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EDITORIAL

Kopertina:
Albert STANAJ

SHKOLLA E MUAJIT4

MBRETËRIA E 
KAFSHËVE

Viti i ri shkollor është një kohë e mirë për të reflektuar për 
ndryshimet që duam apo që duhet t’i bëjmë. Nëse jeni maturant 
duke kërkuar mënyra për të përmirësuar veten dhe për të bërë 
kalimin më të lehtë në kolegj, ja disa mënyra që mund të dëshironi 
të shtoni në listën tuaj. 

Mos i leni punët për më vonë. Sa herë e keni nënvlerësuar 
se sa kohë do të ju duhet për të bërë diçka? Pastaj, sa të trishtuar 
bëheni kur nuk keni kohë për të dhënë maksimumin. Vjen një 
moment kur zvarritësi duhet të shkruajë shumë ese për një natë - 
për të kryer të gjitha detyrat shkollore. Zakonisht, kjo nuk rezulton 
aq mirë. Nëse e përfundoni një projekt më herët se sa keni 
menduar, atëherë konsiderojeni veten që jeni më përpara.

Zotohuni të merrni nota të mira. Notat e mira janë më se 
të nevojshme për t’u regjistuar në një shkollë të mirë. Më e mira 
është që të keni nota të mira që nga fillimi. Megjithatë, nëse e 
filloni keq dhe i përmirësoni notat tuaja, kolegjet do t’ju japin pikë 
për këtë. Kalimi i një nate duke mësuar ndërsa miqtë tuaj luajnë 
Wii ndoshta nuk ju ngazëllen edhe aq, por duhet të shikoni për më 
gjatë. Mendoni për këtë në këtë mënyrë, notat janë një urë. Ato 
do t’ju shërbejnë për të hyrë në një kolegj ku do të keni më shumë 
liri. Në kolegj, notat mund të mos jenë aq të rëndësishme sa në 
shkollën e mesme.

Provoni diçka të re. Shkolla e mesme është një kohë e mirë 
për të hapur krahët. Ka të bëjë me përvoja të reja dhe vetë zbulim. 
Dëshironi të provoni një sport apo aktivitet të ri, vetëm përpara dhe 
provojeni. Nuk pritet nga ju që të largoheni nga shkolla e mesme 
duke e ditur saktësisht se çfarë doni të bëni, por ky është një rast 
për të filluar ngushtimin e interesave tuaja. Kurrë nuk do ta dini se 
çfarë ju pëlqen - ose sa mirë jeni në diçka - derisa ta provoni atë.

Largoni dyshimin në vetën tuaj. Dyshimi në aftësitë tuaja 
vetëm sa do t’ju mbajë mbrapa nga arritja e asaj që dëshironi 
të arrini. Thjesht, thuaj jo këtyre mendimeve dhe të tjerëve që 
mendojnë se: “Nuk mund ta bëj këtë”, ose “Nuk jam aq i zgjuar sa 
shokët e mi të klasës”.

URIME VITI I RI SHKOLLOR 2017/2018!

Leonora
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EDITORIAL
The New School Year is a great time to reflect on 

the changes we want to or need to make. If you’re a 
student looking at ways to improve yourself and make the 
transition to college easier, here are some resolutions you 
might want to add to your list.

Stop procrastinating. How often have you underestimated 
how much time it will take to get something done? Then, how 
sad are you when you don’t have the time to do your best. 
At some point, the procrastinator has to write many essays 
in one night - on top of completing schoolwork. Usually, this 
doesn’t turn out so well. If you finish a project earlier than 
you thought you would, then consider yourself ahead.

Commit yourself to getting good grades. Good grades 
are entirely necessary to get into a good school. The 
best case scenario is that you have good grades from the 
beginning. However, if you start off badly and improve your 
grades, colleges will give you points for this. Spending a 
night studying while your friends play Wii may not excite you, 
but you need to look at this long-term. Think of it this way, 
grades are a bridge. They will serve you to get into a college 
where you will have more freedom. In college, grades may 
not be as important as in high school. 

Try something new. High school is a great time to spread 
your wings. It’s about new experiences and self-discovery. 
Want to try a new sport or activity, go ahead and try it. You’re 
not expected to leave high school knowing exactly what you 
want to do, but this is a chance to start narrowing down your 
interests. You’ll never know what you like - or how good you 
are at something - until you try something.

Banish the self-doubt. Doubting your own abilities only 
holds you back from achieving what you want to achieve. 
Just say no to these thoughts and others like them: “I can’t 
do this”, or “I’m not as smart as my classmates.”

HAPPY NEW SCHOOL YEAR 2017/2018!

Leonora
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Shkolla Fillore dhe e 
Mesme e Ulët (SHFMU) 
“Drenica” në fshatin Polac 

në komunën e Skënderajt është 
një ndër shkollat më të vjetra në 
Kosovë. Këtë e dëshmon më së 
miri fakti se sivjet ajo e festoi 108 
vjetorin e ekzistencës së saj. Për 
fat të keq, ky përvjetor e gjeti këtë 
shkollë në një pozitë jo fort të 
lakmueshme. Vështirësitë më të 
mëdha ndërlidhen me mungesën 
e hapësirës së domosdoshme për 
zhvillimin cilësor të mësimit. Pikë 
së pari duhet theksuar se aktualisht 

shkolla është e ndarë në tri objekte (shkollën amë dhe dy anekse). 
Objekti i shkollës amë i ka gjithsejtë shtatë dhoma mësimi dhe njëherit 
është në gjendjen më të rëndë pasi që ai daton që nga viti 1946. 
Ndërtesat e dy anekseve të kësaj shkolle janë paksa më të reja. I pari i 
ndërtuar në vitin 2001-2002 dhe i cili gjendet pothuajse përballë objektit 
amë me pesë dhoma mësimi. Kurse objekti i dytë në fshatin Morinë 
ka filluar të ndërtohet në vitin 1994 dhe është 
përfunduar në vitin 2000-2001 dhe i ka gjithsejtë 
katër dhoma mësimi. Ajo që të tria këto objekte e 
kanë të përbashkët është mungesa e kabineteve, 
sallës së edukatës fizike apo fushave të hapura 
si dhe mjeteve didaktike siç janë kompjuterët për 
informatikë apo edhe lidhja e internetit.

Në lidhje me gjendjen e kësaj shkolle, drejtori 
i saj, z.Gëzim Gashi theksoi: “Gjendja fizike e 
objektit po na penalizon shumë pasi që çdo vit 
20-30 nxënës e braktisin shkollën tonë për të vijuar 
mësimet në shkolla të tjera në komunën tonë. 

Prindërit e tyre e ndërmarrin këtë hap përkundër se këto shkolla janë 
shumë larg shtëpive ku ata jetojnë. Pastaj, kjo situatë ndikon shumë 
edhe për sa i përket cilësisë pasi që kemi vështirësi edhe me furnizim 
me energji elektrike. Për shkak të këtij problemi gjatë muajve të dimrit 
ne duhet të punojmë me orar të shkurtuar. Rrjedhimisht, do të thosha 

se ky objekt nuk i plotëson as tridhjetë për qind kushtet e nevojshme 
për të funksionuar si objekt shkollor.”

Përkundër vështirësive të shumta z.Gashi mbetet optimist për 
të ardhmen e shkollës. Burimi i optimizmit për të janë nxënësit dhe 
mësimdhënësit të cilët përkundër vështirësive të shumta punojnë 
me shumë zell dhe arrijnë rezultate shumë të mira. Në mbështetje 
të kësaj ai përmendi se gjatë dy muajve të fundit qëkur ai është 
emëruar drejtor, kjo shkollë ka marrë pjesë në disa gara. Ndër to 
spikat vendi i parë në nivel vendi në lëndën e artit figurativ. Rezultat 
i dalluar është arritur edhe më 1 qershor në garat komunale 
të organizuara për nder të Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve. 
Këto gara u zhvilluan në pesë lëndë shkencore dhe nxënësit e 
kësaj shkolle sërish dolën në vendin e parë. Mirëpo, për drejtorin 
Gashi suksesi më i madh mbetet botimi dhe promovimi i librit të 
nxënëses së klasës së pestë Alketa Kuçica. “Kjo arritje është tejet 
e rëndësishme pasi që kemi të bëjmë me një nxënëse tepër të 
talentuar në shkrim. Andaj, kjo është ndihma më e mirë që mund t’i 
japim asaj. Me këtë rast dua të shpreh një falënderim të përzemërt 
për organizatën KEDS të cilët e kanë financuar këtë projekt tejet të 

rëndësishëm,” shtoi z.Gashi.
Në fund z.Gashi porositi që 

ne si shoqëri duke filluar nga 
mësimdhënësit, e deri tek vet 
prindërit e kemi për obligim që 
të angazhohemi më shumë 
për të mirën e fëmijëve tanë. Ai 
po ashtu u shpreh i bindur se 
një angazhim më i madh nga 
ne si shoqëri patjetër që do të 
pasqyrohet edhe në sukseset 
e nxënësve dhe përmirësimin e 
rezultateve të tyre.

Drejtori Gëzim Gashi

Halime Kabashi (12)
Si nxënëse e kësaj shkolle 
nga viti i ri shkollor pres 
kushte më të mira dhe ambi-
ent më të pastër për mësim. 
Përmirësimet e tilla janë të 
rëndësishme sepse ndikojnë 
pozitivisht edhe në shëndetin tonë. Shkolla 
jonë ka nevojë edhe për laboratorë sidomos 
për informatikë si dhe një sallë të edukatës 
fizike. Ndërsa, në aspektin personal unë do 
të përpiqem që të bëj më të mirën dhe të arrij 
sukseset më të larta.

Halime Kabashi (12)
As a student of this school, this year I 
expect improved conditions for learning 
and a cleaner environment. Such improve-
ments are important because they have 
a positive impact on our health too. Our 
school needs laboratories, especially for 
IT and a physical education hall. On a 
personal level I will strive to give my best 
and achieve the best results.

Fatmir Veliu (13)
Si çdo vit tjetër, edhe 
sivjet nga viti i ri 
shkollor pres të mira 
si në jetën time ashtu 
edhe në mësime. Ne si 
nxënës jemi të obliguar 
që të mësojmë dhe të angazhohemi 
maksimalisht. Mësimi është i domos-
doshëm për ne që të sigurojmë një të 
ardhme të ndritur. Prandaj me padurim 
pres që edhe këtë vit të mësojmë gjëra 
të reja dhe të dobishme në çdo lëndë 
shkollore.

Fatmir Veliu (13)
Like every other year, in this school 
year I expect all the best both in my 
personal life and at school. As students 
we are obliged to learn and give our 
best. Learning is necessary to ensure 
that our future is bright. Therefore, I 
can hardly wait to start learning new 
useful stuff in all our school subjects.

ÇFARË PRISNI NGA
VITI I RI SHKOLLOR?

SH.F.M.U. “DRENICA”

Pyetësor

shkolla e muajit

Festina
Veliu (13)
Në këtë vit 
shkollor po e 
filloj klasën e 
tetë. Si nxënës 
sigurisht pres 
shumë gjëra të mira dhe suk-
sese në shkollë. Mirëpo, për t’i 
arritur ato ne duhet të mësojmë 
dhe të angazhohemi. Me një 
fjalë pra, gjatë këtij viti shkollor 
pres që të mësoj shumë gjëra të 
reja dhe të dobishme për jetën 
time në të ardhmen.

Festina Veliu (13)
This school year I am starting 
my eighth grade. As a student 
I expect many good things 
and successes at school. 
However, in order to be suc-
cessful we must learn and 
work hard. In other words, 
this school year I expect to 
learn a lot of new and useful 
things for my life in the future.

4 for you



The Elementary Junior & High School (EJHS) “Drenica” in viallge 
Polac, Skenderaj municipality is one of the oldest schools in 
Kosovo. The school celebrated this year its 108th anniversary 

of existing. Unfortunately, this anniversary found this school not in a 
very good condition. Lack of necessary rooms for qualitative teaching 
is one of the difficulties this school faces with. First of all, it has to be 
underlined that the school currently has three separate 
buildings (main building and two annexes). Main school 
building has seven classrooms in total and it is in a 
bad condition given that it dates from 1946. Two other 
buildings, the annexes, are of younger age. The first was 
constructed in 2001-2002 facing the main building with 
five classrooms. The second building in village Morine 
started being constructed in 1994 and was completed 
in 2000-2001 and it has four classrooms. The common 
thing for all three buildings is lack of labs, gym and 
outdoor sports areas as well as computers for IT courses 
and internet connection. 

School principal, Mr. Gezim Gashi, regarding the 
condition of the school said, “Physical condition of 
this school is penalising us, because 20-30 students 

every year leave the school in order to go in other schools in our 
municipality. Their parents take such steps unwillingly, despite the 
fact the others schools are much distant from the houses they live. 
We also face with the problem of electricity, affecting the quality of 
education. Because of this problem during the winter time we have to 

work with shortened schedule. To conclude, this school building does 
not even meet 30% of necessary conditions to function as a school.” 

Regardless of many difficulties, Mr. Gashi remains optimistic 
for the future of the school. His optimism is based on students and 
teachers, who despite many difficulties work hard to achieve best 
possible results. In this regard, he tells that during two last months, 
since he was appointed as school principal, this school has taken 
part in several competitions. Frist place in local level in arts, on Jun 
1 in municipal level for International Children Day excellent results, 
and so on. These competitions were organized on five subjects and 
children of the school were first in knowledge. But, for principal Gashi, 
the most successful story is publication and promotion of the book 
of Alketa Kucici, student of fifth grade. “Such an achievement is very 
important because it comes from a very talented student for writing. 
So, this is the best support we can give to her. I would like also to 
express my cordial thankfulness to KEDS organization, for financing 
this so important project,” Mr. Gashi added. 

At the end, Mr. Gashi had a message for us as a society, starting 
from teachers up 
to the parents that 
we are all obliged to 
get engaged harder 
for the good of our 
children. He also 
hopes to see a 
better involvement 
of society in 
general to have a 
stronger reflection 
on students and 
improvement of their 
educational results. 

Verona
Kabashi (14)
Si çdo nxënës tjetër i 
kësaj shkolle në vitin 
e ri shkollor pres për-
mirësime pozitive për 
sa i përket objektit 
të shkollës tonë. Shkolla jonë ka nevojë 
për shumë meremetime dhe shpresoj 
që në këtë vit të kemi kushte më të mira 
sesa gjatë vitit të kaluar. Përkundër 
këtyre kushteve unë pres që të mësojmë 
gjëra të reja dhe interesante.

Verona Kabashi (14)
Just as any other student of this school 
this year I expect positive improvements 
in relation to our school building. Our 
school needs a lot of reconstruction 
works and I hope that this year we will 
have better conditions than last year. 
Despite these conditions, I expect to 
learn a lot of new and interesting things.

E.J.H.S. “DRENICA”
school of the month

Rinor Koca (14)
Në këtë vit të ri shkol-
lor pres që të filloj 
ndërtimi i një objekti 
të ri shkollor modern 
me laboratorë dhe 
sallë të edukatës 
fizike në mënyrë që ne të përfitojmë 
maksimalisht nga koha që e kalojmë në 
shkollë. Deri në ndërtimin e një objekti 
të tillë unë pres që si unë ashtu edhe 
bashkëmoshatarët e mi të vazhdojmë 
të mësojmë dhe të përgatitemi për të 
ardhmen tonë.

Rinor Koca (14)
This year I hope for the construction 
of a new and modern school building 
with laboratories and a gym, so that we 
may benefit maximally from our time at 
school. Until this happens I also expect 
that my peers and I will continue to 
learn and prepare for the future.

Endrina Xani (13)
Në këtë vit shkol-
lor në përgjithësi 
pres përmirësime 
pikësëpari në rezulta-
tet e mia si nxënëse 
por, edhe të të gjithë 
shokëve dhe shoqeve të mia. Mirëpo, 
përmirësimet nuk duhet të arrihen 
vetëm nga ne nxënësit por, edhe nga 
institucionet tona qeverisëse. Sepse 
përmirësimet janë tejet të domos-
doshme edhe në objektin e shkollës 
tonë, pasi që na mungojnë kabinetet 
si dhe salla e edukatës fizike.

Endrina Xani (13)
This year in general I expect im-
provements in my personal achieve-
ments and my friends as well. 
However, improvements should not 
come only from the students but our 
governing institutions as well. Be-
cause, we really need improvements 
in our school building as we have no 
laboratories and no gym.

WHAT DO YOU EXPECT FROM 
THIS SCHOOL YEAR?Questionnaire
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Në të gjitha konventat dhe 
deklaratat mbi të drejtat e 
fëmijëve lidhur me fëmijët me 

nevoja të veçanta, ekziston një qëndrim 
i përbashkët që thotë se një fëmijë 
mendërisht dhe fizikisht i paaftë duhet të 
gëzojë një jetë të plotë dhe të denjë, në 
gjendje që të sigurojë dinjitet, promovojë 
pavarësinë dhe të ndihmojë pjesëmarrjen 
aktive të fëmijës në komunitet.

Fëmijët me nevoja të veçanta janë 
fëmijë që kanë nevojë për mbështetje të 
veçantë sociale për të arritur ose mbajtur 
një nivel të duhur të zhvillimit fizik, 
intelektual, emocional dhe shoqëror, thotë 
për Revistën “4U” Marijana Popoviq, 
Psikologe në Institutin Edukativ “Kosovski 
božur” në veri të Mitrovicës.

Ky institucion që është angazhuar 
me vite të tëra në punën me fëmije me 
nevoja të veçanta, aktualisht përmban 40 
nxënës dhe është i vetmi i llojit të vetë në 
veri të Kosovës. Kur flasim për sfidat me 
të cilat ata ballafaqohen në punën e tyre, 
Popoviq thotë që përpjekjet e ndihmës 
që në përgjithësi i ofrohen familjeve 
të fëmijëve me nevoja të veçanta 
zakonisht nuk janë në kohë, nuk janë 
sistematike dhe jo efektive. Mirëpo ajo 
që e bën shkollën “Kosovski božur” të 
dallohet nga të tjerat është përkushtimi 
dhe mbështetja maksimale që iu 
ofrohet nxënësve të tyre.

“Ajo çfarë është me rëndësi është 
që fëmijët këtu ndihen që janë pjesë 
e një familjeje të madhe, sepse këtu 

fëmijët janë të barabartë, ata nuk ndihen 
që dikush duket ndryshe, ata janë të 
përfshirë në një marrëdhënie shumë të 
mirë dhe e dashurojnë njëri-tjetrin dhe 
shoqërohen shumë. Fëmijët kanë shumë 
dëshirë të vijnë në shkollë, ngase aty 
kanë miq që i kanë si vëllezrit apo motrat 
në shtëpitë e tyre,’ shpjegon Popoviq.

Problemi më i madh është si t’i 
inkuadrojmë këta fëmijë në shoqëri, 
sidomos kur ata jetojnë dhe rriten 
në qyteza të vogla. Sidoqoftë, stafi 
mësimdhënës në Instituticionin Edukativ 
“Kosovski božur” është i përkushtuar 
ndaj idesë që nxënësit e tyre të jenë të 
angazhuar në punë në një mënyrë ose 
tjetrën edhe pas diplomimit. Ndonëse kjo 
ide është ende në fazën fillestare, ata 
shpresojnë që në të ardhmen e afërt kjo 
të shndërrohet në praktikë.

Këta fëmijë kanë zemër të pastër, ata 
nuk e dinë dallimin ndërmjet njerëzve, 
ata janë shpirtmirë dhe kanë të njëjtat të 
drejta dhe nevoja si fëmijët e tjerë. Mirëpo 
ato nevoja ata mund t’i përmbushin në 
një mënyrë më ndryshe. Prandaj edhe 
kjo shkollë quhet “Shkolla e zemrës së 
hapur”, thotë drejtoresha e kësaj shkolle, 
Marta Popoviq. Për më tepër, ajo thotë 
që puna e tyre vërteton që humaniteti 
është një virtyt i çdo njeriu dhe është i 
nevojshëm për të mundur paragjykimet 
ndaj fëmijëve me nevoja të veçanta që 
mbizotërojnë në shoqëri. Kështu që 
këtyre fëmijëve duhet t’iu jepet mundësia 
për t’u inkuadruar në komunitet, sepse 
në këtë mënyrë fëmijët nga popullata 
e zakonshme do të vetëdijesohen mbi 
diversitetin (llojllojshmërinë) njerëzor. 
Kjo është një mënyrë për të kultivuar 
ndjeshmëri, humanizëm dhe nevojën 
për të respektuar diversitetin njerëzor, 
shpjegon Popoviq.

Gjithashtu Popoviq thekson 
që një falënderim i veçantë i takon 
Kontingjentit danez të KFOR-it, që 
i dhuroi 4000 euro këtij institucioni, 
gjersa të hollat u përdorën për pushime 
verore të nxënësve të “Kosovski božur”. 
Për shumicën prej tyre, kjo ishte hera 
e parë që i kaluan pushimet verore në 
bregdetin malazez.

Në anën tjetër, nga KFOR-i thonë 
që ata vendosën të veprojnë kështu 
sepse këta fëmijë kanë nevojë për 
rimëkëmbje fizike dhe do të përfitojnë 
nga pushimet e tyre verore. Në këtë 
mënyrë ata do të ndjehen si pjesëtarë 
të dobishëm të shoqërisë, tha për 
Revistën “4U” oficeri ndërlidhës, 
Rouven Huber. Gjithashtu ata thanë që 
shpërblimi më i madh për KFOR-in nga 
e gjithë kjo, është falënderimi që ata e 
shohin në sytë e këtyre fëmijëve.

DONACIONI I KFOR-it PËR 
FËMIJËT ME NEVOJA TË VEÇANTA
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In all conventions and declarations 
on the Rights of the Child relating 
to children with special needs, 

there is a common position which 
states that a mentally or physically 
disabled child should enjoy a full 
and decent life, in conditions which 
ensure dignity, promote self-reliance 
and facilitate the child’s active 
participation in the community.

Children with special needs are 
children who need special social 
support in order to achieve or maintain 
an adequate level of physical, 
intellectual, emotional and social 
development, said to 4U Magazine 
Marijana Popovic, a psychologist in 
an educational institution “Kosovski 
božur” in North Mitrovica.

This institution is engaged in years 
of work with children with special needs; 

it is currently attended by 
40 students, and is the 
only one of this type in the 
north of Kosovo. Speaking 
about the challenges they 
face in their work, Popovic 
says that, “Attempts of aid 
generally offered to families 
of children with special 
needs are mostly not 
timely, not systemic and 
not effective. But what sets 
apart “Kosovo bozuri” from 
other schools is maximum 
commitment and support 
provided to their protégés.”

“Here it is important 
that children feel as if they are one 
big family because here the children 
are equal, they do not have the 
feeling that someone looks different, 
they are implicated in a very good 
relationship, and they love each 
other and become extremely 
close to one another. Children 
love to come to school, because 
they have friends that are like 
brothers and sisters just like 
their home” explains Popovic.

The big problem is how 
to include these children in 
society, especially when they 
live and grow up in small 
towns. However, at educational 
institution “Kosovski božur”, the 
teaching staff is dedicated to 
the idea that their students are 

engaged in work in some way even 
after graduation. Although this 
idea is at an early stage, they are 
hoping that this will become normal 
practice in the near future.

These children have a pure 
heart, they do not know the 
differences between people. They 
are pure souls, and have the same 
rights and needs as all the other 
children. They, however, may meet 
those needs in a different way. 
That’s why this school is called 
“open heart school”, says the 
school’s director, Marta Popovic. 
She added that their work proves 
that humanity is a virtue of every 
human, and it is essential to defeat 
the prejudices prevailing in society 
which are related to children with 
special needs. Therefore, children 
with special needs should be given 
the opportunity for involvement in 
the community, because in that way 
children from the regular population 
will become aware of human 
diversity and specificity. This is the 

way to develop empathy, humanism 
and the need to respect human 
diversity, explains Popovic.

She points out that they owe special 
thanks to the Danish contingent of 
KFOR, which donated 4000 euros to 
this institution, and the donated money 
was used for a summer vacation of 
“Kosovski božur” with the students. 
For many of them this was the first 
time to spend summer vacation on the 
Montenegrin coast.

From KFOR’ side it is told that 
it was decided to take this initiative 
because these children require physical 
recovery and will benefit from their 
summer vacation. In this way they felt 
as useful members of society, said to 
4U Magazine liaison officer Rouven 
Huber. They also say that the gratitude 
they see in the eyes of these children is 
KFOR’s biggest reward.

DONATION FROM KFOR TO
CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
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VITI I RI SHKOLLOR, ÇANTAT E REJA TË SHKOLLËS
Të zgjedhësh një çantë të re për të gjitha librat dhe fletoret e shkollës, në fakt është një prej gjërave më zbavitëse kur fillon 
viti i ri shkollor në muajin shtator. Më poshtë kemi paraqitur disa nga zgjedhjet më të mira për këtë sezon - për të gjitha 
moshat dhe buxhetet. Sigurohuni që fëmijët të jenë më të mirët në mësim, bashkë me një çantë moderne dhe funksionale.

Çanta e shpinës 
“MadPax 
SpiketPlus 
Rex”
Modeli i ri nga “MadPax”, 
që përfshinë temat 
me fluska dhe me 
elemente të hapësirës, 
janë nga çantat më 
argëtuese ndonjëherë 
të prodhuara. Kjo çantë 
është edhe më e dallueshme 
me gjembat e buta, të cilat nuk 
pengojnë anën praktike të saj, 
e sidomos falë xhepit të madh 
kryesor, dy xhepave anësorë me zinxhir, rripave të mbushur 
me sfunxher dhe xhepit të brendshëm me zinxhir. Për një 
mbrojtje të shpinës ka mjaft vend për të shpërndarë librat në 
mënyrë të barabartë dhe madje është rezistuese ndaj ujit. 

MadPax SpiketPlus Rex Backpack
The new range from MadPax, which includes bubble and 
space themes, is the most fun we’ve seen. On this one, the 
soft spikes will make them stand out, without compromising 

on practicality, thanks to the roomy main 
compartment, two side zip pockets, padded laptop 

sleeve and interior zip pocket. There’s good 
load distribution to protect young 

backs and it’s water resistant. 

Çanta e shpinës 
“Jack Wolfskin 
Little Joe”
Kjo çantë kompakte 
dhe e qëndrueshme 
është dizanjuar për tu 
mbështetur në mënyrë 
të rehatshme dhe 
të sigurt në shpinën 
e fëmijëve të vegjël 
madje edhe 3 vjeç. Ka 
një xhep të madh kryesor, 
një xhep para dhe dy xhepa 
të vegjël nga rrjeti anash, që do të 
thotë se mund të zë gjithçka nga librat deri tek palltot 
dhe zamrat e tyre. 

Jack Wolfskin Little Joe
This compact, durable bag has been designed to sit 
comfortably and securely on the backs of children 
as young as three. It has a main compartment, front 
pocket and two mesh side pouches, meaning they can 
fit in everything from their books to coats to snacks. 
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Çanta e shpinës 
“Nike Anthracite”
Shumë fëmijë nuk 
dëshirojnë asgjë më 
shumë sesa një markë 
sportive të ngjitur 
në çantën e tyre të 
shkollës. Çanta “Nike” 
ka mjaft hapësirë 
dhe rripat e krahëve 
janë të mbushura 
me sfunxher që e 
bëjnë atë ergonomike 
edhe atëherë kur ajo 
është e mbushur deri në grykë 
me folldera, kompjuterë dhe ushqim. Ajo është e 
qëndrueshme dhe ka zinxhirë dhe xhepa të fortë.

Nike Anthracite Bag
Many kids love nothing more than a sports brand 
plastered across their school bag. Nike bag has 
plenty of space and padded straps that keep it 
ergonomic even when it’s full to the brim with 
folders, computers and lunch. It’s durable and has 
reliable zips and pockets.

Çanta e shpinës 
“Boden Printed”
Kjo çantë është e 
mrekullueshme për fëmijë më 

të vegjël, sepse vendoset mirë 
në shpinë dhe përmban mjaft 
xhepa dhe ndarje për të bartur 
gjithçka që ata kanë nevojë për 
shkollë, duke përfshirë edhe 
drekën. Pëlhura është e fortë, 

por e lehtë në peshë, gjersa dizajni me 
temë të natës është tërheqëse për të vegjlit. 

Boden Printed Rucksack
This is great for younger children, fitting well across the back 
and including enough pouches and compartments to include 
everything they’ll need for school, including lunch. The fabric 
is robust, yet lightweight, and the night-themed design will 
appeal to youngsters. 
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Sfunxher-Çanta 
“Concentrate 
Chairpadbag”
Shumica prej nesh e 
mbajmë mend se sa të 
parehatshme ishin karrikat 
e shkollës, gjersa në 

shumicën e shkollave 
ende karrikat janë të 
tilla. Kjo çantë ofron 

një zgjidhje inovative. Ajo jo 
vetëm që është një çantë shkolle me 

shumë hapësirë, por njëkohësisht është e 
dizajnuar për tu ngjitur në mbështetësen e karrikes, në 
mënyrë që edhe karrika më e fortë të jetë e rehatshme, 
duke i dhënë kështu fund të ndenjurave të mpira. Ajo vjen 
me një etiketë për emër dhe me rripa ergonomikë.

Concentrate Chairpadbag
Most of us can remember how uncomfortable school chairs 
used to be - and in many schools, this still remains the 
case. This provides an innovative solution. Not only is it a 
spacious schoolbag, but it’s designed to hook over the back 
of a chair to make even the hardest seat comfy and thus 
bring an end to numb bums. It comes complete with name 
tag and ergonomic strap design.

Çanta e shpinës 
“George Butterfly 
Pint”
Vlera e kësaj çante është 
shumë e volitshme për shkak 
se është një çantë shumë e 
bukur dhe me shumë hapësirë, 
e krijuar nga një material që 
gjason me denimin. Pjesa e 
shpinës dhe rripat e mbushur 
me sfunxher janë bërë për tu 
qenë të rehatshme në shpinë, 
pa humbur formën.

George Butterfly 
Pint Rucksack
This is fantastic value for a pretty and expansive bag 
that’s made from denim-look material. The padded 
back and straps have been made to feel comfortable on 
small backs, with no digging into 

Çanta e shpinës “Herschel 
Supply Co Parker”
Çantat e shpinës mund 
të jenë të mëdha dhe të 
rënda, mirëpo kjo çantë 
me pamje shumë të pastër 
ka një formë më të hollë, 
në mënyrë që nxënësit 
të mos i rrëzojnë shokët 
e shkollës gjersa janë 
duke lëvizur. Me këtë 
në mendje, kjo çantë ka 
mjaft hapësirë për gjërat 
esenciale dhe përfshin 
një xhep të jashtëm 
prej 15 inçave dhe një 
xhep të brendshëm për 
elektronikë.

Herschel Supply 
Co Parker Backpack
Rucksacks can be bulky and cumbersome, but this 
neat-looking one has a slimmer silhouette so they 
won’t knock out their school mates while turning 
a corner. That said, it still has enough space for 
essentials and includes a 15-inch laptop sleeve 
pocket and an internal media pocket.

Çanta e shpinës “Joules Zippy”
Me këtë çantë shpine, i vogli juaj me siguri që do të fitojë 
ca të qeshura miqësore nga shokët e shkollës, për shkak 
se është një çantë shumë argëtuese dhe me shumë 
hapësirë, e kaltër dhe portokalli, me temë oktapodi që 

ka në pjesën e parme një dezen të printuar me 
tentakula 3D. Kjo çantë përmban xhepin e 

zakonshëm anash për shishe, gjersa është 
shumë e lehtë qasja tek xhepi i përparëm 

i madh dhe e lehtë për tu mbërthyer. 

Joules Zippy 
Rucksack
Your little one will be bound to 
get some friendly laughs from 
their school friends with this 
amusing and spacious, blue 
and orange, octopus-themed 
bag which has a 3D tentacle 
print on the front. It’s got the 
usual water bottle holder to the 
side and the front compartment 
is easy to access and do up. 
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NEW SCHOOL YEAR, NEW SCHOOL BAG
Getting a new carrier for all their school bits and bobs is, in fact, one of the most pleasing things about going back 
to school in September. Read on to find out our best picks for this season - for all ages and all budgets. Make sure 
they’re top of the class with a cool yet functional carrier.



Çka të shtyri që të dëshi-
rosh të bësh një karrierë në 
muzikë?
Unë thjesht u linda në të. 
Gjatë fëmijërisë, vëllezërit e 
mi kishin një grup muzikor. 
Një vëlla luante në piano, tjetri 
i binte kitarës, gjersa motra 
ime ka luajtur violinën, si dhe 
ne të gjithë këndonim. Të 
gjithë në familjen time dinë të 
këndojnë mirë, mirëpo mendoj 
që isha i vetmi që dëshiroja të 

ndjek kën-
dimin si 
ëndrrën 
time. 
Njëko-

hë-

sisht mendoj që vërtet është 
më lehtë kur je më i vogli në 
familje. Unë jam më i vogli 
nga të 5-tit dhe të gjithë ata 
punonin dhe kështu ata ishin 
në gjendje që të më mbësh-
tesin në fillim të rrugëtimit 
tim, gjë që është një ndihmë 
e madhe. Që kur mbaj mend 
kjo është vërtet ajo që unë 
dëshiroj të bëj.

Nëse nuk do të këndoje, 
çfarë mendon se do të ishte 
rrugëtimi juaj i karrierës?
Besoj që prapseprap do të 
ishte diçka në muzikë, nuk e 
di. Gjithsesi që kur jam lindur 
nuk kam pasur ndonjë plan 
rezervë. Kur nuk iu kam nën-
shtruar testeve SAT dhe ACT 
(shkollore), e dija që për mua e 

vetmja gjë është muzika 
dhe që do të më duhej 

t’a realizoja disi.

Cili ka qenë një 
ndër momentet 
tuaja më të bukura 
deri më tani në 
karrierën tuaj?

Mendoj që ka qenë perfor-
manca në programin televiziv 
“The Tonight Show with 
Jimmy Fallon”. Gjithashtu kam 
performuar edhe në festivalin 
“Ultra Music Festival”, ku ka 
mbi 75.000 njerëz, si dhe vitin 
e kaluar në “Coachella”, që 
ka qenë e mrekullueshme. 
Këto janë ëndrra që i kam 
pasur dhe tani i kam realizuar, 
mirëpo ajo me Fallon-in ishte 
vërtet super e veçantë. Jo 
vetëm që ishte “Tonight Show,” 
por sepse Justin Timberlake, 
i cili është një prej ndikuesit e 
mi më të mëdhenj në muzikë 
ishte i pranishëm në të njëjtin 
edicion të programit. Para se 
të shkoja në skenë, ai erdhi në 
zhveshtoren time dhe më tha 
që ishte një adhurues i madh i 
imi dhe që ai e adhuron zërin 
tim. Kështu që ky ka qenë 
momenti im më i bukur deri 
më tani.

Cila do të ishte kënga e 
preferuar nga këngët që 
tanimë i ke publikuar?
Kënga ime e preferuar që e 
kam publikuar duhet patjetër 
të jetë “Romantic” nga 
albumi im i parë. Nuk di, ka 
diçka rreth saj. Atë e kam 
shkruar në Londër, për rreth 
20 minuta. Sinqerisht, një 
pjesë e saj ka qenë vetëm 
këndim i lirë para mikro-
fonit, sepse më duhej të 
largohesha dhe që atëherë, 
vërtet, kjo është kënga ime 
e preferuar që unë e kam 
shkruar.

Zakonisht a shkruan muzikë 

në mënyrë që t’i ndihmosh 
njerëzve të tjerë, apo është 
më tepër një lloj terapie e lirë 
për ty dhe një lloj shfryerje?
Unë e ndiej që shkruaj për 
vetën, por gjithashtu shkruaj 
edhe për të tjerët. Kështu që 
kur jam duke shkruar një 
këngë, ka momente që unë 
shkruaj për vetën, për ndjenjat 
e mia, për ato nëpër të cilat 
unë po kaloj, mirëpo ka mo-
mente kur unë edhe frymëzo-
hem nga të lexuarit e ndonjë 
storie në internet ose nga 
ndonjë bisedë me ndonjë ad-
hurues. Kur dikush më tregon 
përjetimet e tyre të vështira, 
atëherë unë e paramendoj 
vetën në pozitën e tyre, bëj py-
etje dhe përpiqem që të men-
doj për mënyra se si muzika 
ime mund t’i ndihmojë ata. 
Kështu që varet, unë shkruaj 
diçka që më pëlqen dhe çkado 
që e ndihmon dëgjuesin.

Meqë shumë gjëra i ke 
mësuar vetë, çka do t’i 
këshilloje ata të cilët men-
dojnë të ndjekin karierën 
muzikore/artistike?
Ka dhe anë pozitive dhe 
negative. Vërtet është një 
ringishpill. Edhe atëherë kur 
gjërat janë duke shkuar si më 
mirë, mos harroni se rrugës 
ka ndonjë gungë, është e pa-
shmangshme. Kështu që do 
të isha i vendosur, nëse është 
diçka që vërtet dëshironi. 
Qëndroni të përqendëruar dhe 
kurrë mos u ndalni!

Për t’a përmbyllur, çka 
dëshironi që njerëzit të 
dinë për ju, diçka që 
mendoni se ata ende 
nuk e dinë?
Jam i gjatë 1.93m, jam 
ujor në horoskop. Haha! S’e 
di, jam një djalosh i paza-
konshëm dhe i ndjeshëm, 
si dhe e adhuroj 
muzikën më 
shumë se 
gjithçka 
tjetër. Jam 
duke e 
shijuar
 çdo hap 
të këtij 
rrugëtimi. 

music box

E gjithë ngjarja është pothuajse e pabesueshme, deri në momentin kur dëgjoni Albertin 
duke kënduar. Para se të promovojmë një këngëtar të mirë, këngëtari 23 vjeç i lindur në 
Nju Jork, fitoi përkrahje të shkëlqyeshme nëpër medie shoqërore nga shumë figura të 

njohura në mesin e të cilëve ishte Kim Kardashian West, Russell Simmons, Chris Brown dhe 
ylli i NBA-së Brandon Jennings. Para se të bënte muzikë origjinale, ai gjithashtu performoi 
në Coachella, këndoi në “Dancing with the Stars”, luajti pianon e Drake-ut në YOLO Estate 
dhe lidhi një marrëveshje diskografike me “LAVA/REPUBLIC”. “Familja ime më thotë që jam 
personi më me fat në botë,” qeshet ai. “Njëlloj si Forrest Gump, çdoherë gjendem në vendin e 
duhur në kohën e duhur. Kohëve të fundit kam marrë zjarr, mirëpo babai im gjersa ishim duke 
u rritur gjithmonë na thoshte mua dhe vëllezërve e motrave të mia, se sa më shumë punon 
disi më me fat bëhesh”! Duke demonstruar dashurinë dhe talentin e tij të pakrahasueshëm 
për muzikën, Albert Stanaj po krijon një emër për vetën. Për t’u informuar më tepër për këtë yll 
në ngritje e sipër, lexoni intervistën më poshtë.

TË NJIHEMI ME ALBERT STANAJ 
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What exactly made you 
want to pursue a career in 
music?
I was kind of just born into 
it. Growing up, my broth-
ers were in a band, I have 
a brother that played the 
piano, a brother who played 
the guitar, my sister played 
the violin, and we all kind of 
sang. Everyone in my family 
is really good at singing, 
but I guess I was the only 
one that wanted to pursue 
it as a dream. I also think 

it’s definitely easier when 
you’re the youngest of 

the house. I’m the 
youngest of 5 - with 
all of them working 

and whatnot, they were 
able to support me 

on the beginning of my 
journey which is huge. 
I’ve known as far back as 

I can remember that this is 
definitely what I 

want to do.

If you 
weren’t 
singing, 
what do 
you think 
your ca-
reer path 
would be?

I think it would still be doing 
something in music, I don’t 
know. But literally since I 
was born, I never had a 
plan B. I never took my 
SATs never took my ACTs, 
I knew that it was only sing-
ing for me and that I’d just 
have to figure it out.

What has been one of the 
most memorable moments 
of your career thus far?
Well, I think performing 
on The Tonight Show with 
Jimmy Fallon was. I also 
did Ultra Music Festival 
which is like, over 75,000 
people, and I did Coachella 
last year which was sick. 
These are all dreams that 
I’ve had that are now off 
the bucket list, but Fallon 
was super special. Not only 
because it was the Tonight 
Show, but because Justin 
Timberlake, who’s one of 
my biggest musical influ-
ences, was on the same 
episode. Before I ended up 
going on stage, he walked 
into my dressing room and 
he was just telling me that 
he was such a big fan and 
that he loves my voice. So 
that has definitely been my 
favourite moment so far.

What would you say 
has been your favourite 
song that you’ve re-
leased thus far?
My favourite song that I’ve 
released would have to be 
“Romantic” from my first 
EP. There’s just something 
about it. I wrote it in Lon-
don, wrote it in about 20 
minutes. Honestly, some 
of it was just freestyling on 
the mic because I had to 
leave and since then, it’s 
literally been one of my 
favorited songs that I’ve 
written.

Do you typically write 
music in order to help 
other people or is it more 
of an independent kind 
of therapy and release 
for you?
I feel like I write for myself 
but I also write for other 
people. So when I’m writ-
ing a song, there’s times 
where I’ll write it for myself 
where it’s like this is what 
I’m feeling, this is what’s 
going on with me, but then 
there’s times when I get 
inspired from reading a 
story online or talking to 
a fan. Someone tells me 
the shit they’ve been going 

through and I’ll try to put 
myself in their shoes, ask 
questions, and try to think 
of a way to make my music 
help them. So it really all 
depends – I’ll throw in 
what I love and whatever 
helps the listener.

Being that you’ve learned 
a lot yourself, what advice 
would you give those 
thinking of pursuing a 
music/artistic career?
There’s highs and there’s 
lows. It’s literally the crazi-
est roller coaster. Even 
when things are going 
super great, just remember 
there’s could be another 
slump, it’s inevitable. So 
I’d say stay persistent if it’s 
what you really want. Stay 
focused and don’t ever 
stop!

To close out, what would 
you want people to know 
about you that you don’t 
think they already know?
Well, I’m 6’4”, I’m an 
Aquarius. Haha. I don’t 
know – I’m just a quirky kid 
who’s a cornball and I love 
music more than anything. 
I’m enjoying every second 
of this ride.

music box

The whole story is almost unbeliev-
able until you hear Stanaj sing. 
Before ever touting a proper single, 

the 23-year-old New York-born singer 
garnered glowing social media endorse-
ments from Kim Kardashian West, Rus-
sell Simmons, Chris Brown, and NBA star 
Brandon Jennings among others. He also 
performed at Coachella prior to releasing 
any original music, sang on Dancing with 
the Stars, played Drake’s piano at the 
YOLO Estate, and landed a record deal 
with LAVA/REPUBLIC. “My family says 
I’m the luckiest person ever,” he laughs. 
“Like Forrest Gump, I’m always in the 
right place at the right time. I’ve been on 
a hot streak lately, but my father always 
told me and my siblings growing up the 
harder you work somehow the luckier 
you will become!” Having demonstrat-
ed his love and incomparable talent 
when it comes to music, Albert Stanaj 
is making quite the name for himself. 

To know more about this rising star, check out the interview below.

for you 11

       ALBERT STANAJ - LET’S MEET HIM

(Source: http://vainculture.com)



MUNICIPIUM ULPIANA-
JUSTINIANA SECUNDA

Tipi:Arkeologjik
Periudha: Romake
Shekulli: II
Lokaliteti antik romak dhe bizantin i 

Ulpianës është pa mëdyshje njëra nga qendrat 
më interesante arkeologjike në Kosovë. Gjatë 
periudhës romake, Ulpiana ishte njëra nga 
qendrat kryesore që lidhte detin Adriatik me detin 
Egje dhe indirekt edhe me Detin e Zi. Është e 
njohur nyja komunikuese Via Lissus-Naissus 
dhe ajo e Scupit. Jeta dhe gjurmët e para të 
civilizimit në Ulpianë janë dëshmuar që nga 
periudhat e hershme parahistorike, apo e njohur 
ndryshe si lashtësia dardane. Megjithatë, formën 
e një qendre të urbanizuar Ulpiana e arrin disa 
dekada pas pushtimit të Mbretërisë Dardane 
nga romakët. Në mes të shekujve III dhe IV të 
e.s. qyteti në fjalë gëzonte epitetin Municipum 
Ulpiana Splendissima - municipi i Ulpianës 
madhështore. Gjatë sundimit të perandorit 
Justinian në shekullin VI, ajo riemërohet në 
Justiniana Secunda. Ulpiana iu është nënshtruar 
studimeve të elaboruara me mjete shumë të 
sofistikuara hulumtuese që në thelb janë metoda 
pa ndërhyrje fizike, kjo falë një bashkëpunimi 

në mes të Institutit Arkeologjik Gjerman dhe 
Institutit Arkeologjik të Kosovës. Përveç karakterit 
shkencor, këto incizime nëntokësore do të 
ndihmojnë edhe në planifikimin e projekteve të 
ardhshme arkeologjike, e sidomos për krijimin e 
kushteve dhe përpilimin e planeve zhvillimore për 
promovimin e turizmit kulturor apo të njohur në 
botë si arkeoturizëm.

MUNICIPIUM ULPIANA-
JUSTINIANA SECUNDA

Type: Archaeological
Period: Roman
Century: II
The ancient Roman and Byzantine location 

of Ulpiana is without doubt one of the most 
interesting archaeological centres in Kosovo. 
During the Roman Age, Ulpiana was one of the 
main centres that connected the Adriatic with the 
Aegean Sea and indirectly with the Black Sea. 
The communication line Via Lissus-Naissus 
and Scupium was very famous. The life and 
first traces of civilization in Ulpiana have been 
proven from the early prehistoric ages, or better 
known as Dardanian Antiquity. However, Ulpiana 
became an urban centre several decades 
after the Dardanian Empire was conquered 
by the Romans. Between III and IV century 
AD the city enjoyed the name of Municipum 
Ulpiana Splendissima – the Municipality of 
Splendid Ulpiana. Under the rule of Emperor 
Justinian in VI century AD, it was renamed to 
Justiniana Seconda. Thanks to the cooperation 
between the German Institute of Archaeology 
and the Kosovo Institute of Archaeology, 
Ulpiana has been subject to elaborate studies 
with sophisticated equipment without physical 

intrusion. Besides their scientific nature, these 
underground recordings will also help in planning 
future archaeological projects in creating the 
conditions and drafting development plans to 
promote cultural tourism otherwise known as 
archaeotourism. 

MANASTIRI I GRAÇANICËS 
Tipi:Arkitektuale
Periudha: Mesjetë e Vonë
Shekulli: XIV
Manastiri i Graçanicës gjendet në bregun 

e majtë të lumit Graçanka, në jug të Prishtinës. 
Manastiri i sotëm është rikonstruktim i një kishe 
të shek. XIV kushtuar Virgjërës Mari, e cila 
kishë ishte ndërtuar në themelet e një bazilike 
të hershme krishtere të shek. VI. Piktorët e 
famshëm nga Selaniku Mihajli dhe Evtihije i 
përfunduan afresket në kishën kryesore deri 
më 1321, prej të cilave Cikli i Festave të Mëdha, 
Mundimet dhe Mrekullitë e Krishtit janë më të 
njohurat. Përpos afreskeve të jashtëzakonshme 
të shek. XIV ekzonarteksi i manastirit përmban 
afreske shumë të çmuara post-bizantine të shek. 
XVI si dhe një thesar të ikonave të periudhave të 
mëvonshme prej të cilave më të rëndësishmet 
janë ikona e Jezu Krishtit dhe ajo e Virgjërës 
Mari. Manastiri i Graçanicës në vitin 2006 i është 
bashkangjitur Listës së Trashëgimisë Botërore të 
UNESCOS nën emrin: Monumentet Mesjetare 
në Kosovë.

GRACANICA MONASTERY
Type: Architectural
Period: Late Middle Age
Century: XIV
Gracanica Monastery is located on the left 

bank of Graqanka River, south of Prishtina. This 
Monastery is a reconstruction of a XIV century 
church dedicated to Virgin Mary, which in turn 
was constructed on the foundations of an early 
VI century Christian Basilica. Famous painters 
from Thessaloniki, Mihajl and Evtihije, finished 
the frescos in the main church in 1321, of which 
the Great Cycle Holidays, Passion and Miracles 
of Christ are the most popular. Besides the 
extraordinary XIV century frescos the exonarthex 
of the monastery contains precious XVI century 
post-Byzantine frescos as well as a treasure of 
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TRASHËGIMIA KULTURORE NË RAJONIN E PRISHTINËS
“Trashëgimia kulturore është 

trashëgimia e artefakteve fizike dhe 
atributeve jo fizike të një grupi ose 
shoqërie të cilat janë kaluar nga 
gjeneratat e kaluara, që ruhen në të 
tashmen për të mirën e gjeneratave të 
ardhshme.”

Prishtina është një qytet i bukur e 
modern me tipare të trashëguara 
nga kultura antike: ilire, bizantine 

dhe e periudhës otomane. Prishtina me 
këtë emër përmendet në mesjetë, mirëpo 
gjurmët e vendbanimeve arkeologjike 
rreth saj shtrihen që nga neoliti, sikurse 
ato rreth lumit Graçanka, që supozohet të 
kenë vjetërsinë 6 mijë vjeçare.

Në afërsi të Prishtinës ka qenë njëra 
nga vendbanimet më të rëndësishme 
në regjion, Ulpiana romake, e ngritur në 
themelet e një vendbanimi ilir. Vendbanime 
ilire të periudhës së hershme të hekurit 

janë gjetur edhe përgjatë Taukbashçes 
dhe Shkollës Normale, në gjithë 
kompleksin deri te pishina e Gërmisë.

Qyteti i vjetër i Prishtinës shtrihej 
në mes të dy lumenjve: Vellusha dhe 
Prishtina (Prishtevka), të cilat tani janë 
të mbuluar. Ndërsa bërthama e vjetër e 
qytetit me Bezistanin, Xhaminë e Llokaqit 
(shek. XVI), Kishën Katolike, Sinagonën 
dhe Çarshinë e Vjetër u shkatërrua 
përfundimisht në vitet ‘50.

Regjioni i Prishtinës përbëhet nga 8 
komuna: Prishtinën, Podujevën, Obiliqin, 
Drenasin, Lipjanin, Fushë Kosovën dhe 
Graçanicën. Nga këto komuna në Listën 
e Trashëgimisë Kulturore për Mbrojtje 
të Përkohshme janë të regjistruara 
gjithsej 118 objekte, prej të cilave: 51 
profane, 27 sakrale dhe 35 utilitare. 
Në vijim ju ftojmë që të lexoni për disa 
prej objekteve kryesore të trashëgimisë 
kulturore në këtë rajon.



icons of later periods, the most important being 
that of Jesus Christ and Virgin Mary. In 2006 the 
Gracanica Monastery entered the UNESCO’s 
List of World Cultural Heritage under the name 
Middle Age Monuments in Kosovo.

ÇARSHI XHAMIA 
- XHAMIA E GURIT

Tipi: Arkitektuale
Periudha: Osmane
Shekulli: XIV
Xhamia e Çarshisë gjendet në kompleksin e 

Prishtinës së vjetër në afërsi të objektit të Muzeut 
të Kosovës dhe shërben si faltore e besimit 
islam. Xhamia u ndërtua në fillim të shek. XV nga 
Sulltan Bajaziti. Xhamia fillimisht gjendej përballë 
Çarshisë së Vjetër e cila u demolua në vitet ‘50, 
prandaj edhe sot mban emërtimin Xhamia e 
Çarshisë. Xhamia është ndërtuar me gurë mbi 
bazë katrori (12.70m). Xhaminë e karakterizon 
edhe maja e minares poligonale me gurë. Në 
xhami aktualisht janë duke u kryer punime të 
konservimit. Në aspektin funksional, arkitektonik 
dhe historik, kjo ndërtesë është strukturë unike 
në harmoni me transformimet e kohës, dhe në 

përbërje ruan të gjitha elementet karakteristike 
nga koha e ndërtimit, për të cilat edhe radhitet si 
vepër ndërtimore e spikatur.

ÇARSHI XHAMIA 
- XHAMIA E GURIT

Type: Architectural
Period: Ottoman
Century: XIV
The Carshi Xhamia (Mosque) is located in 

the complex of old Prishtina near the Kosovo 
Museum and serves as a Muslim religious 
sanctuary. The Mosque was constructed in early 
XV century by Sultan Bajazit. It was originally 
located across the Old Carshia, which was 
demolished during the ‘50s, hence the name 
Carshi Xhamia. This mosque was constructed 
in stone on a square base (12.7m). The 
mosque is also characterised by its octagonal 
stone minaret. Currently, conservation works 
are ongoing in this mosque. In the functional, 
architectonic and historical context, this building 
represents a unique structure in harmony with 
the transformations of time that preserves all 
its characteristic features form the period it was 
constructed. Therefore it is considered as a 
remarkable building.

KOMPLEKS BANIMI “EMIN 
GJIKU” - MUZEU ETNOLOGJIK

Tipi: Arkitektual
Periudha: Osmane
Shekulli: XIX
Kompleksi i banimit “Emin Gjiku” gjendet 

në bërthamën e vjetër të qytetit të Prishtinës, në 
verilindje të përfundimit të qendrës aktuale të 
qytetit. Ansambli “Emin Gjiku” është ndërtuar në 
fillim të shek. XIX dhe ishte pronë e familjes së 

njohur Gjinolli. Nofka e Emin Gjinollit 
ishte “burrë i vogël”, ose në turqisht 
Eminçik, që më vonë u shndërrua në 
Emin Gjik, prej nga edhe e merr emrin 
kompleksi. Kompleksi përbëhet nga dy 

oborre të mëdha: oborri në hyrje me stallë dhe 
me një ndërtesë guri dhe oborri i brendshëm në 
të cilin gjendet shtëpia e familjes dhe shtëpia e 
mysafirëve, që aktualisht i shërbejnë Muzeut 
Etnologjik. Oborret janë të rrethuara me mure të 
larta, 55 cm të trasha, të ndërtuara me qerpiçë 
dhe hatulla nga druri. Si tërësi, Kompleksi 
“Emin Gjiku” mbetet një ndër shembujt më të 
mirë të shtëpive qytetare të fillimit të shek. XIX. 
Kompleksi “Emin Gjiku” është pronë e Muzeut të 
Kosovës i cili ka për detyrë ta lehtësojë qasjen në 
ndërtesat e kompleksit, koleksionin, programet 
dhe shërbimet për të gjithë vizitorët.

RESIDENCE COMPLEX “EMIN 
GJIKU” – ETHNOLOGIC 
MUSEUM

Type: Architectural
Period: Ottoman
Century: XIX
Residence complex “Emin Gjiku” is located 

in the old core of Prishtina city, north-east of 
the end of current city centre. The “Emin Gjiku” 
Ensemble was constructed in early XIX century, 
and it was owned by famous Gjinolli family. 
Emin Gjinolli’s nickname was “little man” or in 
Turkish Emincik, which was later transformed 
to Emin Gjik, where the name of the complex is 
derived. The complex is comprised of two big 
yards: the entrance yard with a stable and one 
stone building, and the internal yard where the 
family and guest houses are located, which are 
currently used by the Ethnologic Museum. The 
yards are surrounded by high 55 cm thick walls 
of clay bricks and wood beams. As a whole, the 
“Emin Gjiku” complex remains one of the prime 
examples of city houses of early XIX century. 
Currently it is owned by the Museum of Kosovo, 
and the latter is obliged to facilitate the access 
to the buildings of the complex, the collection, 
programs and services for all visitors.

“Të gjitha këto janë trashëgimia jonë 
kulturore
Ruani ato sot për gjeneratat e së nesërmes”
“All these are our Cultural Heritage
Preserve them today for tomorrow’s 
generations”
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CULTURAL HERITAGE IN PRISHTINA REGION
“Cultural heritage is the legacy 

of physical artefacts and intangible 
attributes of a group or society that 
are inherited from past generations, 
maintained in the present and bestowed 
for the benefit of future generations.”

Prishtina is a beautiful modern 
city with features inherited from 
the ancient Illyrian, Byzantine 

and Ottoman cultures. Prishtina is first 
mentioned with this name in the middle 
Ages, but traces of archaeological 
settlements around it span from the 
Neolithic Age, such as the ones around 
Graqanka River, which are supposed 
to be 6000 years old. One of the most 
important settlements in the region, the 
Roman Ulpiana, was established on the 
foundations of an Illyrian settlement, and 
it is located in the vicinity of Prishtina. 

Early Illyrian settlements from the Iron Age 
have been found along Taukbashce and 
Shkolla Normale, in the entire complex all 
the way to Germia Swimming Pool. The 
old city of Prishtina was built between two 
rivers, Vellusha and Prishtina (Prishtevka), 
which are now covered. The old core of the 
city with Bezistan, Llokaqi Mosque (XVI 
century), Catholic Church, the Sinagogue 
and Carshia e Vjeter was permanently 
demolished during the ‘50s.

The Prishtina Region is comprised 
of 8 municipalities: Prishtina, Podujeva, 
Obliq, Drenas, Lipjan, Fushe, Kosova 
and Gracanica. The List of Cultural 
Heritage for Provisional Protection in 
these municipalities includes a total of 
118 objects, 51 of which are profane, 27 
sacral and 35 utilitarian. Below we invite 
you to read about some of the main cultural 
heritage sites in this region.



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

SHKRETËTIRA
Përshkrim i shkurtër: Shkretëtirat janë të thata me natyrë shterpe 
që iu nënshtrohen rrezeve të forta të diellit dhe shiut të pakët. 
Reshja mesatare (në vit): më pak se 250mm 
Temperatura: -40 deri 45 gradë 
Llojet e bimëve: kaktusa, barishte, shkurre 
Kafshët e shkretirës së vërtetë: gjarprinjtë, hardhucat, zogjtë 
Kafshët e gjysmëshkretirës: tarantulat, lakuriqët

Ekzistojnë dy lloje kryesore të shkretëtirave, që janë 
shkretëtira të vërteta (shkretëtira të nxehta), të cilat 
gjenden në të dyja anët e kontinentit, shpesh larg nga 

rajonet tropikale. Dallimi i vetëm në mes të këtyre dy llojeve të 
shkretëtirave është se në gjysmë shkretëtirë bie së paku dy herë 
më shumë shi në vit, në krahasim me shkretëtirën e vërtetë. 
Ndonëse perceptimi është që shkretëtirat përmbajnë shumë pak 
jetë, në fakt rajonet me shkretëtira janë të mbushura përplot 
me llojllojshmëri si nga bota bimore ashtu dhe ajo shtazore. 
Shumica e kafshëve që jetojnë në shkretëtirë i janë përshtatur 
jetës së natës, duke u përaqitur kështu në sipërfaqe të tokës 
vetëm natën, kur është më freskët. Zvarranikët, si gjarprinjtë dhe 
hardhucat, si dhe zogjtë e vegjël, janë kafshët kryesore që mund 
t’i gjejmë në shkretëtira të vërteta. Gjersa në gjysmë shkretëtira, 
ku ka më tepër bimë, mund të gjejmë edhe gjitarë si brejtës. 
Shumica e specieve të ndryshme të kafshëve që jetojnë në ra-
jonet e shkretëtirës, në mënyrë të ngadalshme i janë përshtatur 
jetesës së tyre të thatë dhe janë evoluar në mënyra të veçanta 
në mënyrë që ata t’i absorbojnë dhe shfrytëzojnë pikat e ujit në 
mënyrë sa më efektive. Për shembull, një deve ruan një sasi të 
madhe të ujit në gungën e saj, në mënyrë që ajo të përballojë 
ambientin e saj të thatë. Habitatet në shkretëtira kanë qenë më 
së paku të afektuara nga popullimet në rritje të njerëzve, andaj 
ato mbeten relativisht të paprekura. Shkatërrimi kryesor i habi-
tateve në shkretëtira vjen nga nxjerrja e naftës nën rërë. Kafshët 
kullotëse, si dhitë, gjithashtu janë të njohura për shkatërrimin 
që iu bëjnë bimëve të shkretëtirës, që në anën tjetër ndikon në 
kafshët që mbështeten në këto bimë për të mbijetuar.

UJRAT E ËMBLA
Përshkrim i shkurtër: Liqenet dhe lumenjtë janë krijuar nga për-
rojtë që rrjedhin nga lartësia e malit poshtë, kur uji i avulluar i detit 
bie si shi. 
Reshja mesatare (në vit): 250mm - 1500mm 
Temperatura: -20 deri 45 gradë Celsius 
Llojet e bimëve: xunkthe, barishte, bimë ujore 
Kafshët e lumit: peshqi, amfibë, krustace 
Kafshët e liqenit: insekte, bretkosa, zogj

Ekzistojnë dy lloje të ndryshme të habitatit të ujrave të ëmbël, 
që janë lumenjtë dhe liqenet. Ndonëse liqenet shpesh 
ushqehen nga një përrua ose lum i vogël, ato shpesh janë 

vende të mbyllura dhe mund të përfshijnë specie që nuk mund 
të gjenden askund tjetër në botë. Lumenjtë zakonisht përmbajnë 
kafshë të mëdha që mund të përballojnë rrymat e forta, së bashku 
me kafshë të tjera si gaforret dhe zogjtë, që i hanë peshqit nën 
sipërfaqen e ujit. Lumenjtë e ujrave të ëmbla shpesh janë shtëpi për 
një shumëllojshmëri të gjerë të specieve, si insekteve, amfibëve, 
zvarranikëve, peshqve, zogjve madje edhe gjitarëve. Breshkat, 
rosat, lundrat, krokodilët, mustakët, pilivesat dhe gaforret gjenden 
në lumenj në mbarë botën, gjersa lumi Amazon është shtëpi edhe 
për delfinin pembe të rrallë dhe të ujrave të ëmbla. Një numër i 
jashtëzakonshëm i specieve të ndryshme të peshqve mund të 
gjenden në lumenj dhe përrenj në mbarë botën. Liqenet e ujrave të 
ëmbla gjithashtu mbështesin një llojllojshmëri të pasur të kafshëve 
të egra, nga zogjtë deri tek insektet që mund të kalojnë mbarë jetën 
në të njëjtin vend, e deri tek zogjtë dhe gjitarët më të mëdhenj që 
paraqiten aty vetëm për momentin sa për të pirë diçka ose për të 
gjetur ushqim. Speciet e peshqve shpesh mund të jenë posaçërisht 
të përshtatura me jetën në secilin liqe dhe shumë amfibë shpesh 
mund të gjenden në mesin e tyre. Barngrënësit e mëdhenj si drerët, 
zebrat dhe gjirafat mund t’i afrohen liqeneve për të pirë, së bashku 
me primatët, siç janë majmunët me dhe pa bisht.
Habitatet e ujrave të ëmbla (sidomos lumenjtë) në mënyrë drastike 
mund të ndikohen nga aktivitetet e njeriut. Kemikatet që përdoren 
në ushqim dhe barëra mund të kontaminojnë ujin, së bashku me 
ujrat e zeza që përmbajnë pesticide nga bujqësia. Këto ndryshime 
në ujë dëmtojnë shumë specie që jetojnë në ujë, duke filluar nga 
bimët dhe peshqit deri tek grabitqarët që i hanë ata. 

Habitatet e kafshëve

mbretëria e kafshëve
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DESERT
Brief Description: Deserts are dry, baron landscapes that 
receive intense sunshine and very little rain. 
Average Rainfall (Year): less than 250mm 
Temperature: -40 to 45 Degrees 
Plant Types: Cacti, Grasses, Shrubs 
Animals True Desert: Snakes, Lizards, Birds 
Animals Semi-Desert: Tarantulas, Bats

T here are two main types of desert, which are true 
deserts (hot deserts), which are found on either 
side of the tropics and semi-deserts, which are 

found on every continent often far from the tropical 
regions. The main difference between them is that a 
semi-desert receives at least twice as much rain per 
year as a true desert. Although deserts are thought to 
hold very little life, there is in fact a great diversity of 
both plants animals that inhabit desert regions. Many 
of the animals that live in the desert have adapted to a 
nocturnal lifestyle, only coming above ground at night 
when it is cooler. Reptiles such as snakes and lizards, 
and small birds are the primary animals found in true 
deserts. In semi-deserts, where there are more plants 
there are even mammals such as rodents. Most of the 
different animal species that inhabit deserts regions 
have slowly adapted to their dry and arid lifestyles, and 
have evolved in certain ways in order for them to take 
in and use water particles more effectively. A camel, for 
example, stores huge amounts of water in its hump so 
that it can cope in its dry environment. Deserts habitats 
have been the least affected by the growing human 
populations, and so they remain relatively untouched. 
The main destruction of desert habitats comes from 
the extraction of oil from underneath the sand. Grazing 
animals such as goats are also known to cause havoc 
to desert plants, which in turn affects the animals that 
rely on those plants to survive.

FRESHWATER
Brief Description: Lakes and rivers are created by 
streams high in the mountains that flow down when evapo-
rated sea water falls as rain. 
Average Rainfall (Year): 250mm - 1500mm 
Temperature: -20 to 45 Degrees Centigrade 
Plant Types: Reeds, Grasses, Aquatic Plants 
Animals River: Fish, Amphibians, Crustaceans 
Animals Lake: Insects, Frogs, Birds

There are two different types of freshwater habitat 
which are rivers and lakes. Although lakes are often 
fed by a small stream or river, they are often en-

closed areas and can also include species that are found 
in nowhere else in the world. Rivers tend to contain large 
animals that can cope with the strong currents, along with 
other animals such as as crabs and birds that eat the fish 
beneath the water’s surface. Freshwater rivers are often 
home a wide variety of species from insects, to amphib-
ians, reptiles, fish, birds and even mammals. Turtles, 
ducks, otters, crocodiles, catfish, dragonfly and crabs can 
be found in rivers all around the world, and the Amazon 
river is even home to the rare and pink, freshwater dol-
phin. An extraordinary number of different fish species can 
also been found in rivers and streams all over the world. 
Freshwater lakes also support a huge variety of wildlife 
from birds and insects that can spend their entire lives in 
the same place, to larger birds and mammals that appear 
there momentarily to have a drink or find something to 
eat. Fish species can often be specially adapted to life in 
each lake and numerous amphibians can often be found 
amongst them. Large herbivores such as deer, zebras and 
giraffe can be found coming to lakes to drink along with 
primates such as apes and monkeys.
Freshwater habitats (particularly rivers) can be drastically 
affected by human activity. Chemicals used in foods and 
medicines can contaminate the water along with waste 
water containing pesticides from agriculture. These water 
changes affect many species that inhabit the water from the 
plants and fish to the predators that eat them.

Animal Habitats

animal kingdom
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Manastiri i Graçanicës
Manastiri i 
Graçanicës 
gjendet në 
bregun e majtë 
të lumit Gra-
çanka, në jug 
të Prishtinës.
Lloji:
Arkitektuale
Periudha: 
Mesjetë e 
Vonë
Shekulli: XIV 

Municipium Ulpiana
-Justiniana Secunda
Lokaliteti antik romak dhe bizantin i Ulpianës është pa mëdyshje 
njëra nga qendrat më interesante arkeologjike në Kosovë dhe 
rajonin e 
gjerë të 
Gadishullit 
Ilirik.
Lloji: Arke-
ologjike
Periudha: 
Romake
Shekulli: II 

Çarshi 
Xhamia - 
Xhamia e 
Gurit
Xhamia e Çarshisë 
gjendet në kompleksin 
e Prishtinës së vjetër
Lloji: Arkitektuale
Periudha: Osmane
Shekulli: XIV

Lokaliteti arkeologjik ‘Tuma-Gur’
-Nekropol romak
Fshati Zaskok 
gjendet rreth 
3 km në jug-
perëndim të 
qytetit të Fer-
izajt. Lokaliteti 
arkeologjik i 
identifikuar si 
TUMA-GUR 
gjendet pranë 
shkollës së 
vjetër si dhe 
pranë Zyrës së Vendit të fshatit Zaskok.
Lloji: Arkeologjike
Periudha: Romake
Shekulli: IV

Kompleks banimi “Emin Gjiku” 
- Muzeu Etnologjik

Kompleksi i banimit “Emin Gjiku” gjendet në 
bërthamën e vjetër të qytetit të Prishtinës
Lloji: Arkitektuale
Periudha: Osmane
Shekulli: XIX 



08- Kalaja e 
Pogragjës 
Kalaja e Pogragjës gjendet 10 
kilometra në juglindje të Gjilanit, 
përkatësisht rreth 1 km larg prej 
fshatit Pogragjë. Është e pozi-
cionuar në grykën e Llapushnicës, 
në lartësi mbidetare prej 567 m 
dhe poshtë te këmbët e kodrës 
rrjedh lumi i Moravës së Binçës.
Lloji: Arkeologjike
Periudha: Antikiteti i Vonë
Shekulli: VI

Kalaja e Novobërdës
Në një mal të vogël ndërmjet Përlepnicës 
dhe Krivarekës, rreth 30-35 km në perën-
dim prej Gjilanit dhe rreth 39 kilometra 
në jug-lindje të Prishtinës, ruhen rrëno-
jat e qytetit dhe fortesës mesjetare të 
Novobërdës.
Lloji: Arkeologjike
Periudha: Mesjetë
Shekulli: 

Lokaliteti Arkeologjik 
Neolitik ‘Te arat Kovaçe’ 
në Barilevë
Lokaliteti neolitik i Barilevës gjendet 
në fshatin me po të njëjtin emër, I 
pozicionuar në arealin e njohur si Arat 
Kovaçe, tokë punuese e cilësisë së 
lartë.
Lloji: Arkeologjike
Periudha: Neolit
Shekulli:

Nekropoli 
tumular Ilir i 
Llashticës
Nekropoli i tumulave 
në Llashticë gjen-
det rreth 10 km në 
verilindje të qytetit të 
Gjilanit, në krahun e 
djathtë të Moravës së 
Binçës, e shtrirë në 
një sipërfaqe të gjerë të tokave punuese të fshatit Llashticë 
buzë maleve të Karadakut.
Lloji: Arkeologjike
Periudha: Epoka e Hekurit
Shekulli: VIII

   Gërmadhat 
   e Kishës së Shën 

Varvarës (Shën Dhimitrit)
- Kmetoc

Kisha e Shën Dhimitrit, e njohur si Kisha 
Varvara e Kmetocit, gjendet në verilindje të 
fshatit Kmetoc dhe është datuar si kishë e 
shekullit XIV.
Lloji: Arkitektuale
Periudha: Mesjetë e Vonë
Shekulli: XIV



Synopsis

11-year-old orphan, Félicie has one 
dream - to go to Paris and become 
a dancer. Her best friend Victor 

an imaginative, but exhausting boy with a 
passion for creating has a dream of his own, 
to become a 
famous inventor. 
In a leap of faith, 

Victor and Félicie 
leave their orphanage 

in pursuit of their passions. 
But – there’s a catch, Félicie must 

pretend to be the child of a wealthy family 
in order to gain admittance to the prestigious 

and competitive Opera Ballet School in Paris. 
And with no professional dance training, she 

quickly learns that talent alone is not enough to 
overcome the ruthless, conniving attitudes of her fellow classmates, led 
by the devious Camille Le Haut. Determined to succeed, Félicie finds her 
mentor in the tough and mysterious school custodian, Odette who, along 
with Victor’s encouraging friendship, help her reach for the stars.

Përmbajtja

11 vjeçarja jetime, Felicie ka një ëndërr - të shkojë në Paris dhe të bëhet balerinë. 
Shoku i saj më i mirë Viktori, shoku imagjinativ, por djalë rraskapitës me pasion 
për krijime ka një ëndërr të tijën, që bëhet zbulues i famshëm. Në hap të be-

simit, Viktori dhe Felicie e lënë jetimoren e tyre në ndjekje të pasioneve të tyre. Por, ka një 
problem, Felicie duhet të paraqitet sikur është fëmijë i një familjeje të pasur në mënyrë që 
të pranohet në shkollën prestigjioze dhe konkurruese të Baletit dhe Operës në Paris. Dhe 
pa trajnim profesional të vallëzimit, ajo shpejt mëson që vetëm talenti nuk është i mjaf-
tueshëm për të tejkaluar qëndrimet e ashpra dhe komplotuese të shokëve dhe shoqeve 
të klasës, të udhëhequr nga Camille Le Haut djallëzore. E vendosur që të arrijë, Felicie 
e gjen mentoren e saj të ashpër dhe misterioze, kujdestarën e shkollës, Odette, e cila së 
bashku me inkurajimin miqësorë të Viktorit, i ndihmojnë asaj të arrijë yjet. 

LEAP

Rolet: Elle Fanning, 
Carly Rae Jepsen, Maggie 
Ziegler, Dane DeHaan, Ter-
rence Scammell, Julie Khaner 
Regjia: Eric Summer, Eric 
Warin  
Skenari: Carole Noble,
Laurent Zeitoun  
Zhanri:  Animacion

LEAP

Cast: Elle Fanning, 
Carly Rae Jepsen, 
Maggie Ziegler, Dane 
DeHaan, Terrence 
Scammell, Julie 
Khaner 
Director: Eric Sum-
mer, Eric Warin  
Screenwriter: Carole 
Noble, Laurent Zeitoun  
Genre:  Animation

moviemania

THE GLASS 
ROLETLE  

Rolet: Brie Larson, 
Woody Harrelson,  Naomi 
Watts, Max Greenfield
Regjia: Destin Daniel 
Cretton  
Skenari: Marti Noxon, An-
drew Lanham, Destin Daniel 
Cretton  
Zhanri: Dramë

THE GLASS 
ROLETLE  

Cast: Brie Larson, 
Woody Harrelson,  
Naomi Watts, 
Max Greenfield
Director: Destin 
Daniel Cretton  
Screenwriter: Marti 
Noxon, Andrew Lan-
ham, Destin Daniel 
Cretton  
Genre: Drama

Përmbajtja

Është tregimi për një 
grua të re dhe të suk-
sesshme e cila ishte 

rritur nga prindër jo-funksional 
dhe jo konformist. Bota e saj 
fillon të përmbyset kur ata 
lëvizin në New York për të 
qenë më afër saj.

Synopsis

T ells the story of a suc-
cessful young woman 
who was raised by 

dysfunctional and noncon-
formist parents. Her world 
gets turned upside down 
when they move to New York 
to be near her.
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Përmbajtja

Ketri Surly dhe banda 
janë kthyer. Jemi prap 
në Oakton ku kryebashkiaku djallëzor 

ka vendosur që të shkatërrojë Liberty Park-
un dhe ndërtojë në park tjetër të rrezikshëm 
argëtues. Surly dhe grupi i bandës së 
miqësuar të kafshëve bëhen bashkë për të 
shpëtuar shtëpinë e tyre, mposhtin kryebash-
kiakun dhe të marrin përsëri parkun e tyre.

Synopsis

Surly Squirrel and the gang are back. 
We are once again in Oakton where 
the evil mayor has decided to bulldoze 

Liberty Park and build a dangerous amuse-
ment park in its place. Surly and his ragtag 
group of animal friends’ band together to 
save their home, defeat the mayor, and take 
back the park.

Synopsis

The Emoji Movie unlocks the never-before-seen secret 
world inside your smartphone. Hidden within the 
messaging app is Textopolis, a bustling city where 

all your favourite emoji’s live, hoping to be selected by the phone’s user. In 
this world, each emoji has only one facial expression – except for Gene, an 
exuberant emoji who was born without a filter and is bursting with multiple 

expressions. Determined to become “normal” like the other emoji, Gene 
enlists the help of his handy best friend Hi-5 and the notorious code break-

er emoji Jailbreak (Ilana Glazer). Together, they embark on an epic “app-
venture” through the apps on the phone, each its own wild and fun world, 
to find the Code that will fix Gene. But when a greater danger threatens the 
phone, the fate of all emoji depends on these three unlikely friends who must 
save their world before it’s deleted forever.

Përmbajtja

Filmi për Emoji zbulon sekretin 
e botës së pa parë ndonjëherë 
brenda smartfonit tuaj. E fshe-

hur brenda aplikacionit të porosive 
gjendet Textopolis-i, një qytet aktiv ku 
të gjithë emoji-t tuaj të preferuar jeto-
jnë me shpresë se do të përzgjedhen 
nga përdoruesi i telefonit. Në kësë 
botë secili emoji ka të njëjtën shpre-
hje të fytyrës, përveç njërit – Gene-it, 
emoji gazmorë i cili ka lindur pa filter 
dhe shpërthen me shumë shprehje. 
I vendosur që të bëhet “normal” si-
kurse të tjerët, Gene kërkon ndihmën 
e shokut të tij më të 
mirë, Hi-5 dhe thy-

eses së njohur të kodeve të emji-ve, 
Jalibreak-ut (Ilana Glazer). Bash-
kërisht, ata nisin një “aventurë epike 
të aplikacionit” nëpër aplikacione të 
telefonit, secila botë në vete e egër 
dhe argëtuese, për të gjetur Kodin 
që do të rregullojë Gene-in. Por kur 
një rrezik më i madh kërcënon tele-
fonin, fati i të gjithë emoji-ve varet 
nga këta tre shokë të pashpresë të 
cilët duhet të shpëtojnë botën e tyre 
para se ajo 
të fshihet 
përgjith-
monë.

NUT JOB 2

Rolet: Jeff Dunham, Will 
Arnett, Katherine Heigl, 
Gabriel Iglesias, 
Maya Rudolph, 
Jackie Chan 
Regjia: Cal 
Brunker  
Skenari: Scott 
Bindley, Bob Bar-
len, Cal Brunker  
Zhanri: Animacion NUT JOB 2

Cast: Jeff 
Dunham, Will 
Arnett, Kather-

ine Heigl, Gabriel 
Iglesias, Maya Rudolph, Jackie 
Chan 
Director: Cal Brunker  
Screenwriter: Scott Bindley, 
Bob Barlen, Cal Brunker  
Genre: Animation

moviemania

THE EMOJI 
MOVIE

Cast: T.J. Miller, 
James Corden, 
Ilana Glazer, 
Patrick Stew-
art, Jennifer 
Coolidge, 
Maya Rudolph 
Director: Anthony Leondis  
Screenwriter: Eric Siegel, 
Anthony Leondis, Mike White  
Genre: Animation

THE EMOJI 
MOVIE

Rolet: T.J. 
Miller, James 
Corden, Ilana 
Glazer, Patrick 
Stewart, Jen-
nifer Coolidge, 

Maya Rudolph 
Regjia: Anthony Leondis  
Skenari: Eric Siegel, 
Anthony Leondis, Mike 
White  
Zhanri: Animacion
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Dita e 2 gushtit 2017 do të 
mbetet e shënuar në historinë 
e basketbollit të Kosovës. Në 

këtë ditë përfaqësuesja e Kosovës 
në basketboll e luajti ndeshjen e parë 
në historinë e saj në kualifikimet për 
kupën e botës në basketboll e cila do 
të zhvillohet nga 31 gusht deri më 15 
shtator 2019 në Kinë. Për më tepër, 
pas një loje shumë dramatike Kosova 
arriti të shënonte fitore kundër përfaqë-
sueses së IRFJ Maqedonisë.

Çka do të thotë në terma praktik 
kjo fitore për gjasat e Kosovës për t’u 
kualifikuar në turneun final?

Ky do të jetë turneu i 18-të me 
radhë i Kupës së Botërore të FIBA-së 
në konkurrencën e meshkujve dhe ai 
do të vijë me shumë ndryshime. Pikë 
së pari, kjo do të jetë hera e parë që ky 
kampionat nuk do të mbahet në po të 
njëjtin vit sikurse Kupa e Botës në fut-
boll pasi që ky edicion është ri-caktuar 
që të zhvillohet një vit më vonë. Risi 
tjetër është se vetëm Kina si nikoqire e 
këtij turneu do të ketë kualifikim të dre-
jtpërdrejt, ndërsa Kampionët Olimpik 
jo. Po ashtu, edhe kampionatet konti-
nentale nuk janë më pjesë e sistemit 
kualifikues për Kampionatin Botëror. 
Në këtë turne nuk do të ketë më as të 
ashtuquajtur pjesëmarrës “Wild Card” 
(sipas këtij rregulli Këshilli Qendror i FI-
BA-së kishte të drejtën që të ftonte në 

turneun 4 kombëtare të cilat përzgjid-
heshin në bazë të disa kritereve). 
Kështu, për këtë kampionat të risive do 
të jenë gjithsejtë 80 kombëtare që do 
të konkurrojnë për të qenë në mesin 
e 32 vendeve që do të marrin pjesë 
në turneun final në Kinë. Nga Evropa 
gjithsejtë do të kualifikohen 12 skuadra 
të cilat do të përcaktohen përmes fazës 
së para kualifikimeve dhe më pas edhe 
dy raundeve të kualifikimeve. 

Nga data 2 deri më 19 gusht 2017 
është e paraparë që të zhvillohet faza e 
para kualifikimeve në të cilën janë duke 
konkurruar 13 skuadra të ndara në 
katër grupe. Kosova është duke garuar 
në grupin C së bashku me Maqedoninë 
dhe Estoninë. Dy vendet e para nga 

secili grup do të fitojnë të drejtën që të 
kalojnë në fazën e kualifikimeve ku do 
t’i matin forcat me 24 kombëtaret që 
do të garojnë në Kampionatin e 40-të 
Evropian “FIBA Eurobasket 2017”. Në 
raundin e parë të fazës së kualifikimeve 
skuadrat do të jenë të ndara në tetë 
grupe me nga katër skuadra. Pas këtij 
raundi do të kualifikohen vetëm 24 (ose 
tri skuadrat e para nga secili grup) të 
cilat do të kalojnë në raundin e dytë të 
kualifikimeve ku do të ndahen në katër 
grupe me nga gjashtë skuadra. 12 kom-
bëtaret më të mira, ose 3 vendet e para 
nga secili grup do të fitojnë të drejtën që 
të shkojnë në Kinë në turneun final.

Duke qenë se grupi i Kosovës 
në këto para kualifikime përbëhet 
nga vetëm 3 skuadra, kjo do të thotë 
se secila skuadër duhet të zhvillojë 
vetëm katër ndeshje. Lajmi i mirë për 
kombëtaren tonë është se Maqedonia 
tashmë i ka luajtur dy ndeshje dhe 
në të dyja ka regjistruar humbje (si 
nga Kosova ashtu edhe nga Estonia). 
Fitorja eventuale edhe në ndeshjen e 
kthimit në Maqedoni ose edhe në ndon-
jërën prej ndeshjeve kundër Estonisë 
pothuajse do t’ia garantojë Kosovës 
kualifikimin në raundin e parë në fazën 
e kualifikimeve.

Kalimi eventual për në raundin e 
parë të kualifikimeve është tejet i rëndë-
sishëm pasi që ndikon në përmirësimin 
e vlerësimit të kombëtares tonë 
dhe mbase mundësisë që 
në të ardhmen Kosova të 
mund të futet në mesin 
e 24 skuadrave të 
cilat nuk duhet 
të kalojnë nëpër 
fazën e para 
kualifikimeve.
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KUPA E BOTËS E FIBA NË BASKETBALL– KINË 2019
këndi sportiv



August 2nd 2017 shall be remem-
bered for a long time in Kosovo’s 
basketball history. On this day 

Kosovo’s Basketball National team 
played its first world cup qualify-
ing game for the final tournament 
that will be held from August 
31st to September 15th 2019 in 

China. Moreover, after a very 
dramatic game, Kosovo 

managed to beat FYR 
of Macedonia.

What does this 
victory mean in 

practical terms 
for Kosovo’s 

chances to 
qualify for 
the final 
tourna-
ment?

This 
will be 
the 18th 

FIBA 
World Cup 

tournament 
from men and 

it will come with many changes. First 
of all this is the first time this tourna-
ment will not be hosted in the same 
year as the FIFA World Cup, since it 
has been rescheduled to take place a 
year later. Another novelty is that only 
China as the host nation shall qualify 
directly but not the Olympic Champi-
ons as well. Moreover, the continental 
championships are no longer part of the 
World Cup qualifying process. There 
will no longer be 
any Wild Card 
participants either 
(according to this 
rule, based on 
a set of criteria 
FIBA’s Central 
Board selected 
invited 4 national 
teams). There-
fore, this champi-
onship of novel-
ties will see 80 
nations compete 
for 32 slots for the 
final tournament 
in China. In total 

12 teams shall qualify from Europe and 
they will be selected through a prequali-
fying and a two round qualifying stage.

The prequalifying stage shall be 
conducted from 2 to 19th August 
2017 during which 13 teams divided 
in 4 groups shall compete. Kosovo is 
competing in group C with Macedonia 
and Estonia. Two first places from each 
group shall go through to the qualifica-
tion stage where they shall compete 
with the 24 teams participating in the 
40th European Championship “FIBA 
Eurobasket 2017”. In the first round of 
the qualification stage the teams will be 
divided in eight groups. Only 24 teams 
will advance from this round (or the first 
three teams from each group). They 
will go in the second qualification round 
where they will be divided in four groups 
with six teams each. The 12 best teams 
or top three teams from each group will 
earn the right to participate in the final 
tournament in China.

Since Kosovo is in a prequalifica-
tion group comprised of only three 
teams, this means that each team 
shall play only four games. The good 
news for our team is that Macedonia 
has already played two games and lost 
both of them (from Kosovo and Esto-
nia). A possible victory in the return 
match against Macedonia or any of the 
matches against Estonia will almost 
guarantee Kosovo’s qualification in the 
first qualifying round.

A possible advancement to the first 
qualification round is very important as 
it will impact our national team’s rating 
and will pave the way for Kosovo to be 
among the 24 teams that don’t have to 
compete in the prequalification stage.
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MEDIA STREAMING
Google Chromecast (gjenerata e dytë)
Kur bëhet fjalë për opsione të volitshme për media-
streaming, atëherë “Google Chromecast” është pajisja e 
parë që do t’ju bie ndërmend. Pajisja e 
fundit “Chromecast” ka një dizajn më 
të ri dhe më të përdorshëm, gjë që e 
bën atë më të lehtë për t’a lidhur prapa 
në TV. Është e lehtë për t’a lidhur dhe 
përdorur, gjersa një aplikacion i përmirë-
suar i “Chromecast” ju mundëson që 
më lehtë të gjeni dhe të përzgjedhni 
nga lista e gjatë e aplikacioneve dhe 
shërbimeve që i përshtaten asaj. 

MEDIA STREAMING
Google Chromecast (2nd Generation)

When it comes to affordable media-streaming op-
tions, the Google Chromecast is the first device 

that will come to mind. The latest 
Chromecast features a new, 
more versatile, design that 
makes it easier to tuck into the 

back of your TV. It is very easy 
to setup and use, and an 
improved Chromecast app 
lets you easily find and 
sort through the long list 
of apps and services that 

are compatible with it. 

TELEFONAT E MENÇUR
ZTE Axon 7
Telefoni i parë “Axon Phone” nga kompania 
“ZTE” që doli në treg vitin e kaluar ishte një 
pajisje mbresëlënëse, mirëpo “ZTE” pasard-
hësin e tij e ka shpier në një dimension 
tërësisht tjetër, pra “Axon 7-shin”. Ylli i 
fundit i “ZTE-së” përbëhet nga një kon-
strukt i bukur tërësisht nga metali, nga 
një sërë specifikacionesh dhe veçorish 
dhe nga një përvojë fantastike audio. 

SMARTPHONES
ZTE Axon 7

The first Axon Phone by ZTE, released last year was an impressive device, 
but ZTE has taken things to a whole new level with its successor, the Axon 7. 
The latest ZTE flagship features a beautiful full metal construction, flagship 
specifications and features, and a fantastic audio experience. 

GJËRA QË VISHEN DHE 
GJURMUES FITNESI
Fitbit Alta
Produkti “Alta” duket ngryshe nga produk-
tet e mëhershme të Kompanisë “Fitbit”, 
duke ofruar një monitor më të madh ku 
paraqiten thirrjet, tekstet dhe lajmërimet 
kalendarike. “Alta” nuk ofron aq shumë 
veçori sa edhe gjurmuesit e tjerë të fitnesit 
në listë, meqë i mungon një monitor zemre 
ose gjurmues GPS, mirëpo për të gjitha 
nevojat e juaja bazike të fitnesit, kjo pajisje 
relativisht e volitshme në çmim padyshim 
që do të kryej punë. 
 

WEARABLES AND 
FITNESS TRACKERS
Fitbit Alta
The Alta looks different from Fitbit’s previous 
offerings, featuring a large display that gives 
you call, text, and calendar notifications. The 
Alta doesn’t offer as many features as some 
of the other fitness trackers on the list, with it 
lacking a heart rate monitor or GPS tracking, 

but for all your 
basic fitness 
needs, the 
compara-
tively inex-
pensive 
device will 
certainly 
get the job 
done. 

ORAT E MENÇURA
Ora “Huawei Watch”

Kjo orë e mençur ka një mori dizajnesh 
elegante dhe nëse jeni duke kërkuar një 

orë të mençur në treg, atëherë Ora 
“Huawei” është e duhura.   

SMARTWATCHES
Huawei Watch
Available in a slew of elegant 

designs, if you are in the market 
for a great looking smartwatch, the 

Huawei Watch is a great way to go. 

UDHËZUESI PËR TEKNOLOGJI PËR VITIN E RI SHKOLLOR
Verës po i afrohet fundit dhe nxënësit në mbarë botën sërish po përgatiten që t’i kthehen rutinës së përditshme të shkollës. 

Gjersa nuk mund t’ju ndihmojmë në përzgjedhjen e një jastëku të rehatshëm që të pushoni pas një dite të lodhshme, ne mund 
t’ju ndihmojmë në përzgjedhjen e një laptopi të mirë që t’i kryeni detyrat e juaja, një smartfoni për të thirrur nënën dhe pyetur 

se si lahen rrobat, një altoparlanti më të mirë “Bluetooth” për të reklamuar muzikën tuaj të festave dhe shumë më tepër!

(Burimi: http://www.androidauthority.com)22 for you
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TABLETËT ANDROID 
Google Pixel C
Kompania “Google” ka sjellë dizajnin 
simbolizues të “Pixel Chromebook” dhe 
ka ndërtuar cilësi në formën e tabletit 
me produktin e ri “Pixel C”. Përveç që 
është një prej tabletëve në dispozi-
cion me dizajnin më të bukur dhe me 
ndërtimin më të mirë, tableti “Pixel C” 

gjithashtu mundëson një përvojë të mirë në lojë 
dhe në aplikim të medieve, falë një monitori të 
madh e me ngjyra të bukura, me altoparlantë 
si para ashtu dhe pas, si dhe një pako të fuq-
ishme procesuese.

ANDROID
TABLETS

Google Pixel C
Google brought the 
iconic Pixel Chrome-

book design and build 
quality to the tablet form 
with the Pixel C. Apart from 

being one of the most beautifully designed and well-built 
tablets currently available, the Pixel C also allows for a great 
media consumption and gaming experience, courtesy of a 
large, vibrant display, dual-front-facing speakers, and a power-
ful processing package.

LAPTOPAT
HP Pavilion 15-af131dx
Nën emrin “HP Pavilion 15” ekzis-
tojnë disa modele të ndryshme të 
laptopave që ofrojnë specifikacione 
të ndryshme, mirëpo veçanërisht 
ky version është më i volitshmi 
nga grupi. Ky laptop përmban një 
monitor të madh prej 15.6 inçash, 

procesor AMD A6, një RAM prej 
4 GB, hard drajv prej 500 GB dhe 
një mundësi për të vendosur dy 
altoparlanta. 

LAPTOPS
HP Pavilion 15-af131dx
There are few different models offer-
ing different specifications available 
under the HP Pavilion 15 name, but 
this particular version is the cheapest 
of the lot. This laptop features a large 
15.6-inch display, the AMD A6 pro-
cessor, 4 GB of RAM, a 500 GB hard 
drive, and a dual speaker setup. 

KUFJET
Sennheiser Momentum 
Wireless 2.0
Sennheiser është një prej brendeve më të 
mëdha për audio, gjersa “Momentum Wire-
less 2.0” është një prej kufjeve më të mira që 
mund të blesh. Kufjet përmbajnë një mundësi 
për të ndalur zhurmën aktive dhe 
një cilësi të mrekullueshme 
të zërit dhe janë shumë 
të rehatshme. Gjersa 
këto kufje janë 
“wireless”, ju 
mund t’i bëni 
ato edhe me 
kabllo nëse është 
nevoja. Kufjet ofrojnë 
bateri deri në 22 orë, 
gjersa mund të ndër-
pritet zhurma dhe mund 
të aktivizohet “Bluetooth”.  

HEADPHONES
Sennheiser Momentum 
Wireless 2.0
Sennheiser is one of the biggest brands in 
audio, and Momentum Wireless 2.0 is one of 
the best pair of headphones money can buy. 
The headphones feature active noise cancel-
ling and great sound quality, and are comfort-
able to wear. While they are also wireless, 
you can hardwire them as well if you need 
to. The headphones offer a solid 22 hours 
of battery life with noise cancellation and 
Bluetooth turned on. 

ALTOPARLANTAT 
“BLUETOOTH”
JBL Flip 3
Kur flasim për produktet audio, emri JBL 

gjithmonë paraqitet. Një nga produktet 
e fundit të kësaj kompanie 

është “JBL Flip 3”, me 
përsëritjen e fundit 
të altoparlantëve 
“Bluetooth” të cilat 
kanë një kornizë 
prej pëlhure me dy 

radiator bas pasiv në 
secilën anë për të lësh-

uar zë, dhe një mbështjellje nga 
pëlhura për ta mbrojtur nga spërkatjet. 
Kohëzgjatja e baterisë është rritur për 10 
orë, gati dyfishi i asaj që ishte ofruar nga 

paraardhësi i tij, gjersa cilësia e zërimit 
është gjithashtu e shkëlqyeshme. 

BLUETOOTH 
SPEAKERS
JBL Flip 3
When it comes to audio products, the 
name JBL always comes up in one form 
or another. One of their latest products 
is the JBL Flip 3, with the latest iteration 
of the Bluetooth speaker featuring a 
fabric covering with two passive bass 
radiators on either end to pump out the 
sound, and a fabric covering to protect 
it from splashes. Battery life has been 
increased to 10 hours, nearly double of 
what was available with its predecessor, 
and the audio quality is great as well. 

BACK TO SCHOOL TECH GUIDE
Summer is drawing to a close, and students around the world are once again preparing to get back into the daily grind 
of school. While we can’t help you with what the best pillow is to crash on at the end of a long day, if you’re looking for 

the right laptop to get through all your assignments, a smartphone to call mom and find out how to get your laundry 
done, the best Bluetooth speaker to show off your party playlist, and a whole lot more, we’ve got you covered!

for you 23(Source: http://www.androidauthority.com)
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Në fillim të korrikut, nxënësit 
e shkollave të muzikës nga 
Graçanica dhe Prishtina 

morrën pjesë në koncertin bamirës 
që u organizua në Teatrin Kombëtar 
në Prishtinë. Koncerti u organizua 
nga KFOR-i dhe ishte hera e parë kur 
të rinjtë shqiptarë dhe serbë patën 
mundësinë të shfaqin shkathtësitë 
e tyre muzikore përpara një teatri të 
stërmbushur me spektatorë. 

Koncerti u hap nga Komandanti 
i KFOR-it, gjeneralmajor Giovanni 
Fungo, i cili ndër të tjera theksoi 
se qëllimi i këtij koncerti ishte të 
promovohet bashkëjetesa dhe 
toleranca. “Muzika është gjuhë 
universale të cilën të gjithë ne e 
flasim dhe e kuptojmë. Prandaj, jemi 
mbledhur këtu që të promovojmë 
bashkëjetesën dhe tolerancën,” 
tha ai. Gjenerali Fungo i shprehu 
mirënjohje publikut për bujarinë e tij 
dhe gatishmërinë për të kontribuuar 
për punën dhe shkollimin e ardhshëm 
të muzikantëve të rinj. Ai vazhdoi 
tutje se KFOR-i do të vazhdojë të 
ndërtojë ura në Kosovë, ashtu siç 
ka bërë deri më tani. Megjithatë, 

kësaj radhe KFOR-i është një urë 
e bashkëpunimit ndërmjet njerëzve 
dhe ky koncert bamirës është një 
mundësi për të lidhur talentët e rinj 
nga Prishtina dhe Graçanica përmes 
muzikës, shtoi gjeneralmajor Gjovani 
Fungo. Gjatë gjithë këtyre viteve, 
KFOR-i është përpjekur të ndihmojë 
të gjithë njerëzit në Kosovë dhe të 
bashkëpunojë me ta dhe ky koncert 
është një dëshmi e asaj. Ky koncert 
ka bashkuar dy shkolla nga dy 
komunitete të ndryshme: shqiptarët 
dhe serbët. Duke organizuar këtë 
koncert, KFOR-i gjithashtu dëshiron 
të theksojë rolin e brezave të rinj dhe 
përkushtimin e vetë për të mbështetur 
të gjitha nismat që kanë për qëllim 
të përmirësojnë integrimin dhe 
bashkëpunimin.  

Nxënësit e Shkollës së Muzikës 
“Prenk Jakova” nga Prishtina dhe 
“Stevan Mokranjac” nga Graçanica 
perfomuan para prindërve të tyre 
dhe mysafirëve të shumtë dhe 
përfaqësuesve të institucioneve 
ndërkombëtare në Kosovë. Ata luajtë 
pjesë të famshme të kompozitorëve 
me renome botërore, si Franc 

Schubert, Frederik Chopen, Joseph 
Hayden, etj. Koncerti u përmbyll 
me plot të drejtë me performancën 
e përbashkët të këngës së Michael 
Jackson-it dhe Lionel Richie-it me 
këngën “We Are the World”. 

Pë Revistën “For You”, këta nxënës 
thanë se kënaqësia e tyre më e madhe 

ishte se ata performuan 
në Teatrin Kombëtar në 
Prishtinë dhe se muzika dhe 
talenti janë veçori të tyre të 
përbashkëta pavarësisht se 
prej cilit komunitet ata vijnë. 
Filipi, Melisa, Arsimi dhe 
Sava janë vetëm disa nga 

emrat e muzikantëve të rinj të cilët e 
pasuruan skenën e Teatrit Kombëtar. 
Ata gjithashtu theksuan se do të kenë 
edhe mundësi të tjera në të ardhmën 
për të performuar së bashku për t’u 
treguar të gjithëve se muzika dhe arti 
nuk kanë kufij. Edhe pse në moshë 
shumë të re, ata janë të vetëdijshëm 
se dallimet dhe kulturat e shumta 
mund të jenë faktor i rëndësishëm 
për zhvillimin shoqëror dhe ekonomik. 
Dhe ata, të rinjtë, luajnë një rol të 
nevojshëm dhe kyç në këtë proces. 

Përpjekjet e moderatorëve të 
Radio KFOR-it, Emina Hyseni dhe 
Zoran Popoviq ishin të një rëndësie 
të veçantë në organizimin e këtij 
koncerti. Ata të dy thanë se dallimet 
mund të tejkalohen vetëm përmes 
bashkëpunimit dhe punës së 
përbashkët dhe shoqëria e Kosovës 
mund t’i bashkohet familjes së madhe 
europiane. “Është nder dhe privilegj 
që të filloj këtë koncert bamirësie në 
emër të Radio KFOR-it në kuadër të 
motos ‘Të bashkuar përmes muzikës’. 
Kosova ka shumë të rinj dhe është e 
pasur në llojllojshmëri dhe ky koncert 
është dëshmia më e mirë për këtë. 
Prandaj, le t’i bashkojmë talentët 
tanë dhe t’ia mundësojmë muzikës 
të bashkojë të rinjtë nëpër tërë 
Kosovën”, shtuan ata. 

Të gjitha fondet e mbledhura 
nga ky koncert bamirës u ndanë 
proporcionalisht për të dyja shkollat. 

KFOR-i ORGANIZON KONCERTIN SHUMETNIK 
“TË BASHKUAR PËRMES MUZIKËS”
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In early July, students of Music Schools 
from Gracanica and Prishtina participated 
in a charity concert that was held at the 

National theatre in Prishtina. The concert 
was organized by KFOR, and this was the 
first time young Albanians and Serbs were 
given the opportunity to show their musical 
skills in front of a fully packed theatre.

The concert was opened by KFOR 
Commander Major General Giovani Fungo, 
who highlighted that the purpose of this 
concert was to promote living together and 
tolerance. Major General Fungo stated, 
“Music is a universal language that we all 
speak and understand, therefore, we have 
gathered here to promote living together 
and tolerance.” He also expressed his 
gratitude to the audience for their generosity 
and readiness to contribute to the future 
work and education of young musicians. He 
went on stressing that KFOR will continue 
to build bridges in Kosovo, as it has done 
so far. Major General Fungo also added 
that this time it is a bridge of cooperation 
between people, and this charity concert 
is the opportunity to connect young talents 

from Prishtina and Gracanica through 
music. All these years KFOR has strived 
to support all people in Kosovo and to 
cooperate with them, and this concert is a 
testimony to that. This concert has united 
two schools from two different communities: 
Kosovo Albanian and Kosovo Serb. 
By organizing this concert, KFOR also 
wanted to emphasize the role of the young 
generations and KFOR’s commitment to 
support all initiatives that aim to improve 
integration and cooperation.

Students of music schools “Prenk 
Jakova” from Prishtina and “Stevan 
Mokranjac” from Gracanica performed 
in front of their parents and numerous 
guests and representatives of international 
institutions in Kosovo. They performed 
famous works of world renowned 
composers such as Franz Schubert, 
Frederic Chopin, Joseph Haydn, etc. The 
concert was, however, very befittingly 
closed with the joint performance of the 
Michael Jackson and Lionel Richie song 
“We are the world”.

To For You magazine they said that 
their greatest pleasure was that they got to 
perform at the National Theatre in Prishtina, 
and that music and talent are their common 
treats regardless from what community they 
come. Filip, Melisa, Arsim, Sava are just 
some of the names of the young musicians 
who enriched the National Theatre Stage. 
They also added that they hope to 
have more opportunities in the future to 
perform together and show to everybody 
that music and art have no boundaries. 
Although very young in age, they are 
aware that differences and multiculturalism 
could be an important factor for social 
and economic development, and they, the 
young people, play a necessary and key 
role in this process.

The efforts of Radio KFOR 
broadcasters Emina Hyseni and Zoran 
Popovic were of particular importance in 
organizing this concert. They both said 
that only through cooperation and working 
together that differences may be overcome, 
and Kosovo society may join the great 
European Family. “It is an honour and 
privilege to start this charity concert on 
behalf of Radio KFOR under the motto 
‘United through music’”. Kosovo has a lot 
of young people and is rich in diversity, 
and this concert is the best proof of that. 
Therefore, let’s unite our talents and let 
the music unite young people throughout 
Kosovo!” they added.

All funds collected from this 
charity concert were equally divided 
to both schools.

KFOR ORGANIZES MULTIETHNIC 
CONCERT “UNITED THROUGH MUSIC”
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JETA E SHKOLLËS SË MESME
Gj atë katër viteve që isha nxënëse 

në shkollë të mesme, nuk prisja të 
papritura. Mendova se do të kisha 

përgjegjësi më të mëdha, projekte më të kom-

plikuara dhe detyra shtëpie më të vështira dhe 

kështu me radhë. Dhe po unë isha pozitive! Kam 

përjetuar aktivitete që kanë kërkuar sakrficë të 

kohës, shterrje të trurit dhe të gjitha këto janë 

bërë shumë lehtë falë shoqërisë së unifikuar të 

klasës. Jam krenare të them që kemi mbijetuar 

të gjitha këto gjëra.Shkolla e mesme ishte shumë më 
ndryshe nga ajo fillore dhe e di se kush 

është duke e lexuar këtë me siguri se do 
të pajtohet me mua, apo jo? Shumë gjëra 

ndryshuan dhe nuk isha e përgatitur për 
këto ndryshime. U përpoqa të mësohem 

më mirë me transformimin e menjëher-
shëm të gjërave dhe ia dola.

Në katër vitet e mia në shkollën time, kam 
përjetuar të jem e vetmuar, e 
refuzuar, e tallur dhe gjithçka. 
Por nuk ka rëndësi, nuk ju in-
tereson se çfarë thonë tjerët, 
sepse vetëm ju e njihni vetën tuaj më së miri.Kam pasur rënje dhe ngritje. Por kryesisht kam kaluar kohë të mirë. Madje nuk jam kujdesë për orare dhe afate. Do t’i kujtojë me mallë ato momente kur ikja nga orët sepse mësimet më dukeshin monotone. Vetëm doja të rrija ulur në ulëse dhe të sorollate-

sha nëpër korridore. 

Mënyra se si këndoja me zë të lartë në korridore 

me shoqet e mi dredharake. Momemente kur 

merrnim guximin për të bërë gjëra të çmendura, 

për të ikur nga orët vetëm për të pirë nga një 

filxhan kafe. Nata e paharrueshme e diplomimit, 

drithërimat në barkun tim. I thashë vetes se 

do të kënaqem çdo sekondë, sepse siç thonë 

njerëzit, “Është një herë në jetë”. Ja vlen e tëra, 

përkundër dhimbjeve dhe flluskave në këmbë 

për shkak të takave të larta. E mposhta konkurrencën. Për fat të mirë, 

gjithmonë e pashë emrin tim në mesin e nxë-

nësve që ishin të favorizuar nga fati. Në kohë 

serioze, nuk isha serioze. Kam mësuar dhe 

lexuar shënimet e mia kur ishte e nevojshme. 

Ndonjëherë, nuk i kushtoja vëmendje mësimeve 

të mia. Të shumtën e herave, shkoja në shkollë 

vetëm për t’i parë shokët dhe shoqet dhe për 

të kaluar sa më mirë së bashku, edhe pse, e 

dija se isha gabim. Prindërit e mi kanë punuar 

shumë për mua, por nuk kam bërë përpjekje 

të mjaftueshme për t’a bërë më të mirën për 

gjithçka. Por kjo vetëm tregon se si është jeta e 

shkollës së mesme.Ende jam nostalgjike për ditët e mia të 

shkollës së mesme. Sa herë që e rikujtoj, ajo fut 

vetminë brenda meje. Mund të ndjej drithërimat e 

stomakut kur mendoj për ish shokët dhe shoqet 

e klasës. Ndiej mallë dhe dua që t’i shoh prap fy-

tyrat e tyre dhe të bëj disa prej 
gjërave të çmendura me ta. 
Kjo ishte e mundur atëherë. 
Por kam frikë se tani është 
e pamundur. Të shohësh mirënjohjen në fytyra të bashkëmoshatarëve që i gëzoheshin shoqërisë, është e pashpresë, ajo lidhje që dikur na mbante së bashku. Por duhet ta pranoj dhe të jem e lumtur 

për ta. Ndoshta një ditë, do 
të nxjerrim prap çmendurinë 
brenda nesh.Gjëja më e rëndësishme 

nga jeta e shkollës së mesme është 
se më bëri të mësoja nga gabimet e 

mia. Më mësoi të përpiqesha më shumë në studimet e mia dhe si të mos bëhesha një frikacake në kohë të vështira, por në vend të kësaj, të jem aq e guximshëme sa të arrijë kulmin.
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HIGH 
SCHOOL LIFE

During the four years that I was a high 

school student, I did not expect the 

unexpected. I thought I would have 

bigger responsibilities, more complicated 

projects and difficult homework and so on. 

And yes I was positive! I’ve experienced a 

lot of time-sacrificing, brain-drying activities, 

and yet these were made far easier by our 

oneness as friends/class. I’m proud to say we 

survived all of that stuff.

High school was way too different than 

elementary, and I know who’s currently read-

ing this will probably agree with me, don’t you 

think? Many things changed, and I was not 

prepared for those changes. I tried to be more 

accustomed to the abrupt transformation of 

things and I did adapt into it. 

In my four years in my school, I experienced 

to be lonely, rejected, made fun of and all that. 

But I don’t mind, I don’t care what they say be-

cause the only one who knows you well is you. 

I had ups and downs. But mostly, I had 

easy times. I didn’t even care about the 

deadlines here and there. I will cherish those 

moments when I skipped 

classes because I got 

bored in our lessons. I 

just wanted to sit down 

on benches and trip 

on corridors. The way 

I sang loudly at hall-

ways with my crooked 

friends. The times we 

dared each other to do 

some crazy stuff like leav-

ing classes for some cup 

of coffee. The unforget-

table Graduation Night, 

the butterflies bugging in 

my stomach. I told myself 

to indulge every second of it 

because as other people say, “It’s once in a 

lifetime.” It was all worthwhile, despite my 

aching toes and blisters because 

of the high heels.

I overcame 

competitions. Luckily, I always saw my name 

among the students who were favoured by 

fortune. At serious times, I was not serious. I 

just studied and read my notes when needed. 

Sometimes, I didn’t pay attention to my les-

sons. Most of the time, I went to school just to 

see my friends and to have some quality time 

together, although, I knew I was wrong. My 

parents worked hard for me but I didn’t exert 

such effort to do my best on anything. But that 

is just how high school life is.

I’m still nostalgic about my high school 

days. Whenever I reminisce, it shoves 

the loneliness inside me. I can feel my 

stomach’s twitching when I think about 

them—my former classmates. I feel the 

longing and urge to see their faces and 

do some of the craziest stuff in the world 

with them. That was possible, before. But 

I’m afraid it is impossible now. 

To see them being grateful for 

their new peers and enjoying 

their company made it more 

hopeless to bring the bond 

between us that once held 

us together. Yet, I have to 

accept it and be happy for 

them. Perhaps one day, 

we’ll bring out the insanity 

within us.
The most important 

thing though is that high 

school life made me 

learn from my mis-

takes. It taught me to 

strive harder on my 

studies and how not 

to become a coward 

at difficult times, but 

instead, be brave 

enough to reach 

the peak.
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Përshëndetje!
Revista juaj më pëlqen shumë, 
shpresoj se edhe në të ardhmen 
do të jeni po kaq të suksesshëm 
sa edhe sot. Këngëtari im i 
preferuar muzikor është Gold 
AG kurse hobi im është futbolli. 
Pranoni përshëndetjet e 
përzemërta nga unë dhe gjithë të 
mirat në të ardhmen.
Fatmir Veliu
Shkolla fillore dhe e mesme e 
ulët “Drenica” - Skenderaj

Tung!
Revista juaj më pëlqen 
shumë ngase ka shumë gjëra 
interesante për të lexuar. Unë ju 
falenderoj që keni gjetur kohë 
të bisedoni me këngëtarin tim 
të preferuar Robert Berisha dhe 
uroj që edhe në të ardhmen 
të shkruani më shumë për 
këngëtarët vendas. Jeni më të 
mirët. Suksese. 
Halime Kabashi
Shkolla fillore dhe e mesme e 

ulët “Drenica” - Skenderaj

Tung tung!
Nuk do të them se jeni më të 
mirët ngase ju këtë tashmë 
e dini. Unë së bashku me 
shoqet e mia e lexojmë më 
kënaqësi revistën “For You” e 
cila gjithmonë na sjell lajmet 
më të reja nga bota e filmit dhe 
muzikës. Ju lutem shkruani 
për grupin muzikor Skillz në 
ndonjërin nga numrat tuaj të 
ardhshëm, do t’ua dija shumë 
për nder. Veq vazhdoni kështu, 
shumë mirë është.
Festina Veliu
Shkolla fillore dhe e mesme e 
ulët “Drenica” - Skenderaj

Përshëndetje!
Kam vetëm një kërkesë, do 
të doja të falenderoja shumë 
familjen e KFOR-it për
kënaqësinë që po na dhuron 
me botimin e kësaj reviste. 
Këngëtari im i preferuar është 

Justin Bieber kurse ndër 
sporte preferoj notin dhe 
tenisin. Jeni shumë të mirë. 
Suksese në të ardhmen.
Endrina Xani
Shkolla fillore dhe e mesme e 
ulët “Drenica” - Skenderaj

Tung, tung!
Më pëlqen revista e juaj dhe faqja 
e filmave dhe e muzikës. Kisha 
pasur dëshirë që revista juaj të 
përmbajë më shumë postera dhe 
më së shumti do të më pëlqente 
ai i Brad Pitt-it. Përndryshe 
këngëtarja ime e preferuar 
është Dafina Zeqiri dhe grupi im 
i preferuar është “Skillz”. Mua 
më pëlqen shumë muzika, por 
gjithashtu edhe sporti, sidomos 
volejbolli. Përshëndetje të gjithëve!
Rina Koca
Shkolla fillore dhe e mesme e 
ulët “Drenica” - Skenderaj

Tung!
Unë quhem Qëndresa dhe jetoj 

në fshatin Polac, komuna e 
Skenderaj-it. Hobi im është 
sporti, më saktësisht volejbolli 
me të cilin me të vërtetë 
argëtohem pa masë. Gjithashtu 
më pëlqen të dëgjoj muzikë dhe 
këngëtarët e mij të preferuar 
janë Nora Istrefi dhe Robert 
Berisha. Mua më pëlqejnë të 
gjitha rubrikat e revistës. Vetëm 
vazhdoni.
Verona Kabashi
Shkolla fillore dhe e mesme e 
ulët “Drenica” - Skenderaj
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Hello!
I like your magazine a lot. 
I hope for you to be as 
successful in the future, as 
you are today. My favourite 
singer is Gold AG, while my 
hobby is football. Please 
accept my best regards 
from my part and all the 
best in the future.
Fatmir Veliu
EJHS “Drenica” - Skenderaj

Hello!
I like your magazine a 
lot, because of so many 
interesting things one can 
find to read in it. I thank you 
for finding the time to talk to 
my favourite singer, Robert 
Berisha, and would love it if 
you could write more in the 
future about the local singers. 
You are the best. Wish you 
much success! 

Halime Kabashi
EJHS “Drenica” - Skenderaj

Hi!
I will not say that you are 
the best, because you 
already know that. I together 
with my friends read with 
much pleasure the For You 
magazine, which always 
brings the latest news from 
the world of movies and 
music. Please, write about 
the band Skillz in one of your 
next editions. I would really 
appreciate it. Just keep it up, 
it’s great.
Festina Veliu
EJHS “Drenica” - Skenderaj

Greetings!
I have only one request, I 
would like to thank the KFOR 
family for the pleasure that is 
offering us with the publishing 

of this magazine. My 
favourite singer is Justin 
Bieber, while when a 
sport is concerned I prefer 
swimming and tennis. You are 
very good! Wish you much 
success in the future!
Endrina Xani
EJHS “Drenica” - Skenderaj

Hello!
I like your magazine and the 
movie page as well as the 
music one. I would like for 
your magazine to consist of 
more posters and I would 
mostly like to see the one of 
Brad Pitt. While, my favourite 
singer is Dafina Zeqiri and my 
favourite band is Skillz. I like 
music very much, but sports, 
too, especially volleyball. Best 
regards to all!
Rina Koca
EJHS “Drenica” - Skenderaj

Hello!
My name is Qëndresa and 
I live in the village of Polac, 
Municipality of Skenderaj. 
My hobby is sport, more 
precisely volleyball, which I 
really enjoy playing. I also 
like to listen to music and my 
favourite singers are Nora 
Istrefi and Robert Berisha. I 
like all the columns in your 
magazine. Just keep up the 
good work!
Verona Kabashi
EJHS “Drenica” - Skenderaj
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