një profesionist dhe 
sigurohuni që tiara juaj të përshtatet me stilin tuaj.

TIARAS
Tiaras are crown-like hair 
accessories that come in a 
variety of styles and levels 
of detail. Tiaras can be silver 
and gold, and the adornment 
comes in a range of sizes- from 

a little ornate decoration to a full Queen 
Elizabeth style crown.
How to Style: Style your hair first and 
either glide the tiara into your hair, or 
place it on top.
Tips: Get some advice from a 
professional and make sure your tiara 
suits your hairstyle.

(Source: http://www.thehairstyler.com)



• Çfarë zhanri të muzikës 
këndoni?
Onat: Më së shumti Hip-Hop. 

• Cilat janë mesazhet e 
këngëve tuaja?
Onat: Fillimisht këngët e hip-hopit 
merreshin me përditshmërinë 
tonë, dukuritë negative kurse sot 
më shumë këngët tona kanë për 
qëllim argëtimin e publikut të cilët 
na dëgjojnë, pa ndonjë përçim 
specific të mesazhit.

• Çfarë mendoni për skenën 
muzikore kosovare dhe çka 
kishit ndryshuar ju?
Onat: Unë përveq që merrem me 
kënget e mia, kam punuar edhe 
me shumë këngëtarë të tjerë dhe 
me përgjegjësi të plotë them se 
ne kemi shumë talentë por në 
të shumtën e rasteve, artistët 
për t’iu përshtatur kërkesave të 
publikut dalin nga vetja, nga ai stil 
muzikor i cili atyre u flen më mirë. 

• Dukeni shumë 
bukur në skenë, 
kush kujdeset 
për pamjen dhe 
stilin tuaj?
Onat: Në të 
shumtën e ras-
teve vet.

• Nëse një ditë 
do të qeverisje 
botën, çka do të 
ndryshoje?
Onat: Do ti kisha 
ndalur të gjitha 
luftërat në botë. 

• Cilin film e 
keni shikuar 
më shumë se 
njëherë?
Onat: “Lord of the 
rings” është filmi 

të cilit i kthehem kohë pas kohe. 

• Cilat janë dëshirat tua për 
llampën e Alladinit?
Onat: Më shumë dashuri e më 
pak urrejtje në mesin e 
njerëzve.

• Në cilën periudhë të his-
torisë kishe pasur dëshirë 
të jetosh? 
Onat: Me shumë dëshirë 
do të kthehesha në kohën e 
Perandorisë Osmane.

• Në cilin qytet kishe 
dëshiruar të jetosh?
Onat: Mbas Prishtinës 
sime, i vetmi vend në të 
cilën do të mund të jetoja 
është Cyrihu i Zvicrrës.

• Çka vëren së pari kur je 
në bisedë me dikë?
Onat: Mua më duket se që 
nga takimi i parë me dikë 

mund ta dalloj se me çfarë 
personalitetit të njeriut kam 
të bëj.

• A është dashuria vetëm 
fjalë?
Onat: Dashuria është shumë 
më shumë se fjalë por varet ku 
mund ta gjesh atë dashuri.

• Nuk mund të jetosh pa…?
Onat:  Pa ujë.

• Çka mendon kur je para 
pasqyrës?
Onat: Gjithmonë mendoj për 
videoklipet e këngëve të mia.

• Po të mos ishit këngëtar, 
çka do të ishit?
Onat: Patjetër që regjisor.

• Po të detyroheshe të bëje 
diçka nga këto, cilën do ta 
zgjidhje:
1. Të luaje rol negativ në një 
telenovelë
2. Të lash një grumbull të madh 
të enëve apo
3. Të hidheshe me litar mbrojtës 
nga një lartësi e madhe

• Çfarë preferoni më së shumti 
nga garderoba juaj?
Onat: Veshjet sportive.

• Cilit lloj të ëmbëlsirës kurrë 
nuk i thoni jo?
Onat: Bakllavës.

• Pemët dhe perimet e preferu-
ara?
Onat: Shalqini dhe specat e kuq.

• Prej botës së të famshmëve 
zgjedhi tri persona të cilët do t’i 
kishit ftuar për darkë?
Onat: Donald Trump, Eminem 

dhe Rihanna.

• Rekomando një këngë për të 
kërcyer, një film ku mundesh 
të shfryhesh nga të qajturit dhe 
një baladë që mund të dëgjohet 
me dekada?
Onat: Kënga “Sjena mo” nga 
Majk dhe Ghetto Geasy, filmi 
“Pianisti” dhe balada “Sve je laz” 
nga Dino Merlin.

• Çfarë mendoni për të rinjtë e 
Kosovës dhe cila është porosia 
juaj për ta?
Onat: Besoj shumë në rininë kos-
ovare, i porosis ata që të thejnë 
barrierat, paragjykimet dhe vetëm 
të ecin përpara.

music box

Onat Shufta thotë se muzika ishte pasioni i tij që 
nga fëmijëria e hershme. Ky pasion i lindi falë 
ndikimit nga familja e tij (vëllezërit më të mëdhenj 

si dhe xhaxhai i ndjerë). Më pas ai i vijoi studimet për 
regji dhe film, mirëpo, dashuria për muzikën e bëri që të 
linte gjithçka dhe t’i kthehej këndimit. Në vitin 2006 me 
grupin TDS publikoi edhe këngët e para. Pesë vjet më 
vonë filluan edhe shfaqjet e para para publikut. Në vijim 
sjellim para jush Onatin si asnjëherë më parë.

Emri dhe mbiemri: 
Onat Shufta
Data e lindjes: 16.04.1992
Vendi i lindjes: Prishtinë
Gjatësia: 1.85m
Pesha: 98
Ngjyra e syve: e kaftë
Ngjyra e flokëve: e kaftë
Ushqimi i preferuar: sarma me 
fleta të rrushit
Muzika e preferuar: Hip-Hop
Këngëtari i preferuar: Pink Floyd
Pija e preferuar: Uji
Ngjyra e preferuar: e zezë
Talenti sekret: Regjia
Sporti i preferuar: Futboll
Sportisti i preferuar: Michael Phelps
Cilat janë virtytet tuaja: Drejtësia
Stili i veshjes: Sportiv
Kompania inçizuese: Babastars Label

ONAT SHUFTA - REGJISOR
NË BOTËN E HIP-HOPIT
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• What music genre 
do you sing?
Onat: Mostly Hip hop. 

• What messages do 
your songs convey?
Onat: Initially, the hip 
hop songs treated our 
daily lives, the negative 
phenomena, whereas 
today our songs more 
aim the entertainment 
of the audience who 
listens, without any 
specific message to 
convey.

• What do you think 
about the Kosovar 
music stage and what 
would you change 
about it?
Onat: Apart from work-
ing with my songs, I 

have worked also with many 
other singers, and with full 
responsibility I say that we 
have many talented artists, 
but in many cases, in order 
to meet the requests of the 
public, they leave their own 
music style that suits them 
best, and become something 
they’re not. 

• You look very good on 
stage, who takes care of 
your look and style?
Onat: In most cases, myself.

• If one day you would rule 
the world, what would you 
change?
Onat: I would stop all the wars 
in the world. 

• What movie did you watch 
more than once?
Onat: “Lord of The Rings” is the 
movie that from time to time I go 

back and watch again. 

• What are you wishes for 
Aladdin’s lamp?
Onat: More love and les hatred 
among people.

• What period of history 
would you like to live in? 
Onat: I would really love to 
live in the age of the Ottoman 
Empire.

• Which city would you like 
to live in?
Onat: Apart from my dear 
Prishtina, the only place that I 
would be able to live is Zurich, 
Switzerland.

• What is the first thing you 
notice when talking to some-
one? 
Onat: I believe that I have the 
ability to recognize the personal-
ity of the person, in the very first 
meeting with that person.

• Is love more than words?
Onat: Love is so much more 
than words, but it depends 
where you find it.

• You cannot live without…?
Onat: Water.

• What do you think when you 
stand in front of the mirror?
Onat: I always think about my 
songs’ video-clips.

• If you were not a singer, 
what would you be?
Onat: Undeniably, a director.

• If you would be forced to 
do some of the following 
things, which one would 
you choose to do it?
1. Play a negative role in a 
soap opera
2. Wash a large pile of 
dishes, or
3. Extreme Bungee jumping
 
• What are your favorite 
clothes from your ward-
robe?
Onat: Sportswear.

• Which type of pastry you 
cannot resist?
Onat: Baklava.

• Which are your favorite 
fruits and vegetables?
Onat: Watermelon and red 
peppers.

• Choose three celebrities that 
you would invite for dinner?
Onat: Donald Trump, Eminem 
and Rihanna.

• Could you please suggest 
a dance song, a movie to cry 
your eyes out and a love song 
(sentimental ballad) that can 
be listened to for decades?
Onat: Song “Sjena mo” from 
Majk (Mike) and Ghetto Geasy, 
movie “The Pianist” and ballad 
“Sve je laz” from Dino Merlin.

• What do you think about the 
youth of Kosovo and what is 
your message to them?
Onat: I completely believe in 
the Kosovar youth, and I advise 
them to break the barriers, 
prejudgments and just keep on 
moving forward. 

for you 11

music box

Onat Shufta says that music was his passion since 
early childhood.  This passion emerged owing to his 
family’s influence on him (older brothers, as well as 

his late uncle). Later on he attended university studies in 
directing and film, but his love for music forced him to leave 
everything and return to singing. In 2006, together with the 
TDS group he published his very first songs. Five years later 
came also the first live appearances. Below we present to 
you Onat, as never seen before.

Name and Surname: 
Onat Shufta
DOB: 16.04.1992
POB: Prishtinë
Height: 1.85m
Weight: 98
Eye Color: Brown
Hair Color: Brown
Favorite Food: Sarma 
wrapped in grape leaves
Favorite Music: Hip-Hop
Favorite Singer: 
Pink Floyd
Favorite Drink: Water
Favorite Color: Black
Secret Talent: Directing
Favorite Sports: Football
Favorite Sportsman: 
Michael Phelps
Your virtues: Justice
Dress Style: Sports
Record Company: 
Babastars Label

ONAT SHUFTA – 
HIP HOP DIRECTOR



“Fëmijët shohin, fëmijët 
imitiojnë” është një video 
që ka mbi 1,5 milionë 

shikime në “YouTube”. Videoja 
tregon se sa ndikojnë sjellet e të 
rriturve tek fëmijët dhe se si ata i 
imitojnë ato. Ajo që shpesh harrohet 
është se fëmijët dhe adoleshentët 
jo vetëm që i imitojnë veprimet e 
të rriturve, por edhe veprimet e 
bashkëmoshatarëve të tyre. Nuk 
është për t’u çuditur që thonë: 
“tregom kush janë shokët e tu dhe 
unë të tregoj kush je ti”.

Ky fenomen i përsëritjes së 
veprimeve të të tjerëve, qoftë me 
vetëdije ose pa vetëdije vjen si 
pasojë e asaj që psikologët e quajnë 
presion shoqëror. Ky është një term 
shumë i gjerë që ngërthen në vete 
disa lloje të presionit me të cilin  
përballen fëmijët dhe adoleshentët: 
presioni i bashkëmoshatarëve, 
presioni akademik, presioni 
shoqëroro-ekonomik, etj. Burimi 
kryesor i këtij presioni është nevoja 
jonë për t’u pranuar nga të tjerët, 
gjersa mundohemi të gjejmë 
vendin tonë në shoqëri. Prandaj, 
është shumë e rëndësishme që të 
përzgjedhim me kujdes mjediset 
që i vizitojmë dhe njerëzit me të 
cilët shoqërohemi. Është fakt, se ky 
presion është arsyeja pse shumica 
nga ne sillen në një mënyrë të 
caktuar, edhe pse mund të jetë 
kundër bindjeve tona. Ka shumë 
adoleshentë që kanë filluar të pinë 
duhan, të konsumojnë alkool dhe 
madje edhe të bëhen vartës të 
drogës për shkak të presionit nga 
bashkëmoshatarët ose për shkak 
të sjelljes standarde të shfaqur në 
shoqërinë e tyre.

Lajmi i mirë është se është e 
mundur që të tejkalohet presioni 
shoqëror. E tëra që duhet bëjmë 
është që t’i mbajmë mend disa 
parime të thjeshta dhe t’i zbatojmo 
ato:

• Mos u bllokoni në nevojën 
obsesive për t’u pranuar nga të 
tjerët.

• Mos kërkoni miratimin e të 
tjerëve sepse një gjë e tillë ju 
dëmton dhe ju mban larg punës 

reale dhe mundësisë të 
shkëlqeni në të.

• Nëse doni të 
verifikoni rëndësinë 
tuaj, atëherë është 
koha për të analizuar 
vetëbesimin tuaj.

• Kur veproni për 
t’iu bërë përshtypje të tjerëve, do të 
ndiheni të zbrazët brenda vetes.

• Parashtroni këtë pyetje: nëse 
do të mund të zgjidhja, a më mirë 
të isha me famë dhe i mjerë apo i 
kënaqur dhe i panjohur?

• Kur të vjen dëshira për të 
dëshmuar diçka, pyeteni veten: kujt 
po mundohem t’i bëj përshtypje?

• Edhe nëse i bindni njerëzit se ju 
jeni njeriu më i mirë në botë, e keni 
bindur edhe veten?

Kjo situatë ndoshta është 
përmbledhur më së miri nga Dorothy 
Law Nolte në poezinë e saj “Fëmijët 
mësojnë nga përjetimet”, e cila për 
herë të parë u botua në vitin 1954. 
Ne ju inkurajojmë ta lexoni atë dhe 
shpresojmë se do të jetë frymëzimi 
i juaj në përballjen e presionit 
shoqëror.

Fëmijët mësojnë nga 
përjetimet
nga Dorothy Law 
Nolte

Nëse fëmijët 
rriten me kritika,

Ata mësojnë të dënojnë.
Nëse fëmijët rriten në 

armiqësi,
Ata mësojnë të 

luftojnë.
Nëse fëmijët 

rriten me 

përqeshje,
Ata mësojnë të 

jenë të turpshëm.
Nëse fëmijët 

rriten në turp,
Ata mësojnë të 

ndihen fajtorë.
Nëse fëmijët rriten 

të inkurajuar,
Ata mësojnë për 

besimin.
Nëse fëmijët rriten 

në tolerancë,
Ata mësojnë për 

durimin.
Nëse fëmijët rriten 

me lëvdata,
Ata mësojnë të vlerësojnë.
Nëse fëmijët rriten duke qenë të 

pranuar,
Ata mësojnë të duan.
Nëse fëmijët rriten të 

përmbushur,
Ata mësojnë të duan veten.
Nëse fëmijët rriten me 

ndershmëri,
Ata mësojnë besnikërinë.
Nëse fëmijët rriten të sigurtë,
Ata mësojnë të kenë besim në 

vetvete dhe tek të tjerët.
Nëse fëmijët rriten me 

miradashësi,
Ata mësojnë se bota është vend i 

mirë për të jetuar.

(Burimi: http://www.
rootsofaction.com/
children-learn-what-
they-live-lessons-
from-dorothy-law-
nolte/)
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“FËMIJËT MËSOJNË 
NGA PËRJETIMET”
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“Children see, children 
do” is a video that has 
over 1.5 million views 

on YouTube. The video shows the 
impact of adult behaviour and how 
children mimic the adults. What is 
often forgotten is that children and 
teens do not only mimic the actions 
of adults, but the actions of their 
peers as well. It’s no wonder they 
say: “tell me who your friends are, 

and I will tell you who you are.”
The phenomenon of repeating 

actions of other people, whether 
consciously or subconsciously 
comes as a consequence of what 
psychologists call social pressure. 
This is a very broad term that 
incorporates in itself several types 
of pressure children and teenagers 
are faced with: peer pressure, 
academic pressure, socio-economic 
pressure, etc. The main source 
of this pressure is our need to be 
accepted by others, while trying 
to find our place in the society. 
Therefore, it is very important 
that we carefully choose the 
environments we visit and people 

we socialize with. It is a fact 
that this pressure is the reason 
why many of us behave in a 
given way, even if it might be 
against our convictions. There 
are many teenagers who start 
smoking, drinking alcohol and 
even became drug addicts 
due to peer pressure, or the 
standard behaviour exhibited 
among their friends.

The good news 
is that it is possible 
to overcome social 
pressure. All it takes 
is remembering 
a few simple 

steps and 
implementing 
them:

• Don’t get 
trapped in the 
obsessive need 
for recognition.

• Seeking 
the approval of 
others harms 
you, because it 
keeps you from 
the real work of 
becoming great.

• If you need 
others to verify 
your significance, 
it’s time to 
examine your 
self-esteem.

• When you 
act to impress 
others, you feel 
the emptiness 
inside.

• Ask yourself: 
Given the 

choice, would I rather be famous-
and-miserable, or satisfied-and-
unknown?

• When you get the urge to toot 
your own horn, ask yourself: Who 
am I trying to impress?

• Even if you convince people 
that you’re the greatest person 
in the world, have you convinced 
yourself?

This situation was probably best 
summarized by Dorothy Law Nolte 
in her poem “Children Learn What 
They Live”, first published in 1954. 
We encourage you to read this 
poem below and we hope that it will 
be your inspiration in facing social 
pressure.

Children Learn What They Live
by Dorothy Law Nolte
If children live with criticism,
They learn to condemn.
If children live with hostility,
They learn to fight.
If children live with ridicule,
They learn to be shy.
If children live with shame,
They learn to feel guilty.
If children live with 

encouragement,
They learn confidence.
If children live with tolerance,
They learn to be patient.
If children live with praise,
They learn to appreciate.
If children live with 

acceptance,
They learn to love.
If children live with approval,
They learn to like themselves.
If children live with honesty,
They learn truthfulness.
If children live with security,
They learn to have faith in 

themselves and others.
If children live with 

friendliness,
They learn the world is a nice 

place in which to live.

(source: http://www.
rootsofaction.com/children-
learn-what-they-live-lessons-
from-dorothy-law-nolte/)

“CHILDREN LEARN 
WHAT THEY LIVE”



(Source: https://a-z-animals.com)

Çka nënkuptojmë me habitat?
Habitati është mjedisi i menjëhershëm, në të cilin ekziston orga-
nizmi i gjallë (një kafshë ose bimë). Habitati mund të ekzistojë 
në çfarëdo madhësie dhe mund të jetë i vogël sa një pishinë me 
shkëmbinj ose edhe një trung që është kalbur brenda në pyll. 
Megjithatë, fjala habitat mund t’i referohet grupimit të kafshëve 
dhe bimeve, bashkë me rrethinat e tyre. Habitatat përmbajnë 
edhe organizmat e gjallë e edhe objektet jo të gjalla dhe mund 
të krijohen kudo nga vetëm disa specie në mijëra të tyre, të cilat 
bashkëjetojnë në një hapësirë shumë të vogël.

Faktorët që formësojnë habitatet
Gjeologjia ka ndikimin më thelbësor në krijimin e habitateve, por 
edhe klima luan rol të rëndësishëm në këtë aspekt. Vargmalet, 
shkretëtirat dhe pyjet e dendura tropikale janë të formësuara 
në bazë të ndryshimeve nën sipërfaqen e tokës dhe pastaj 
mbështeten në klimën, që i bën ato të bëhen të gjalla. Habitatet 
mund të ndryshojnë nga oqeanet e mëdha e të lagështa deri 
në shkretëtira të thata dhe mund të gjinden kudo që shikoni 
në Tokë. Temperatura dhe reshjet janë dy nga faktorët më të 
mëdhenj klimatikë që ndihmojnë në formësimin e habitateve dhe 
ndryshimet në këta faktorë mund të kenë efekte shkatërruese në 
habitatet dhe kafshët në të gjithë botën.

Ciklet kimike
Ciklet e vazhdueshme kimike zhvillohen në çdo habitat në tokë 
dhe kjo ndodhë pasi që kimikalet barten nga një organizëm në 
tjetrin. Nga 25 elemente që janë jetësore për bërjen e orga-
nizmave të gjallë, vetëm katër (hidrogjeni, oksigjeni, azoti dhe 
karboni) përbëjnë pjesën më të madhe të të gjitha gjallesave. Në 
veçanti, elementi që bartet në mes të organizmave është kar-

boni, pasi që ajri i tij fitohet nga bimët, të cilat e përdorin atë në 
fotosintezë (procesi që përdoret nga bimët për të krijuar energji 
nga dielli). Pastaj karboni kalon drejtpërdrejt në tokë përmes 
bimëve dhe rrënjëve të tyre, ose hahet nga një kafshë, e cila 
pastaj e qet atë jashtë në tokë përmes procesit fiziologjik. Lirimi 
kryesor i karbonit në atmosferë vjen nga djegia e lëndëve fosile.

Bio-diversiteti
Kanë kaluar shumë vite që kur shumëllojshmëria e pabe-
sueshme e specieve (dhe shumëllojshmëria brenda specieve) 
kanë lënë gojëhapur shkencëtarët në të gjithë botën. Ajo ka 
vënë në dukje faktin se nivelet më të mëdha të pasurisë së 
specieve janë në rajonet përreth Ekuatorit, ndërsa nivelet më 
të ulëta të biodiversitetit gjinden në pole. Askush nuk e di me 
të vërtet arsyen dhe nuk është i sigurt se pse Toka është e 
mbushur me një numër kaq të pabesueshëm të specieve të kaf-
shëve, por gjithnjë e më shumë njerëzit po shqetësohen lidhur 
me efektet që ndryshimi i klimës, ndotja dhe shpyllëzimi do të 
kenë në habitatet që janë të pasura me specie si shkëmbinjë 
nënujorë koralë dhe pyje të dendura tropikale.

Nivelet e jetës
Pavarësisht se ku jeton një kafshë në botë, ajo është e 
rrethuar gjithmonë me kafshë të tjera që jetojnë së bashku në 
të njëjtin habitat, d.m.th. nuk ka rëndësi se a i përkasin spe-
cies së njëjtë apo vijnë nga speciet e tjera. Këto ndërveprime 
midis kafshëve dhe specieve të tjera të kafshëve, prodhojnë 
një gamë të niveleve të ndryshme ekologjike. Ato fillojnë nga 
niveli individual (një kafshë që është e pavarur në gjetjen e 
ushqimit), që është pjesë e një popullsie (kafshët nga speciet 
e njëjta që jetojnë në të njëjtin mjedis), që është pjesë e një 
komuniteti (specie të ndryshme që jetojnë në të njëjtin mjedis 
dhe që varen nga njëri-tjetri për të mbijetuar), që i përkasin 
një habitati ose ekosistemit dhe përbëjnë një pjesë të vogël të 
biosferës (grumbullimin e të gjitha mjediseve në tokë).

Habitatet e kafshëve

mbretëria e kafshëve
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(Source: https://a-z-animals.com)

What Are Habitats?
A habitat is the immediate environment in which a living 
organism (an animal or plant), exists. A habitat can exist 
in any size and can even be as small as a rock pool or a 
log that is decaying on the forest floor. The word habitat 
however, generally refers to the grouping of animals and 
plants, together with their surroundings. Habitats contain 
both living organisms and non-living objects and can 
contain anywhere from just a few species to thousands of 
them, all coexisting in a very small space.

Factors That Shape Habitats
Geology has the most fundamental influence on the 
creating of habitats, along with climate. Mountain 
ranges, deserts and rainforests are all shaped by the 
changes beneath the surface of the earth and then rely 
on the climate to make them come alive. Habitats can 
vary from the enormous wet oceans, to the arid, dry 
deserts and are found everywhere you look on Earth. 
Temperature and rainfall are two of the biggest climatic 
factors that help to shape habitats, and changes in 
these factors can have devastating effects on habitats 
and animals all around the world.

Chemical Cycles
In every habitat on earth constant chemical cycles are 
taking place, as chemicals are transferred from one 
organism to another. Out of the 25 elements that are criti-
cal to the making of living organisms, only four (hydro-
gen, oxygen, nitrogen and carbon) make up the bulk of 
all living things. Carbon particularly is passed between 

organisms as it is taken from the air by plants, which use 
it in photosynthesis (the process used by plants in order 
to create energy from the sun). The carbon is then moved 
directly into the ground through the plant and it’s roots, or 
eaten by an animal which then moves it into the ground 
after going to the toilet. The main release of carbon into 
the atmosphere comes from the burning of fossil fuels.

Biodiversity
For years now, the incredible variety of species (and the 
variety within species) has fascinated scientists all around 
the world. It has been noted that the greatest levels 
of species richness are in the regions surrounding the 
Equator, and the lowest levels of biodiversity are found at 
the poles. No-one is really sure as to the reason why the 
Earth is filled with such an incredible number of animal 
species, but more and more people are slowly becoming 
concerned about the effects that climate change, pollu-
tion and deforestation will have on habitats that are rich in 
species such as coral reefs and tropical rainforests.

Levels Of Life
No matter where an animal lives in the world, it is always 
surrounded by other animals that live together in the 
same habitat, whether they are from the same spe-
cies or from different ones. These interactions between 
animals and other species of animal, produce a range 
of different ecological levels. Starting with the individual 
(an animal that is independent in finding food), who is 
part of a population (animals from the same species 
living in the same area), which is part of a community 
(different species inhabiting the same area that depend 
on each other to survive), which belongs to a habitat or 
ecosystem, which makes up a small part of the bio-
sphere (the collection of all environments on earth).

Animal Habitats

animal kingdom
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NE MUND TË OFROJMË
ARSIMIM PËR TË GJITHË, 

DUKE FILLUAR NGA
MOSHA E RE!

NË NJË AMBIENT TË SIG-
URTË, POZITIV  DHE KU 

RESPEKTOHEN TË DREJTAT!

PËR NJË TË
ARDHME MË

TË MIRË!

ME MUNDËSI TË 
BARABARTA PËR TË 

GJITHË PA DISKRIMINIM! 

NGA MËSUESIT E TRAJNUAR 
DHE TË MOTIVUAR MIRË!



WE CAN PROVIDE EDUCATION
FOR ALL, STARTING FROM

AN EARLY AGE!

IN A SAFE, POSITIVE AND
RIGHTS-RESPECTING

ENVIRONMENT!

WITH A VIEW
TO A BETTER

FUTURE!

MADE AVAILABLE EQUALLY
TO ALL WITHOUT
DISCRIMINATION!

BY WELL-TRAINED AND
MOTIVATED TEACHERS!



Përmbajtja

Baywatch ndjek Mitch Bu-
channon-in kujdestarin 
e devotshëm të plazhit 

gjatë përpjekjeve të tij me 
rekrut të ri. Së bashku 
ata zbulojnë një komplot 
të krimit vendor që 
kërcënon të ardh-
men e Gjirit.

Synopsis

B aywatch follows 
devoted lifeguard 
Mitch Buchannon 

as he butts heads with 
a brash new recruit. 
Together, they un-
cover a local criminal 
plot that threatens the 
future of the Bay.

BAYWATCH

Rolet: Alexandra Daddario, 
Dwayne Johnson, Priyanka 
Chopra, Zac Efron, Pamela 
Anderson, Charlotte Mckinney
Regjia: Seth Gordon
Skenari: Robert Ben Garant, 
Thomas Lennon, David Ronn, 
Jay Scherick, Damian Shannon, 
Mark Swift
Zhanri: Aksion

BAYWATCH

Cast: Alexandra Daddario, 
Dwayne Johnson, Pri-
yanka Chopra, Zac Efron, 
Pamela Anderson, Char-
lotte Mckinney
Director: Seth Gordon

Writers: Robert 
Ben Garant, 
Thomas Lennon, 
David Ronn, Jay 
Scherick, Da-
mian Shannon, 
Mark Swift
Genre: Action

moviemania

Përmbajtja

Peter Quill, apo Star-Lord-i dhe ekipi i tij që nuk përshtat-
en, vazhdojnë avanturat e tyre si rojtarë të galaktikës 
kundrjet kërcënimeve krejtësisht të reja ndërsa ekipi 

rritet dhe Peter kupton se kush në të vërtetë është babai i tij. 

Synopsis

Peter Quill a.k.a. Star-Lord and his team of 
misfits continue their adventures as guard-
ians of the galaxy against all-new threat-

ens as their team grows and Peter learns about 
who his father really is.

GUARDIANS OF THE 
GALAXY VOL. 2 

Rolet: Chris Pratt, Vin Die-
sel, Zoe Saldana, Bradley 
Cooper, Dave Bautista, Pom 
Klementieff

Regjia: James Gunn
Writer: James Gunn

Zhanri: Animacion

GUARDIANS 
OF THE 
GALAXY VOL. 2 

Cast: Chris Pratt, Vin 
Diesel, Zoe Saldana, 

Bradley Cooper, 
Dave Bautista, Pom 
Klementieff
Director: James Gunn
Writer: James Gunn
Genre: Animation

GUARDIANS OF THE 
GALAXY VOL. 2 
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Përmbajtja

Ba Kalorsëi i Fundit thyen 
bërthamën e mitit të serisë së 
Transformuesve dhe ridefinon se 

çka nënkupton të jesh hero. Njerëzimi 
dhe Transformuesit janë në luftë, Opti-
mus Prime ka shkuar. Çelësi i shpëti-
mit të së ardhmës është i mbuluar në 
fshehtësinë e së kaluarës, në historinë 

e fshehur 
të Transformuesve në tokë. Shpëtimi i 
botës sonë bie në supet e një aleancë 
të pashpresë: Cade Yeager; Bumble-
bee; një Lordi Anglez; dhe një profesori 
të Oksfordit. Vejn një moment në jetë 
kur thirremi për të bërë ndryshimin. Te 
Transformuesti: Kalorësi i Fundit, preja 
do të bëhet hero. Heronjët do të bëhen 

horra. Vetëm një botë 
do të mbijetojë: e 
tyret, ose e jona.

Synopsis

The Last Knight shatters the core 
myths of the Transformers fran-
chise, and redefines what it means 

to be a hero. Humans and Transformers 
are at war, Optimus Prime is gone. The 

key to saving our future lies buried in the 
secrets of the past, in the hidden history of 
Transformers on Earth. Saving our world 
falls upon the shoulders of an unlikely alli-
ance: Cade Yeager; Bumblebee; an English 
Lord; and an Oxford Professor. There comes 
a moment in everyone’s life when we are 
called upon to make a difference. In Trans-
formers: The Last Knight, the hunted will 
become heroes. Heroes will become villains. 
Only one world will survive: theirs, or ours.

Përmbajtja

Përfshirja tërësishtë 
në një aventurë 
të re, deri te fati i 

tij i fundit, kapiteni Jack 
Sparrow gjendet në 
erërat e fatit të keq që 
bëhen edhe më të forta 
kur shpirtërat e piratëve 
vrastarë të udhëhequr 
nga kundërshtari i tij i 
pamposhtur, kapiteni i 

tmerrshëm Slazar ik nga 
Trekëndëshi i Djallit, të 
vendosur të vrasin çdo pi-
rat në det...përfshirë edhe 
atë. Shpresa e vetme e 
kapiten Jack-ut për shpë-
tim është në kërkim të 
Sfurkut Tredhëmbësh të 
Posedionit, një artefakt i 
fuqishëm që i jep kontorll 
të plotë në tërë detrat atij 
që e posedon. 

Synopsis

Thrust into 
an all-new 
adventure, 

a down-on-his-
luck Captain Jack 
Sparrow finds the 
winds of ill-fortune 
blowing even 
more strongly 
when deadly ghost 
pirates led by his 
old nemesis, the 
terrifying Captain 
Salazar, escape 
from the Devil’s 
Triangle, deter-
mined to kill every 
pirate at sea...
including him. Cap-
tain Jack’s only 
hope of survival 
lies in seeking out 
the legendary Tri-
dent of Poseidon, 
a powerful artefact 
that bestows upon its possessor total control over the seas.

moviemania

TRANSFORM-
ERS: THE LAST 
KNIGHT  

Rolet: Mark Wahlberg, 
Anthony Hopkins, John 
Goodman, Laura Had-

dock, Stanley Tucci, 
John Turturro
Regjia: Michael Bay
Skenari: Art Marcum, 
Matt Holloway, Ken No-
lan, Akiva Goldsman
Zhanri: Fantashkencë

TRANS-
FORMERS: 
THE LAST 
KNIGHT  

Cast: Mark 
Wahlberg, An-
thony Hopkins, 
John Goodman, 
Laura Haddock, 

Stanley Tucci, 
John Turturro
Director: Mi-
chael Bay
Writers: Art 
Marcum, Matt 
Holloway, Ken 
Nolan, Akiva 
Goldsman
Genre: Sci-Fi

PIRATES 
OF THE 
CARIBBE-
AN: DEAD 
MEN TELL 
NO TALES 
POSTER  

Cast: Johnny 
Depp, Ste-
phen Graham, 
Kaya Scode-
lario, Orlando 
Bloom, Javier 
Bardem, Bren-
ton Thwaites
Directors: 
Joachim Røn-
ning, Espen 
Sandberg
Writers: Jeff Na-
thanson, Ted Elliott, 

Terry Rossio, Stuart 
Beattie, Jay Wolpert
Genre: Action
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PIRATES OF 
THE CARIB-
BEAN: DEAD 
MEN TELL 
NO TALES 
POSTER  

Rolet: Johnny 
Depp, Stephen 
Graham, Kaya 
Scodelario, Orlan-
do Bloom, Javier 
Bardem, Brenton 
Thwaites
Regjia: Joachim 
Rønning, Espen 
Sandberg
Skenari: Jeff Nathanson, 

Ted Elliott, Terry Rossio, 
Stuart Beattie, Jay Wolpert
Zhanri: Aksion



Gjurmët e para 
të doku-
mentuara 

dëshmojnë se harku 
ka filluar të përdoret 
para 5000 vitesh nga 
egjiptianët e lashtë. 
Që atëherë, përdorimi 
i harkut dhe roli i tij 
në shoqëri ka ndry-
shuar rrënjësisht. Sot 
mjeshtëria e gjuajtjes 
me hark dhe shigjetë 
është një sport mjaft 
tërheqës por, edhe 
i vështirë. Se sa e 
vështirë është që 
të bëhesh harkëtar 
i zoti e konfirmon 
edhe z. Atdhe Luzh-
nica nga komuna e 
Suharekës, i cili është 
një prej harkëtarëve 
më të suksesshëm të 
Kosovës.

“Harkëtaria është 
një sport në të cilin për 
të qenë i suksesshëm 
duhet të kesh kontroll 
të jashtëzakonshëm 
mbi trupin por, mbi të 
gjitha mbi mendjen 
tënde. Në literaturë 
përmenden gjith-
sejtë 15 pika, apo 
udhëzime, që çdo 
harkëtar duhet të 
përmbush për të bërë 
një gjuajtje të suk-
sesshme. Për të bërë 
një gjuajtje të dytë të 
suksesshme, harkëtari 

duhet të arrij të përsëris një 
kopje identike të gjuajtjes 
së parë. Për ta arritur këtë 
kërkohen shumë gjuajtje 
dhe stërvitje,” theksoi z. 
Luzhnica. Ai vazhdoi më 
tutje duke theksuar se 
harkëtarët modern elitar 
ushtrojnë gjashtë ditë në 
javë. Kjo nënkupton se 
një harkëtar i suksesshëm 
ka nevojë për rekuizita 
(harqe, shigjeta, shënjes-
tra) pasi të gjitha ato janë 
materiale shpenzuese. 
Po ashtu nevojitet edhe 
hapësira e veçuar pasi që 
në rast të ndonjë gabimi ky 
sport mund të jetë shumë i 
rrezikshëm.

I pyetur se si i erdhi 
ideja që të fillonte të merrej 
me sportin e harkëtarisë 
(apo shigjetarisë siç quhet 
në Kosovë) z. Luzhnica 
theksoi se ishte një i afërm 
i tij z. Bardhyl Luzhnica, 
i cili jeton në Gjermani, 
ai i cili në vitin 2006 i 
vendosi themelet e para 
të këtij sporti në Kosovë 
me themelimin e klubit 
Luzhnica në Suharekë. 
Sot, në vendin tonë janë 
gjithsejtë nëntë klube të 
regjistruara, ku gjashtë 
prej tyre janë aktive. Madje 
është interesant fakti se 
Federata e Shigjetarisë e 
Kosovës, ishte federata e 
tretë sportive e Kosovës e 
cila arriti të njihej ndërkom-

bëtarisht dhe të pranohej 
si anëtare me te drejta 
të plota në Federatën 
Ndërkombëtare të 
Harkëtarisë. 

Në planin individual 
z. Luzhnica theksoi se 
ka arritur mjaft pasi që 
deri tani ai ka marrë 
pjesë në dy kampionate 
botërore dhe dy evropi-
ane me suksese mjaft 
modeste. Tani, synimi i 
tij kryesor është arritja 
e kuotës olimpike dhe 
fitimi i të drejtës për të 

marrë pjesë në 
Lojërat Olimpike Verore 
që do të mbahen në 
Tokio të Japonisë në vitin 
2020. Sa për ilustrim vlen 
të theksohet se kuota 
olimpike është 630 pikë 
kurse z. Luzhnica ka ar-
ritur deri në kuotën e 605 
pikëve. Pengesa më e 
madhe mbetet mungesa e 
kushteve për stërvitje. Në 
fakt kjo edhe është një prej 
arsyeve kryesore pse ky 
sport nuk është masivizuar 
edhe më shumë, pasi që 
interesimi për këtë sport 
është shumë i madh. 
Por, mungesa e kushteve 
dhe rekuizitave e bën të 
pamundur plotësimin e 
këtyre kërkesave.

Përkundër të gjithave 
z. Luzhnica mbetet opti-
mist dhe ky optimizëm nuk 
ka kaluar pa ndikuar edhe 
tek Anjeza, vajza e vogël 
e z. Luzhnica. Ashtu si i 
ati edhe kjo vogëlushe 11 
vjeçare thotë se ky sport 
është i jashtëzakonshëm 
dhe se i pëlqen shumë. 
Anjeza ka vetëm një vit 
që merret me harkëtari. 
Mirëpo, deri tani ajo ka 
arritur që të marrë pjesë 
në shumë gara kombëtare 
në Kosovë. Në të shumtën 
e rasteve ajo ka arritur 
që të dalë në tri vendet e 
para. Pa dyshim, Anjeza 
është një talent nga i cili 
mund të presim që të kapë 
majat e harkëtarisë ashtu 
si edhe Majlinda Kelmendi 
në xhudo. Ndonëse, z. 
Luzhnica është këmbën-
gulës se çelësi i suksesit 
në harkëtari është puna 
e vazhdueshme dhe e 
palodhur. Stërvitja dhe 
këmbëngulja për të ar-
ritur sukses dhe për t’u 
bërë më i miri në botë. 
Në fund ai i porositi të 
gjithë të rinjtë që ta prak-
tikojnë këtë sport pasi 
është shumë mental dhe 
njerëzit më të lumtur, më 
të qetë dhe më produk-
tiv të shoqërisë janë ata 
persona që e kontrollojnë 
veten. Sporti i harkëtarisë 
ua mëson pikërisht këtë!

KLUBI I SHIGJETARISË 
LUZHNICA

këndi sportiv
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The first documented 
traces prove that 
the ancient Egyp-

tians were the first to use 
the bow and arrow 5000 
years ago. Since then, the 
use and role of the bow 
and arrow has changed 
radically. Nowadays the 
art of throwing an arrow 
with a bow has become 
a quite attractive but also 
difficult sport. Mr. Atdhe 
Luzhnica from Suhareka 
Municipality, one of the 
best archers in Kosovo, 
confirms that it is very 
difficult to become a suc-
cessful archer.

 “Archery is a sport in 
which success requires 
extraordinary self-control 
over your body, and 
above all your mind. In 
total some 15 points or 
guidelines are mentioned 
in literature, which every 
archer must fulfil in order 
to make one success-

ful shot. In order 
to make a second 
successful shot, the 
archer must repeat 
an identical copy of 
the first shot. This 
requires a lot of 
practice shots to be 
made,” Mr. Luzh-
nica highlighted. He 
went on stressing 
that modern elite 
archers practice 
six days a week. 
This implies that a 
successful archer 
needs equipment 

(bows, arrows, targets) 
because they are all 
expendable materials. It 
also requires a special field 
because in case of any mis-
take this sport may become 
very dangerous.

When we asked him 
where he got the idea to 
begin archery, Mr. Luzh-
nica said that it was from a 
relative of his Mr. Bardhyl 
Luzhnica. The later lives 
in Germany and in 2006 
he laid the foundations 
of this sport in Kosovo by 
establishing the Archery 
Club Luzhnica in Suhareka. 
Today, in total, there are 
9 archery clubs in Kosovo 
and six of them are active. 
It is interesting to mention 
that the Kosovo Archery 
Federation was Kosovo’s 
third federation that was in-
ternationally recognised as 
a full member of the World 
Archery Federation.

On an individual level 
Mr. Luzhnica added that 
he has achieved quite a lot 
because so far he has com-
peted in two World and two 
European Championships 
with relative success. Now, 
his main goal is to reach 
the Olympic points’ quota 
and qualify for the 2020 
Summer Olympic Games 
in Tokyo, Japan. 
For the record the 
current Olympic 
quota stands at 
630 points and 
Mr. Luzhnica 
has reached 605 
points. The main 
obstacle remains, 
though, the lack 
of training condi-
tions. In fact this 
is one of the main 
reasons why 
this sport hasn’t 
grown even 
more, because 
certainly there is 
interest. How-

ever, lack of equipment 
makes impossible to fulfil 
these demands.

Despite all Mr. Luzh-
nica is optimistic and this 
optimism has rubbed off 
on Anjeza, Mr. Luzhnica’s 
younger daughter. Just 
like her father this 11 old 
year girl claims that this 
is a unique sport that she 
loves. Anjeza has picked 
up archery only a year ago. 
So far she has participated 
in several national competi-
tions in Kosovo. In most 
cases she has made the 
top three. Without a doubt, 
Anjeza is a talented girl 
from whom we can expect 
to reach the highest peaks 
in archery, just as Majlinda 
Kelmendi in judo. However, 
Mr. Luzhnica is adamant 
that the key to success 
in archery is continuous 
and tireless work, prac-
tice and perseverance to 
be successful and be the 
best in the world. In the 
end he encouraged the 
young people in Kosovo to 
practice this sport because 
it is a very mental one and 
the happiest and the most 
productive people in a so-
ciety are those that master 
their self-control. Archery 
teaches you that!
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“ARCHERY CLUB
LUZHNICA”

sports corner



Shumica e fëmijëve sot kanë njohuri të 
mira për të arriturat e fundit teknologjike. 
Jepjauni një kompjuter dhe ata leht do të 

manipulojnë me te sipas dëshirës së tyre. Jepjauni të njëjtin kompujeter gjyshit e gjyshes dhe ata mund të mos 
shohin fare se çka ka në ekran. Krejt kjo sepse ata sot po rriten në një ambient ku teknologjia ka luajtur rolin 
kryesor në formësimin e botës. Ja lista e pajisjeve më interesante për fëmijë. 

hi - tech
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PAJIJSE 
KOMPJUTERIKE 
TË MINECRAFT-
IT NGA KOMPA-
NIA PIPER
Grupmosha 8 deri në 13 vjet
Ska asgjë më të mirë për fëmi-
jët që me të vërtetë të ngazël-
lohen me pajijse se sa duke 
ndërtuar vet kompjuterin e tyre. Imagji-
noni gjithë ato lidhje elektronike dhe kompjuterin 
që fëmija do të duhet t’i bëjë në mënyrën e vet për 
ta pasur kompjuterin e vet i cili do të përdoret nga 
ai ose ajo për të luajtur lojën Minecraft. Kjo me të vërtetë do 
të ishte e mahnitëshme. Më e mira e tërë kësaj do të ishte se 
fëmija do të mësohej si të programojë kompjuterin e vet ashtu 
që ai ose ajo do të kuptonte parimet themelore të programimit 
kompjuterik. Pjesët kompjuterike të Minecraft Pi fëmijët i mësojnë 
për tri gjëra themelore: ndërtimin, kodimin dhe krijimin. Pajisja e 
Piper-it është në nga mënyrat e shkëlqyeshme për të ndihmuar 
fëmijët që të mësohen me pjesë të ndryshme të kompjuterit që 
e bëjnë atë të punojë. Përfshinë udhëzime që lehtë mund të 
kuptohen për t’i montuar këto pjesë të ndryshme sikurse është 
Raspberry Pi 3 pjesa logjike së bashku me një bërthamë Quad 
CPU që punën në 1.2 Gb të RAM-it dhe kartelën prej 8 Gb të 
sigurisë digjitale të bazës për ruajtje të nivelit të lojës së Mine-
craft. Gjithashtu të përfshira janë edhe kabllot që nevojiten për të 
kompletuar këto gjëra siç është ajo që lidhet në ekranin LCD. Të 
gjitha këto janë të ndërtuara në një kuti prej druri për të ndihmuar 

që fëmijët me të vërtetë të kënaqen duke ndërtuar 
kompjuterin e tyre personal. 

MINECRAFT COM-
PUTER KIT BY PIPER
Age Range: 8 to 13 years old
There is nothing better for kids to 
get really excited about gadgets and 
gizmos than building their very own 
computer. Just imagine all the elec-
tronic and computer circuitry that a child 
will ever need to come up with his or her 
very own computer which he or she can 
use to play Minecraft. Now, that would 

simply be amazing. The best part of it is 
that this child will also learn how to program 

his or her very own computer so he or she will gain 
an understanding of the fundamental concepts of 

computer programming. The Minecraft Pi Computer Kit teaches 
kids three fundamental things: building, coding, and creating. 
The Piper kit is one excellent way to help children get used to 
the different parts of a computer that make it work. It includes 
easy-to-follow instructions on how to put together these dif-
ferent components like the Raspberry Pi 3 project logic board 
complete with a Quad Core CPU running on 1.2 gHz, 1 Gb of 
RAM, and 8 Gb of secure digital storage card for saving your 
child’s Minecraft gameplay progress. Also included are cables 
to put these things together including one that attaches to an 
LCD screen. All of these are built into a wooden box to help kids 
really have fun building 
their very own computer.

PAJISJET DHE MJETET NGA  LITTLEBITS
Grupmosha: së paku 8 vjet
Nëse pajisja Piper Pi e mëson një fëmijë të ndërtojë dhe programojë kompjuterin e tij apo saj, 
Gizmos & Gadget e mëson atë të bëjë 16 shpikje të pabesueshme që pa dyshim se do të 
nxisin të menduarit kritik te fëmija, arsyen logjike dhe magjepsjen për shkencë dhe teknologji. 
Gizmos & Gadgets është i lehtë për tu përdorur dhe ndërtuar pasi që nuk kërkon programim, 
nuk ka tela të komplikuar dhe rrezik për bashkim të pjesëve të komponenteve. Është e lehtë 
dhe pothuajse e gatshme. LittlBits kanë bërë Gizmos & Gadgets për të stimuluar aftësitë për 
shpikje te fëmijët duke krijuar diçka nga një numër i pjesëve që vijnë në komplet, të luajnë me 
krijesën e tyre apo ta përdorin dhe pastaj manipulojnë me te, t’ia përmirësojnë performancën 
apo rregullojnë afektshmërinë. Dhe nëse kanë monotoni me krijesën e tyre, ata ose ato lehtë 
mund ta ç’montojnë dhe pastaj të krijojnë diçka tërësishtë tjetër. Eksperimentimi mekanik 
mund të shkonë tërësishtë në një nivel tjetër. Dhe ja ku vjen pjesa më e mirë.  Gizmos & 
Gadgets mund të kontrollohen me cilëndo pajijse mobile që punon në iOS apo Androdi. 

GIZMOS & GADGETS KIT BY LITTLEBITS
Age Range: At least 8 years old
If the Piper Pi Kit teaches a child to build and program his or her very own computer, 
the Gizmos & Gadgets Kit teaches him to build 16 incredible inventions that will surely 
stimulate kid’s critical thinking, logical reasoning, and fascination for science and technol-

ogy. The Gizmos & 
Gadgets is so easy 
to build as it requires 
no programming, no 
complicated wiring, 
and no risky soldering 
of component parts. 
It’s as easy as snap 
and go. LittleBits de-
signed the Gizmos & 
Gadgets to stimulate 
inventiveness among 

children where they can create something from the numerous 
Bits that come with the kit, play with their creation or use it, 
and then tinker with it to either improve its performance or 
fine-tune its effectiveness. And if they are already bored with 
their creation, they can easily dismantle it and then create 
an entirely different gizmo or gadget. Its mechanical experi-
mentation elevated to a whole new level. And here’s the best 
part. The Gizmos & Gadgets can actually be controlled by any 
mobile device that runs on either iOS or Android. 

PAJISJE INTERESANTE PËR FËMIJË

(Burimi: https://www.mykidneedsthat.com)



Many of today’s children are well-versed with the 
latest in technological advancements. Give them a 
computer and they can easily manipulate it to their 

liking. Give the same computer to their Granny and they might not even see what’s on the screen. The point is 
that today’s kids grew up in an environment where technology has played a major part in shaping the world. Here 
is the list of the coolest gadgets for kids.

hi - tech

AEROPLANI I LETRËS 3.0 I KON-
TROLLUAR ME SMARTPHONE 
NGA POWERUP
Grupmosha: së paku 8 vjet
Fëmijët gjtihmonë magjepsen me gjërat që fluturojnë. Në vend 
se tu japim dron me katër helika, dron me teledirigjim dhe të 
ngjashme, pse mos tu japim thjeshtë një 
aeroplan të letrës PowerUp 3.0 
që kontrollohet me smart-
phone? Paramendoni një 
areoplan të zakonshëm prej 
letre por të lidhur me një 
smart modul. Pra, krejt çka 
duhet të bëjë fëmija është 
të ndërtojë aeroplanin e 
vet të letrës, ta lidh me 
Bluetooth të smart modu-
lit, të shkarkojë aplikacionin 
në pajisjen e vet mobile dhe lëshojë në fluturim PowerUp 
3.0. pajisja mobile vepron si një kontrollues me teledi-
rigjim për aeroplanin e letrës. Me një mbushje të plotë, 
ai apo ajo do ta drejton në ajër PowerUp 3.0 deri në 10 
minuta në një rreze të plotë prej 55 metrash. Sinqerisht, 
kjo është pajisja më e mirë për fëmijë që nuk rreshtin së 
magjepsuri me teknologjitë fluturuese. Fundja, nuk keni 
pse të merakoseni për trupin e aeroplanit. Lehtë mund 

ta ndërtoni një tjetër nëse rrëzohet i pari. 
 

POWERUP 3.0 SMARTPHONE 
CONTROLLED PAPER AIRPLANE 
BY POWERUP
Age Range: At least 8 years old
Children are always fascinated with things that fly. Rather than 

getting them quadcopters, remote controlled drones, and 
the like, why not just get them the PowerUp 3.0 smart-

phone Controlled Paper Airplane? Just imagine an ordi-
nary looking paper airplane but attached with a Smart 

Module. So, all a child has to do is to build his 
or her very own paper airplane, attach the 
Bluetooth Smart Module, download the 

app into his or her mobile device, and let 
the PowerUp 3.0 fly. The mobile device acts 

as the remote controller for the paper airplane. 
On a full charge, he/she will be flying the PowerUp 
3.0 for up to 10 minutes with an effective radius 

of 180 feet. Honestly, this is one of the best gad-
gets for children who have an unquenched 

fascination for technologies that fly. At the 
very least, you are also not going to worry 

about the fuselage of the plane. You can 
easily construct another one should it 
get crumpled. 

PROJEKTORI KALEDOS-
KOPI NGJYRË KALTËR PËR 
DRITA TË KRISHTËLIND-
JEVE NGA GEMMY 
Grupmosha: të gjitha moshat 
Shfaqja e dritave gjithmonë ka qenë magjepsëse 
për fëmijët. Projektori kaledoskopik me ngjyra të 
kaltërta për krishtlindje siguron që fëmijët të jenë të 
magjepsur dhe të rrisë atë duke mahnitur ata me 
drita të bukura të kaltërta. I bërë kryesisht për për-
dorim të jashtëm, si në oborrin e shtëpisë 
apo edhe në lëndinë, është i lehtë për 
tu vendosur sepse është i montuar në 
shkopin e vet. Krejt çka duhet është 
që ta ngulni në tokë, lidhni në rrymë 
dhe të josheni me shfaqje fantastike 
të dritave. Fqinjët do jenë të 
habitur por edhe do të 
zbaviten në të njëjtën 
kohë sepse lagja nuk 
do të jetë më e zymt 
si më parë. Edhe 

më me rëndësi është që fëmijët do të kënaqen me 
shfaqejn e formave të dritave kaledoskopike. 

KALEIDOSCOPE BLUE 
CHRISTMAS LIGHTSHOW 
PROJECTION BY GEMMY
Age Range: For all ages
Light shows have always fascinated kids. The 
Kaleidoscope Blue Christmas Lightshow Projection 
gadget helps ensure children’s fascination will only 
grow as they get mesmerized with the beautiful 
blue lights. Designed primarily for outdoor use, be 

it in your backyard or even the front lawn, it is so 
easy to set up because of its already-built in 

yard stake. All you need to do is to stake it 
to the ground, plug it to an electric outlet, 
and bedazzled by the fantastic lightshow. 
Neighbours will be baffled and amused 

at the same time because the neigh-
bourhood will no longer be as drab 
as before. More importantly, kids will 
simply be amazed at where those ka-

leidoscopic light patterns are emanating from.

ogy. The Gizmos & 
Gadgets is so easy 
to build as it requires 
no programming, no 
complicated wiring, 
and no risky soldering 
of component parts. 
It’s as easy as snap 
and go. LittleBits de-
signed the Gizmos & 
Gadgets to stimulate 
inventiveness among 

children where they can create something from the numerous 
Bits that come with the kit, play with their creation or use it, 
and then tinker with it to either improve its performance or 
fine-tune its effectiveness. And if they are already bored with 
their creation, they can easily dismantle it and then create 
an entirely different gizmo or gadget. Its mechanical experi-
mentation elevated to a whole new level. And here’s the best 
part. The Gizmos & Gadgets can actually be controlled by any 
mobile device that runs on either iOS or Android. 
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COOL GADGETS FOR KIDS

(Source: https://www.mykidneedsthat.com)
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“Çka 
mund 
të bëni për të 
promovuar paqen 
në botë? Shkoni në 
shtëpi dhe duajeni familjen 
tuaj.” Nëna Terezë

Para njëzet e katër viteve në 
Asamblenë e Përgjithshme të 
Kombeve të Bashkuara, 15 maji u 

shpall Dita Ndërkombëtare e Familjeve. 
Që atëherë, shënimi i kësaj dite ka për 
qëllim të fuqizojë familjet dhe të theksojë 
rëndësinë e tyre në shoqëri. Kjo ditë 
gjithashtu ka për qëllim të diskutojë 
rëndësinë e ‘diturisë dhe shkathtësive’ 
që nevojiten për të promovuar zhvillim të 
qëndrueshëm përmes edukimit. Disa nga 
pikat kryesore të Ditës Ndërkombëtare 
të Familjeve janë zhvillimi i 
qëndrueshëm dhe stili i jetës, si dhe 
të drejtat e njeriut dhe barazia gjinore. 

Dita ndërkombëtare e familjeve 
është një ditë që shënohet në 
mbarë botën, por nuk është festë 
zyrtare. Kombet e Bashkurara e 
kanë shpallur vitin 1994 si Vitin 
Ndërkombëtar të Familjeve. Kjo ishte 
një përgjigje ndaj ndryshimeve të 
strukturës shoqërore dhe ekonomike, 
që kanë ndikuar dhe vazhdojnë të 
ndikojnë në strukturën dhe stabilitetin 
e familjeve në shumë regjione të 

botës. 
Simboli i Ditës 

Ndërkombëtare 
të Familjes përbëhet 

nga një rreth i gjelbër 
me një imazh me ngjyrë të 

kuqe. Imazhi përbëhet nga 
elementet e vizatimit të thjeshtë 

të një zemre dhe shtëpie. Kjo 
nënkupton që familjet janë qendra 

e shoqërisë dhe ofrojnë një vatër 
familjare stabile dhe përkrahëse për 
njerëzit e të gjitha moshave.

Tema e këtij viti për Ditën 
Ndërkombëtare të Familjeve është: 
“Familjet, edukimi dhe mirëqenia”. Sipas 
Divizionit të Kombeve të Bashkuara 
për Politika dhe Zhvillim Shoqëror 
një shoqëri e paedukuar nuk mund të 
ketë mirëqenie. Ajo se çfarë shpesh 
harrohet është rëndësia që familja ka 
në promovimin e edukimit të hershëm të 
fëmijës dhe në mundësitë për të mësuar 
gjatë jetës. Gjersa familjet moderne 
po bëhen gjithnjë e më të vogla, lidhjet 

familjare janë duke u zbehur. 
Kjo do të thotë se prindërit që 

punojnë marrin 
shumë pak ndihmë 

nga të afërmit e tyre, gjersa sfidat e tyre 
lidhur me edukimin dhe rritjen sa më të 
shëndetshme të fëmijëve të tyre janë 
duke u rritur. Kjo është edhe arsyeja pse 
vëmendje e veçantë duhet të tregohet 
për zbatimin e praktikave më të mira 
në gjetjen e një ekuilibri në mes të 
punës dhe familjes. Qëllimi është që 
t’i ndihmohet prindërve në rolet e trye 
edukative dhe të kujdesit.

Në nder të kësaj dite, një gamë e 
gjerë ngjarjesh organizohen në nivel 
lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. 
Këto ngjarje janë: punëtori, seminare 
dhe takime për politika për zyrtarë 
publikë; ekspozita dhe diskutime të 
organizuara për të rritur vetëdijesimin 
e temës vjetore; orë edukative për 
fëmijë dhe të rinj; lansimi i fushatave 
për politika publike për të fuqizuar dhe 
mbështetur familjen e ngushtë. Në disa 
vende themelohen mjete ndihmëse për 
të ndihmuar njerëzit në organizimin e 
festimeve, që kanë për qëllim një grup 
të veçantë të popullsisë, si fëmijët e 
shkollave ose të rriturit e rinj.

Rritja në një familje të shëndoshë 
dhe të dashur ndikon pozitivisht tek 
fëmijët, duke i bërë ata ta ndiejnë 
dashurinë dhe sigurinë në vatrën 
familjare ku jetojnë. Kjo do të ketë 
ndikim pozitiv në mbarë komunitetin, 
sepse fakti që ne rrisim individë 
të shëndetshëm do të thotë që ne 
jemi duke kultivuar një shoqëri të 
shëndetshme. Fjalët e Nënës Terezë 
“Për të promovuar paqe në botë shkoni 
në shtëpi dhe duajeni familjen tuaj”, 
duhet vërtet të ndiqen. Padyshim, paqja 
në familje do të thotë paqe në komunitet 
dhe më tej. Andaj, përkushtojuni familjes 
suaj jo vetëm më 15 maj, por dhuroni 
asaj kujdes dhe dashuri çdo ditë. Jeta 
përbëhet nga prioritete, 
kështu që le të jetë familja 
e juaj një prej prioriteteve 
më të rëndësishme në 
jetën tuaj.

DITA NDËRKOMBËTARE E FAMILJEVE – 
“Familjet, edukimi dhe mirëqenia”
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“What can you do to 
promote world peace? 
Go home and love your 
family”. Mother Teresa

Twenty-four years ago the UN 
General Assembly proclaimed 
May 15th to be the International 

Day of Families. Since then, the 
observance of this day aims to 

strengthen families and to 
point out their importance in 

society. The Day also aims 
to discuss the importance 
of ‘knowledge and skills’ 
needed to promote 
sustainable development 
through education. Some of 
the focuses of International 
Day of Families are 
sustainable development 
and lifestyles, human rights 
and gender equality to name 
just a few.

The International Day 
of Families is a global 
observance and not a 
public holiday. The United 
Nations proclaimed 1994 
as the International Year 
of Families. This was a 

response to changing social and 
economic structures, which have 
affected and still affect the structure 
and stability of family units in many 
regions of the globe. The symbol 
of the International Day of Families 
consists of a solid green circle with 
an image in red. The image consists 
of elements of simple drawings of a 
heart and a house. This indicates that 
families are the centre of society and 
provide a stable and supporting home 
for people of all ages.

This year’s theme of the 
International Day of Families is: 
“families, education and well-being”. 
According to the United Nations 
Division for Social Policy and 
Development an uneducated society 
cannot have welfare. What is often 
forgotten, though, is the importance 
of the family in promoting early 
childhood education and lifelong 
learning opportunities. As modern 

families are becoming smaller 
family ties are fading away. 

This can mean 
that working 

parents get 
very little 

help 

from their extended family while their 
challenges related to the education 
and healthy upbringings of their 
children are increasing. Therefore, 
special attention should be shown to 
good practices of finding the balance 
between work and family. The aim 
of International Day of Families is to 
help parents in their educational and 
caregiving roles.

In honour of this Day, a wide 
range of events are organized at 
local, national and international 
levels. These include: workshops, 
seminars and policy meetings for 
public officials; exhibitions and 
organized discussions to raise 
awareness of the annual theme; 
educational sessions for children 
and young people; and the launch 
of campaigns for public policies 
to strengthen and support family 
units. In some countries, tool kits 
are created to help people organize 
celebrations aimed at a particular 
section of the population, such as 
school children or young adults.

Growing up in healthy and 
loving families’ influences children 
positively by making them feel loved 
and secure in their home. This will 
make a positive impact on the entire 
community because raising healthy 
individuals means raising a healthy 
society. The words of Mother Teresa 
“Go home and love your family in 
order to promote world peace”, 
should definitely be followed. Indeed, 
peace in the family means peace 
in the community and beyond. So, 
remember your family not only on 
May 15th but give them attention and 
affection every day.  Life is made of 
priorities, so let your 
family be one of the 
most important 
ones.

INTERNATIONAL DAY OF FAMILIES – 
“Families, education and well-being”



Me kalimin e kohës ka ndryshuar edhe teknologjia 
dhe kërkesat e dëgjuesve ashtu si edhe 
mundësitë tona. Pas shumë vitesh të shoqërimit 

përmes emisioneve “Esspreso Lounge”, “Macchiato 
Lounge” dhe “MENY”, ne kemi dashur që t’i kemi 
dëgjuesit më afër se kurrë më parë. Këtu vjen në ndihmë 
teknologjia, gjegjësisht faqja jonë e internetit ku dëgjuesit 
tanë mund të lexojnë lajmet e fundit dhe të dëgjojnë 
muzikën më të re! Po ashtu ne kemi krijuar edhe një 
hapësirë virtuale në rrjetet sociale ku mund të komuniko-
jmë për temat që na pëlqejnë, i duam dhe anasjelltas.

Pasi rrjetet sociale u bën pjesë e pothuajse çdo individi, 
Radio KFOR hapi edhe llogarinë e saj zyrtare në Facebook: 
Radio KFOR 90.2 Shqip - rrjetin social më të përdorur në 
Kosovë. Shumë shpejtë, mijëra njerëz u bënë pjesë e faqes 
sonë, duke përkrahur çdo postim tonin për ta.

Në përpjekje për të sjellë inovacione dhe argëtim, javë 
më parë filluam edhe garën “K4 LIKE”. Përmes frekuen-
cave tona, faqes së internetit dhe Facebook-ut ne e ftuam 
audiencën që të merrte pjesë në këtë garë duke na dërguar 
fotografi të cilat e paraqesin në mënyrën më të bukur stinën 
e pranverës. Shumë shpejt në adresën tonë arritën qindra 
fotografi të bukura. Interesimi i madh i audiencës sonë 

për të marr pjesë në këtë garë, 
padyshim se ishte frymëzim 
dhe motivim për ne. Gjëja më 
interesante e gjithë kësaj ishte 
se audienca nuk ishte e infor-
muar fare nëse do të ndaheshin 
çmime për fituesit. Më pas, juria 
jonë profesionale përzgjodhi 12 
fotografitë më të bukura dhe më 
datën 18 prill albumi me këto 12 
fotografi u postua në Facebook. 
Pesë ditë pas postimit të këtij 
albumi, faqja jonë zyrtare në 

këtë rrjet social u pasurua me shumë ndjekës të 
rinj, pëlqime të panumërta, komente shumë 
pozitive dhe shpërndarje (SHARES) të 
shumta në profile të ndryshme.

Gara do të përfundojë më 2 maj, 
kurse fotografia e cila do të grumbullojë 
më së shumti pëlqime (LIKES) dhe 
shpërndarje (SHARES) do të fitojë 
shpërblimin në vlerë prej 100 
euro si dhe ajo do të vendo-
set në një kornizë të bukur 
të nënshkruar nga KFOR-i. 
Çmimi i dytë do të jetë 50 euro 
dhe çmimi i tretë 25 euro.

Pas përfundimit të kësaj gare, 
Radio KFOR-i në faqen zyrtare në 
facebook shumë shpejtë do të fillojë 
edhe një garë të re, e cila do të jetë 
shumë unike dhe interesante. Mirëpo, 
detajet më të hollësishme rreth saj, do t’ua 
zbulojmë në faqen tonë zyrtare në Facebook: 
Radio KFOR 90.2 Shqip…
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Radio KFOR në internet
dhe rrjete sociale



With time technology has 
changed and with it our listeners 
demands as well as our capabil-

ities. After many years of getting together 
through our shows “Esspreso Lounge”, 
“Macchiato Lounge” and “MENY”, we 
wanted to get even closer with our listen-
ers. This is when technology comes into 
the picture, namely our webpage where 
our listeners can read the news and listen 
to the latest music! We have also created 
a virtual space in social media where we 

can communicate about the topics 
we like and love or vice versa.

After social media 
became part of every 

person’s life Radio 
KFOR opened its 

official account 
in Facebook: 
Radio KFOR 
90.2 Shqip 
– the most 
used social 
network in 
Kosovo. 
Soon enough 
thousands of 
people joined 

our page and 
supported all our 

posts dedicated to them.
In an effort to bring in-

novation and entertainment, 
weeks ago we started our 
competition “K4 LIKE”. 
Through our frequencies, 
webpage and Facebook 
account we invited our 
audience to participate in 
this competition by sending 
pictures that best depict 
spring. Soon hundreds of 
pictures swarmed into our 
email address. The great 
interest from our audience 
to participate in this com-
petition certainly serves as 
inspiration and motivation 
to us. The most interesting thing was that 
the audience was not notified whether 
there would be any prizes for the winners. 
After that our professional jury chose the 
best 12 pictures, which were published 
as an album in Facebook on April 18th. 
Five days after this album was posted, 
our official Facebook page gained many 
new followers, countless likes, very 
positive comments and many shares 

by various profiles.
The competition is over on May 

2nd. The Picture that collects most 
likes and shares will win the first prize 
of 100 EUR and will also be printed, 
framed and signed by KFOR. The 
second prize will be 50 EUR and the 
third 25 EUR.

Soon after this competition is 
concluded, Radio KFOR will start a new 
and very unique and interesting com-
petition in its official Facebook page. 
However, we will reveal the details 
about it on our official Facebook page 
Radio KFOR 90.2 Shqip… 

Radio KFOR on the WEB 
and social networks
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BUKURITË E PRANVERËSS tina e pranverës njihet si mbretëreshë 

e stinëve. Në pranverë, natyra është 
aq e bukur dhe simpatike sikur edhe 

një nuse. Nuk është as nxehtë as ftohtë. 

Moti është këndshëm i freskët. Pemët 

mbushen me gjethe të reja. Shenjat e jetës 

së re në fusha, kopshte, pyje dhe kudo 

tjetër janë mjaft të pranishme. Pranvera na 

mbushë me energji të re.Edhe pse kohëzgjatja e stinës së 
pranverës është e shkurtë, ajo magjepsë 

njerëzit në atë mënyrë sa që ata këndo-

jnë këngë gjatë gjithë vitit për të lavdëruar 

këtë stinë. Në këtë stinë nuk është as 

shumë ftohtë e as shumë nxehtë. Kjo 

është arsyeja përse natyra merr një 
pamje të lezetshme. Stina arrin kulmin 

e bukurisë së saj sepse mbushet me gjel-
bërim kudo. Të gjitha pemët dhe 

bimët janë në lulëzim e sipër. 
Të korrat piqen dhe fushat 
duken të arta. Ne shohim 
gjethe të reja dhe buta, të cilat dalin në degët e drunjve. Zogjtë heshtin gjatë gjithë stinës së dimrit, por sapo t’ia behë 
pranvera, ata thyejnë heshtjen e tyre dhe fillo-jnë të këndojnë këngë të bukura. Ata duken aq të pafajshëm sa që duket sikur janë duke e falënderuar Zotin duke kënduar këngët e tyre të thurura me mijëra nota 

muzikore.
Njerëzit mezi presin që të vjen stina e 

pranverës sepse duan të dalin për shëtitje 

pasi që klima bëhet më e butë dhe gjatë 

kësaj stine, ata kënaqen me pikniqe. 
Natyra na ofron një festë të madhe për sytë 

tanë të uritur. Gonxhet e luleve sikur çelin 

vjedhurazi që të shijojnë bukurinë e stinës. 

Lulet lulëzojnë dhe përhapin aromën e tyre 

të këndshme kudo. Falë tyre ne ndihemi 

të shëndetshëm dhe aktivë. Ne kryejmë 

shumë punë gjatë kësaj stine sepse nuk 

lodhemi kurrë. Ne ndihemi të freskët gjatë 

gjithë kohës dhe kjo del të jetë tërheqja 

kryesore e stinës së pranverës.
Fshatrat na ofrojnë një pamje edhe 

më të bukur për sytë tanë. Ne gjejmë 

atje natyrën në lulëzimin e saj të plotë. 

Fushat e gjelbërta dhe të verdha na 

mbushin zemrat tona me shpresë. Bujqit 

duken shumë të lumtur sepse të korrat e 

tyre piqen dhe së shpejti ata do të marrin 

shpërblimin e punës së tyre të madhe që 

është bërë me muaj të tërë.
Pranvera është simboli i jetës. Ajo sjell 

pasuri dhe rrufeshmëri kudo. Ajri dhe toka 

mbushen me energji të re, që na japin neve 

shpresa dhe aspirata të reja. As pamja 

e malit nuk ngelet prapa. Atje ne mund 

të shohim natyrën me ngjyrat e saj të vërteta.Nuk ekziston njeri që nuk e çmon dhe nuk e lavërdorn bukurinë e pranverës. Në verë ne kemi të nxehtë të madh, në dimër kemi shumë të ftohtë dhe në stinën e shirave përbal-lemi me vuajtjet që ndër-lidhen me shi të tepërt ose edhe të pakët. Vetëm 
stina e pranverës është ajo për të cilën nuk ka njeri 

që mund të ankohet për asnjë gjë.
E paçim përjetë pranverën 

dhe le të na kënaqë, frymëzojë 
e mësojë!
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BEAUTIES 

OF SPRING

The Spring Season is called the 

Queen of seasons. In spring, 

Nature is as beautiful and 

charming as a bride. It is neither hot 

nor cold. The weather is delightfully 

cool. Trees put on new leaves. There 

are signs of new life in the fields, 

gardens, forests and in everything. 

Spring brings us fresh life.

Though it lives for the short dura-

tion, it bewitches people in such a 

way that they sing songs in its praise 

throughout the year. In this season 

there is neither too cold nor too hot. 

That’s why the nature wears a kind 

look. It is at its best with greenery 

everywhere. All the trees and plants 

are in bloom. The crops ripen and 

the fields look golden. We see new 

and tender leaves which come out in 

the branches of the trees. The birds 

remain silent throughout the winter 

season. But as soon 

as the spring comes, 

they break their 

silence and start sing-

ing sweet songs. They 

look so cheerful 

that it seems as if 

they are thanking 

God with their thou-

sands of notes.

People wait for 

this season for out-

ing as the climate 

becomes mild; they 

enjoy picnics during 

this season. Nature 

gives a grand feast to our 

hungry eyes. Buds of flowers peep to 

see its beautiful sight. Flowers bloom 

and spread their sweet fragrance all 

around. They make us feel healthy 

and active. We do much work dur-

ing this season because we never 

get tired. We feel fresh all the time 

and this is the main attraction of the 

spring.
The villages present even more 

beautiful sight. There we find nature 

in its full bloom. The green and yellow 

fields fill our hearts with hope. The 

farmers look very happy because their 

crops are ripe and they would soon 

reap the reward of their months of 

long labour.

Spring is the symbol of life. It 

brings richness and rashness ev-

erywhere. The air and the earth are 

filled with new life, giving us new 

hopes and aspirations. The 

sight of mountain isn’t less 

beautiful. There we can see 

the nature in its true colour.

There is no one who 

does not praise spring’s 

beauty. In summer we 

have intense heat, in 

winter we it’s too cold, 

and in rainy season we 

experience difficulties 

related due to excess 

or scanty rain. It is 

only spring season 

when we have no 

complaining at all.

Long live 

‘Spring’ to de-

light, inspire and 

teach us!
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Përshëndetje!
Revista juaj For You më pëlqen 
shumë. Dëshira ime është të 
kem një poster nga këngëtari 
i famshëm shqiptar Noizy dhe 
grupi muzikor One Direction 
dhe po ashtu të shkruani diçka 
për ta. Ju lutem. Faleminderit. 
Jeni më të mirët.
Edita Canhasi
Shkolla fillore “7 shtatori” - 
Rahovec

Tung!
Hobi im është volejbolli dhe 
kohën e lirë e kaloj duke 
mësuar. Këngëtarët e mi të 
preferuar janë Rita Ora dhe 
One Direction. Ndër aktoret 
do të veçoja aktoren më të 
bukur në botë, Angelina Jolie. 
Ju lutem publikoni postera nga 
këta që i përmenda më lart. 
Suksese.
Arta Morina
Shkolla fillore “7 shtatori” - 
Rahovec

Tung, tung!
Revista juaj më pëlqen shumë. 
E lexoj me kujdes por më shumë 
jam i interesuar për tenisin. Në 
njërin nga numrat e ardhshëm 
ju do të mund të shkruanit më 
shumë për këngëtaren më të 
mirë në botë, Beyonce si dhe të 
publikoni një poster nga Agnesa 
Vuthaj. Gjatë kohës së lirë lexoj 
kurse hobi im është kompjuteri. 
Ju vetëm vazhdoni me punën tuaj 
ngase jeni duke bërë një punë të 
mrekullueshme.
Jetmir Shala
Shkolla fillore “7 shtatori” - 
Rahovec

Tung!
Unë jam Jeta nga Podujeva. 
Revista juaj është e 
mrekullueshme. Unë dhe shoqet 
e mia e lexojmë me kënaqësi 
sidomos faqet e modës ku 
gjithmonë gjejmë diçka interesante. 
Këngëtari im i preferuar është Ledri 
Vula ndërsa ndër aktorë do të doja 

të shkruani diçka për Fatos 
Kryeziun. Ju vetëm vazhdoni 
dhe unë ju uroj që puna juaj të 
zgjasë përgjithmonë.
Jeta Demiri
Shkolla fillore “Ali Ajeti” - 
Podujevë 

Tung të gjithëve!
Revista juaj është me të vërtetë 
“cool”! Më pëlqen përmbajtja 
e revistës suaj. Aktorja ime e 
preferuar është Selena Gomez, 
kurse CD e imja e preferuar 
është nga Justin Bieber. Nga 
këngëtaret më pëlqen Beyonce 
dhe do të kisha pasur dëshirë që 
ta botoni posterin e këngëtarit Jay 
Z! Shpresoj që dëshira ime do të 
plotësohet!
Noa Morina
Shkolla fillore “Dardania” - 
Prishtinë

Përshëndetje!
Ja letërnjoftimi im i shkurtër: nga 
këngëtaret më së shumti më 

pëlqen 
Dafina 
Zeqiri, 
kurse nga 
aktoret më pëlqen Teuta Krasniqi. 
Kohën e lirë e kaloj me shoqe, 
dhe duke lexuar kurse nga sportet 
më së shumti më pëlqen tenisi. 
Më pëlqen revista juaj por do të 
kisha pasur dëshirë që të shkruani 
diçka për muzikën R’nB dhe për 
shembull të botoni një poster të 
BabaStars. Posaçërisht më pëlqen 
rubrika “Moviemania”. Vetëm 
vazhdoni kështu!!!
Dita Krasniqi
Shkolla fillore “Dardania” - 
Prishtinë
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Greetings!
I like For You Magazine very 
much. My wish is to have a poster 
of the famous Albanian singer 
Noizy and One Direction band. I 
would like to ask you if you could 
write something about them, too. 
Thank you very much! You are 
the best!
Edita Canhasi
Elementary School “7 shtatori” 
- Rahovec

Hi!
My hobby is volleyball and I 
usually spend my spare time 
studying. My favorite singers are 
Rita Ora and One Direction. As 
far as actresses are concerned, 
I would distinguish the most 
beautiful actress in the world, 
Angelina Jolie. Please publish 
posters of those who I mentioned 
above. Wish you much success!
Arta Morina
Elementary School “7 shtatori” 
- Rahovec

Hello, hello!
I like your magazine very much. 
I read it very carefully, but I am 
mostly interested in tennis. In 
one of the future numbers could 
you please write more about the 
world’s best singer, Beyoncé, 
and also publish a poster of 
Agnesa Vuthaj. During my free 
time I usually read, while my 
hobby is the computer. Just keep 
going because you are doing a 
wonderful job.
Jetmir Shala
Elementary School “7 shtatori” 
- Rahovec

Hi!
I am Donjeta from Podujeva. 
Your magazine is wonderful. I 
and my friends read it with much 
pleasure, especially the fashion 
pages where we always find 
something interesting. My favorite 
singer is Ledri Vula, while in 
relation to actors I would love it if 
you could write something about 

Fatos Kryeziu. Just keep up 
with the good work, and I wish 
your work will last forever.
Jeta Demiri
Elementary School “Ali Ajeti” - 
Podujeva 

Greetings everyone!
Your magazine is truly “cool”! I 
like the content of your magazine. 
My favorite actress is Selena 
Gomez, while my favorite CD is 
by Justin Bieber. From the singers 
I like Beyoncé, and I would very 
much love it if you would publish 
a poster of Jay Z. I hope my wish 
will be fulfilled!
Noa Morina
Elementary School “Dardania” 
- Prishtina

Greetings!
Here’s a short ID of mine: as 
far as singers are concerned, I 
mostly like Dafina Zeqiri, while 
when talking about actresses 
than I like Teuta Krasniqi. I 

spend 
my free 
time with friends and reading, 
whereas when sports is 
concerned I mostly like tennis. I 
like very much your magazine, 
but I would love it if you would 
write something about R’nB 
music and for example publish a 
poster of BabaStars. I especially 
like the column “Moviemania”. 
Just keep up with the good 
work!!!
Dita Krasniqi
Elementary School “Dardania” 
- Prishtina
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