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MBRETËRIA E 
KAFSHËVE

Ruajta e natyrës

Shumica e njerëzve e marrin natyrën si për të mirëqenë dhe nuk 
e kuptojnë se nuk munden veç të korrin prej saj. Si shpërblim, Toka 
duhet të ushqehet, në mënyrë që të mund të përmbushë kërkesat e 
njerëzve. Gjithkush duhet të ndihmojë në ruajtjen e natyrës sepse një 
ditë ajo mund të fillojë të zhduket.

Në fund të fundit, Toka do të pushojë së ekzistuari nëse njerëzit nuk 
do të fillojnë të kujdesen për planetin. Filmi “Rruga” ofron një pamje të 
shkëlqyeshme të asaj se në çka do të shndërrohet Toka. Pamja nuk 
është asgjë, përveç se hi i hirtë i shpërndarë kudo. E gjithë jeta bimore 
zhduket. Pa bimësi, kafshët dhe popullata njerëzore venitet dhe 
kthehet në pothuajse asgjë. Individët e mbetur duken në depresion 
ose të çmendur dhe duhet të kërkojnë dhe të grumbullojnë ushqimin. 
A është kjo ajo pika në të cilën ka arritur bota? Ndryshime të thjeshta 
mund ta shpëtojnë atë nga fati i keq që i shkruhet në vazhdim. Ka 
kohë ende për të bërë atë që është e nevojshme, prandaj mjaft me 
humbje të jetës së lavdishme në botë dhe filloni të bëni atë që është e 
drejtë, dhe filloni tani, në këtë çast.

Çdokush mund të ndihmojë në shpëtimin e natyrës rreth nesh 
duke vepruar në mënyra të ndryshme. Riciklimi, mbjellja e bimësisë, 
përdorimi i produkteve ekologjike, duke qenë më konservatorë me 
produkte dhe duke rritur nivelin e ndërgjegjësimit ndaj kësaj çështjeje 
të tmerrshme, janë vetëm disa veprime të thjeshta që mund të 
shërojnë Tokën. Ndyshimi më i madh që mund të bëhej, do të ishte 
largimi i përdorimit të benzinës. Kjo nevojë ndotë ajrin, i cili mund të 
ketë efekte të dëmshme në bimësi dhe në kafshë. Janë duke u krijuar 
edhe makinat e mençura, të cilat mund të ndihmojnë shumë mjedisin, 
kështu që nëse benzina nuk është fare e nevojshme, atëherë Toka 
do të mund të krijojë më shumë jetë. Me ndryshime më të dobishme, 
natyra rreth nesh do të lulëzojë. Nuk kemi asgjë për të humbur dhe 
kujdesi për natyrën, si shpërblim, do të ndihmojë racën njerëzore.

Aplikimi i ndryshimeve të nevojshe do t’ia lejojë secilit që të 
jetë dëshmitar i bukurisë së Nënës Natyrë. Ajri i pastër dhe uji i 
freskët do të sjellin efekte të mëdha, të cilët të gjithë do t’i duan. 
Bimësia do të lulëzojë dhe pemët do të rriten me pamje që do 
të jenë ilaç për sy. Njerëzit do të jenë më të lumtur me pamjen 
spektakolare që i rrethon ata. Ushqimi dhe burimet e tjera do të 
jenë të shumta, nëse ato zëvendësohen. E gjithë kjo tingëllon 
më mirë sesa një botë e hidhur e hirtë. Ndryshimet e bëra do të 
ndihmojnë në ruajtjen dhe zgjerimin e natyrës.

Natyra ka qenë gjithmonë e rëndësishme për të gjithë dhe për 
gjithçka në botë. Ajo siguron ushqimin dhe bukurinë për jetën. 
Ndryshimet e thjeshta mund të bëhen për ta bërë më të mirë Nënën 
Natyrë, prandaj filloni të jeni të përgjegjshëm për të bërë ndryshime 
sepse në të kundërtën, natyra mund të kthehet në asgjë.

Leonora
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EDITORIAL

SHKOLLA E MUAJIT

Preserving Nature 

Many people take nature for granted and do not realize that 
they cannot just reap from it. The Earth needs to be nourished 
in return, so it can catch up with the people’s requirements. 
Everyone should assist in preserving nature because someday it 
may start to vanish.

Eventually the Earth will cease to exist if people do not start 
caring for the planet. The movie, ‘The Road’ provides an excellent 
image of what Earth will convert into. The scenery is nothing, 
but grey ash scattered around. All plant life is gone. Without 
plants the animal and human population dwindles down to almost 
nothing. The remaining individuals look depressed or insane and 
have to scavenge for food. Is this what the world will come to? 
Simple changes can save it from the doomed fate that lies ahead. 
There is still time to do what is necessary, so atop wasting the 
glorious life in the world, and start doing what is right now.

Everyone can help save the nature around us by acting out 
in many different ways. Recycling, planting, using eco-friendly 
products, being more conservative with products and bringing 
awareness to this horrid matter are just a few simple acts that can 
cure the Earth. The greatest change that could be made would 
be to get away from the usage of gasoline. This need pollutes the 
air which can cause harmful effects on plants and animals. Smart 
cars are being made that help the environment too, so if gasoline 
was not needed at all the Earth would create more life. With more 
helpful changes the nature around will flourish. There is nothing 
to lose, and caring for nature will in return assist the human race.

Applying the necessary changes will allow everyone to witness 
the beauty in Mother Nature. Clean air and fresh water will be 
major effects that everyone will love. Plants will blossom and 
grow into beautiful sights to behold. People will become happier 
with the spectacular views surrounding them. Food and other 
resources will be plentiful as long as it is replaced. All this sounds 
better than an ashy grey world. The changes made will help 
preserve and expand nature.

Nature has always been important to everyone and 
everything in the world. It provides nourishment and beauty 
for life. Simple changes can be made to better Mother Earth, 
so start taking responsibility to make a difference or else it 
may descend into nothing.

Leonora
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Në fshatin 
piktoresk 
të 

Nerodimes 
gjendet Shkolla 
Fillore dhe 
e Mesme e 
Ulët (SHFMU) 
“Konstandin 
Kristoforidhi”. 
Kjo shkollë është 
hapur për herë 
të parë në vitin 
1961 kurse vet 
ndërtesa e saj 
daton që nga viti 1965. Ndonëse objekti i 
shkollës është mjaft i vjetër, falë një sërë 
meremetimesh që u kryen në vitin 2012, 
përkundër viteve ai ende i plotëson kushtet 
për zhvillimin e mësimit. Sidoqoftë, pengesa 
më e madhe mbetet mungesa e kabineteve 
si dhe një sallë sportive.

“Aktualisht kjo shkollë i ka 327 
nxënës, 86 prej të cilëve i vijojnë mësimet 
në paralelen e ndarë fizike në fshatin 
Nerodime e Ulët. Kurse sa i përket cilësisë 
së procesit edukativo-arsimor më duhet 

të theksoj se në total ne i kemi 24 
mësimdhënës dhe nga shtatori i 
këtij viti ne e kemi edhe një anëtare 
të Korpusit të Paqes e cila asiston 
mësimdhënësen e gjuhës angleze 
dhe ajo na ka ndihmuar në këtë 
aspekt shumë. Pastaj, sivjet kemi 
filluar aplikimin për herë të parë 
të planprogramit (kurrikulës) së 
re në nivelin parafillor, në klasat e 

para dhe në klasat e gjashta dhe të gjithë 
mësimdhënësit përkatës janë trajnuar në 
fushën e kurrikulës së re. Edhe sa i përket 
suksesit dhe angazhimit të nxënësve ne 
mund të jemi të kënaqur” theksoi drejtori 
i kësaj shkolle z.Muhamet Murati. Ai 
më tutje e veçoi punën dhe aktivitetet e 
zhvilluara në lëndën e gjuhës angleze 
përmes Klubit të Gjuhës Angleze apo 
“English Club” që funksionon në këtë 
shkollë. Aty nxënësit punojnë në grupe 
në projekte të ndryshme si: “Tutoring 
and homework assistance” - ku nxënësit 
kërkojnë ndihmë për detyra të shtëpisë si 
dhe për njësitë mësimore që nuk i kuptojnë 

aq mirë. Përkrahja ju jepet nga nxënësit e 
shkëlqyeshëm që kontribuojnë në mënyrë 
vullnetare por gjithmonë nën menaxhimin 
e vullnetares nga Korpusi i Paqes, znjsh. 
Arnela Colic; pastaj është projekti “English 
Movie”- ku nxënësit herë pas here shikojnë 
ndonjë film edukativ i cili përkon me ndonjë 
datë të rëndësishme si festa e “Halloween-
it” apo “Thanksgiving”.

Së fundi, nxënësit e shkollës në 
bashkëpunim me mësimdhënëset e gjuhës 

angleze Shpresa Hashani dhe Blertë 
Kashtanjeva kanë përgatitur dhe shfaqur 
një program kulturo-artistik në gjuhën e 
angleze për mysafirë amerikan, pjesëtarë 
të KFOR-it, vullnetarë të Korpusit të Paqes 
si dhe mësimdhënës të gjuhës angleze të 
shkollave të tjera. Prindërit gjithashtu ishin 
pjesë e këtij programi. Këta të fundit sollën 
edhe ushqime tradicionale shqiptare për 
mysafirët amerikan për t’ua prezantuar 
atyre shijet e këndshme të ushqimeve 
tona. Në kuadër të këtij programi nxënësit 
performuan pika të ndryshme si skeqe, 
poezi, këngë e vallëzime mirëpo, të gjitha 
ato ishin në gjuhën angleze.

Në fund drejtori Murati i porositi të gjithë 
të rinjtë që të lexojnë sa më shumë. Sipas 
tij burimet që ata i lexojnë duhet të jenë nga 
më të ndryshmet. Madje ai theksoi se në 
internet mund të gjejnë çfarëdo teme që ata 
dëshirojnë të mësojnë dhe për këtë arsye 
interneti është një mjet shumë i fuqishëm 
për informim dhe mësim nëse përdoret në 
mënyrën e duhur.

z. Muhamet Murati

Eliona Aliu (12)
Personazhi nga 
letërsia që më pëlqen 
më së shumti është 
Nita nga Josip Rela. 
Ajo që më bën më 
së shumti përshtypje 
është porosia që unë e kam nxjerrë nga 
kjo vepër letrare: pa marrë parasaysh se 
çfarë ndodhë, kurrë nuk duhet të heqësh 
dorë dhe t’i humbasësh shpresat. E këtë 
faktikisht e bën Nita në këtë lektyrë. Fundi 
nuk është ai që unë do të dëshiroja sepsë 
Nita në fund vdes, duke e lënë një dashuri 
të parealizuar. 

Eliona Aliu (12)
My favourite book character is Nita by 
Josip Rela. What impresses me mostly is 
the message that I have extracted from the 
book: no matter what happens, one should 
never give up – one should always have 
hope. Nita does this in the book. At the end 
of the day, I would not wish such an ending 
because Nita ultimately passes away, leav-
ing behind her an impossible love.

Verona Kashtanjeva (12)
Personazhi i preferuar për mua 
nga letërsia shqiptare është Nita, 
nga lektyra me po të njejtin emër 
“Nita”, me autor Josip Rela. 
Porosia kryesore e kësaj lektyre 
është se gjatë jetës na ndodhin gjëra të vështira 
për tu përballuar, por prapë se prapë ne nuk duhet 
të humbasim shpresat. Njejtë ndodhi me Nitën e 
cila gjatë luftës që e kishte kapluar vendlindjen e 
saj, asaj ju desh të largohej, dhe të linte mbrapa 
dashurinë e saj të jetës por shpresa se njëditë ajo 
do të takohet me Zefin nuk iu shua kurrë.

Verona Kashtanjeva (12)
My favourite book character from the Albanian 
Literature is Nita, from the same novel: “Nita”, 
by Josip Rela. The main message of the book 
is that during our life, tough things, which we 
find difficult to deal with, happen, but we should 
never lose our hope. The same happened to 
Nita who, during the war that had overtaken her 
hometown, had to leave and leave behind the 
love of her life, but hope that one day she would 
meet Zef again, was never lost.

CILAT JANË PERSONAZHET TUAJA 
TË PREFERUARA NGA LETËRSIA?Pyetësor

shkolla e muajit

Erolind 
Guta (15)
Personazhi im i 
preferuar është 
Scoot McCall, 
dhe arsyeja pse 
më pëlqen është 
se ky në fillim paraqitet si një adolesh-
ent që ka dëshirë të futet në grupin 
e lojtarëve të Lakers-it që është një 
sport i rëndësishëm për shkollën e 
tij. Ai, nga një magji, shndërrohet në 
njeri ujk, po gjithmonë me qëllim që të 
shpëtoj shokët dhe shoqet e tij, si dhe 
shumë të tjerë nga komuniteti ku ai je-
ton, gjë të cilën edhe e arrin në fund.

Erolind Guta (15)
My favourite character is Scoot Mc-
Call and the reason why I like him is 
that he first appears as a teenager 
who wishes to join the Lakers basket-
ball team, which is an important sport 
in his school. A spell turns him into a 
warewolf, but his ultimate intention 
was to save his peers and many 
others from the community where he 
lives, which he finally reaches.
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The Elementary and Junior High 
School (EJHS) “Konstantin 
Kristoforidhi” is located in the 

picturesque village of Nerodime. The 
school was opened for the first time in 
1961, while the building was constructed 
in 1965. Although the school building is 
quite old, thanks to a number of repairs 
carried out in 2012, despite the age it 
still meets the conditions for teaching. 
However, the biggest obstacle is the lack 
of cabinets and sports hall.

“Currently, the school has 327 
students, 86 of whom are attending 

classes in the separate school-
building located in village 
Nerodime e Ulët. As for the 
quality of teaching, I have to point 
out that we have 24 teachers in 
total, and as of September of this 
year we also have a member of 
the Peace Corps who assists in 
English language classes and 
providing valuable help in this 
regard. This year we have started 
applying the new curriculum for 
the preschool, first and sixth 
grades and all the relevant 
teachers were trained on the new 
curriculum. I can freely say that 
we are content with the students’ 
success and engagement”, the 
school principal, Mr. Muhamet 
Murati said. He further highlighted 
the work and activities conducted 
in English classes through the 
“English Club” that operates in this 

school. There, students work on groups 
in various projects such as “Tutoring and 
Homework Assistance” - where students 
seek assistance for their homework and 
school projects and assignments that 
they do not understand well. Support is 
provided by the excellent students who 
contribute voluntarily, but always under 
the management of the volunteer from 
the Peace Corps, Arnela Colic; then 
there is also the “English Movie” project 
where, from time to time, students watch 
educational movies that coincide with 

important days such as “Halloween” or 
“Thanksgiving”.

Recently, the school students, in 
cooperation with English language 
teachers Shpresa Hashani and Blerta 
Kashtanjeva, prepared and showed a 
cultural and artistic program in English 
for American guests, members of KFOR, 
Peace Corps volunteers and English 
Language Teachers from other schools. 
Parents were also part of this program. 
The latter also brought traditional Albanian 
dishes for the American guests so that 
they would get to taste our delicious 
meals. The program included sketches, 
poetry, songs and dancing, all in English.

In conclusion, Principal Murati urged 
all young people to read as much as 
possible. According to him, the resources 
they read should be different. He even 
stressed that on the Internet they can 
find information on all topics they are 
interested in. That’s why the Internet is 
a very powerful tool for information and 
learning if used correctly.

Sara Osmani (13)
Personazhi im i preferuar 
është Harry Potter, dhe 
gjëja që më së shumti më 
bie në sy kur flitet për të 
është paraqitja e ti si një 
njeri i fortë, që personi-
fikohet si “HERO I BOTËS”. Ai nuk është 
si gjithë fëmijët e tjerë, ka fuqi magjike të 
cilat e ndihmojnë që në mesin e shumë të 
këqijave që e rrethojnë, të luftoj për veten 
dhe të tjerët rreth ti, dhe në fund ia arrin 
ta përcjell porosinë kryesore që e mira 
gjithmonë fiton.

Sara Osmani (13)
My favourite character is Harry Potter and 
the most striking thing to me about him is 
his appearance as a strong person, respec-
tively being personified as the “WOLRD 
HERO”. He is not like all the other children, 
he has magical powers that help him fight 
for himself and the others around him and 
ultimately he succeeds in conveying the key 
message: good always triumphs.

WHO ARE YOUR FAVOURITE 
BOOK CHARACTERS?

school of the month

Vlera 
Sejdiu (14)
Unë preferoj që 
kësaj rradhe 
të flasë për 
djaloshin Kevin 
nga “Home 
Alone”. Për mua ai është një 
personazh shumë i dashur, i 
mençur dhe shumë lozonjar. Me 
gjindshmërinë e tij të pashoqe, 
me intuitën prej të rrituri, ia ar-
rin që ti bëjë ballë hajdutëve të 
cilët në mënyrat më të ndry-
shme mundohen t’ia shkatërro-
jnë shtëpinë. 

Vlera Sejdiu (14)
This time, I would like to talk 
about the boy named Kevin from 
“Home Alone”. To me, he is a 
very dear, wise and playful char-
acter. With his incomparable 
creativity to solve problems and 
an intuition of an adult, he man-
ages to stand up to the thieves, 
who, in various ways, try to 
destroy his house.
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Altina Bajrami (14)
Unë lexoj shumë dhe 
prandaj kam shumë 
personazhe që janë në 
listën time të të preferu-
arve. Me këtë rast do 
të veçoja personazhin 
Tomas nga “Maze Runner”. E veçanta e To-
masit është trimëria dhe besnikëria e tij ndaj 
shoqërisë dhe rrethit. Për mua ai paraqet 
një simbol të njeriut që nuk tërhiqet nga as-
gjë ngase beson se me dëshirë, vullnet dhe 
punë ke për të bërë të pamundurën.

Altina Bajrami (14)
I read a lot and therefore I have many 
characters that are in my favourite list. This 
time I would like to name the character of 
Tomas from “Maze Runner”. The special 
and unique thing about Tomas is his bravery 
and loyalty to society and his friends. To 
me, he represents a symbol of a person that 
never gives up because he believes that 
with will and hard work, one could make the 
impossible possible.

Questionnaire

EJHS “KONSTANDIN 
KRISTOFORIDHI”, 
NERODIME
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Varfëria dhe papunësia 
janë një çështje serioze 
shoqërore dhe shumë 

njerëz në Kosovë kanë nevojë 
për ndihmë, sepse një numër 
i madh familjesh jetojnë në 
kushte të panjerëzishme, duke 
u munduar për ekzistencën e 
tyre në baza ditore. “Nuk është 
e vështirë të jesh njerëzor,” 
është motoja e pjesëtarëve 
të kontingjentit slloven të 
KFOR-it nga Ekipi Ndërlidhës 
dhe Monitorues “LMT”, moto 
e drejtuar gjatë organizimit 
të tyre të fundit të aksionit 
humanitar për të dhuruar 
ndihmë të nevojshme për dy 
familje në fshatin Pridvoricë 
dhe Joshanicë, në komunën e 
Leposaviqit, në veri të Kosovës, 
si dhe për një paralele të 
ndarë të Shkollës Fillore “Vuk 
Karaxhiq” në Soçanicë, që 
gjendet në fshatin Jevtiq. 

Në këtë paralele mësojnë 
vetëm shtatë nxënës. Falë 
bujarisë së ushtarëve sllovenë të 
KFOR-it, ata tani kanë pranuar 
çanta shkollore, mantele për shi, 
kapela, dorëza, topa, duksa, 
pajisje për vizatim dhe shkrim, 
që do t’i ndihmojë ata, së paku 
për një kohë të shkurtër, t’i 
kalojnë ditët e dimrit në këtë 
zonë të largët. 

Rreshter majori Edvin 
Ajdareviq nga ekipi slloven 
“LMT” tha se ushtarët ndjenin 
dëshirën për t’i ndihmuar këta 
fëmijë, sepse shkollat në këtë 

zonë janë të varfëra dhe në 
gjendje të keqe. “Ne duam 
t’i ndihmojmë këta fëmijë 
aq sa mundemi. Gjëja më e 
rëndësishme është që t’i bëjmë 
fëmijët të lumtur, ndihma nuk 
është shumë e madhe, por ajo 
që ka më shumë rëndësi për 
ne është se ne kemi arritur t’i 
mbushim ata me gëzim”, tha 
Ajdareviq.

Jelena Qukoviq, një 
mësuese në këtë shkollë, 
shprehu mirënjohjen për 
donacionin, duke vënë në dukje 
se pjesëtarët e kontingjentit 
slloven të KFOR-it vizitojnë 
rregullisht këtë shkollë dhe 
se ata kanë bashkëpunim 
të shkëlqyeshëm me ta. Ajo 
theksoi se fëmijët me të vërtetë 
janë të lumtur për dhuratat. “Ju 
mund të shihni buzëqeshje në 
fytyrat e tyre dhe kjo flet mjaft 
për gëzimin e tyre për dhuratat”, 
tha ajo.

Përveç fëmijëve në këtë 
shkollë, pjesëtarët e kontingjentit 
slloven të KFOR-it nga Ekipi 
Ndërlidhës dhe Monitorues kanë 
mbledhur fonde për nevojat e 
përditshme të dy familjeve që 
jetojnë larg në kodrat me pamje 
nga Leposaviqi, të cilat është 
e pamundur t’i arrish pa një 
automjet për terren të tillë.

Toger Matej Cvetko nga 
Ekipi “LMT” i KFOR-it thotë se 
ata shpresojnë se ndihma e 
dhënë këtyre dy familjeve do ta 
bëjë jetën e tyre të paktën pak 

më të lehtë. “Ne kemi shumë 
aktivitete të tilla dhurimi dhe këtë 
herë, në emër të KFOR-it dhe 
ushtrisë sllovene, po e dërgojmë 
këtë donacion tek familjet të 
cilat ne besojmë se kanë nevojë 
për ndihmë. Ndihma u dhurua 
nga Sllovenia dhe nga KFOR-i. 
Shpresojmë se ky donacion do 
ta bëjë jetën e tyre të paktën pak 
më të lehtë dhe do ta bëjë ditën 
e tyre më të mirë”, tha ai.

Familja Jovanoviq nga fshati 
Joshanicë ka tetë anëtarë që 
janë të papunë dhe nuk kanë 
të ardhura të rregullta. Ata i 
kujtojnë ditët më të mira kur 
ka pasur më shumë mundësi 
punësimi, por sot po luftojnë 
për të ushqyer fëmijët e tyre 
dhe për t’iu ofruar atyre kushte 
më të mira jetese. Ata janë 
jashtëzakonisht mirënjohës ndaj 
KFOR-it për ndihmën, sepse, 
siç thonë ata, “askush nuk iu ka 
ndihmuar kurrë atyre”.

“Për një kohë nuk do të 
më duhet të mendoj se çfarë 

do të veshin fëmijët. Kjo na 
ka ndihmuar shumë, të dy 
kushërinjve të mi dhe mua. 
Zoti i bekoftë ata”, tha Bojan 
Jovanoviq, një nga anëtarët 
e kësaj familjeje të madhe, 
ndërsa po e falënderonte 

KFOR-in për ndihmën e dhënë. 
Familja Ivanoviq, e cila 

jeton në një shtëpi të vjetër dhe 
të shkatërruar bashkë me tre 
fëmijë të vegjël, është në një 
situatë të ngjashme. Milan, kreu 
i familjes, përveç shprehjes së 
mirënjohjes ndaj ushtarëve të 
KFOR-it për ndihmën e dhënë, 
vuri në pah se një shtëpi e re, 
më afër rrugës kryesore, është 
ajo për të cilën ata kanë më së 
shumti nevojë për momentin. 
Ndërkohë, ai shtoi se çdo 
ndihmë është e mirëpritur.

Prandaj, kur mendoni se 
ajo që keni dhe mund të ofroni 
është pak, mbani mend se se 
ajo pak që ju keni mund të jetë 
shumë për dikë tjetër! Kjo do të 
ishte porosia për të gjithë njerëzit 
me vullnet të mirë. Pikërisht këtë 
e kanë demonstruar pjesëtarët 
e kontingjentit slloven të KFOR-
it nga Ekipi Ndërlidhës dhe 
Monitorues me aktivitetet e tyre 
bujare humanitare.

Revista “For You” ka pasur rastin të vizitojë këto 
familje dhe fëmijë në nevojë së bashku me pjesëtarët e 
Ekipit slloven “LMT”. Në një bisedë me kapterrin Igor 
Luzhar nga LMT-ja, mësuam se falë Revistës “For You” 
ushtarët e KFOR-it janë shumë të mirëpritur në këto 
fshatra të largëta të veriut të Kosovës. “Ne punojmë 
në territorin e komunës së Leposaviqit dhe shpesh i 
vizitojmë këto fshatra dhe shkolla të izoluara. E shoh që 
jeta këtu është shumë e vështirë dhe besoj që ndihma 
ka arritur në vendin e duhur. Vendorët këtu në veri të 
Kosovës na kanë pranuar shumë mirë, dhe fakti që 
ne rregullisht shpërndajmë Revistën “For You” nëpër 
shkolla, sepse të gjithë fëmijët këtu duan ta lexojnë atë, 
na ka ndihmuar shumë herë”, tha Luzhar.

EKIPI SLLOVEN “LMT” NË VERI TË KOSOVËS: 
NUK ËSHTË E VËSHTIRË TË JESH NJERËZOR!
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Poverty and 
unemployment are 
serious social issues. 

Many people in Kosovo 
need help, because a large 
number of families live in 
bad humanitarian conditions, 
struggling for their existence 
on a daily basis. “It is not 
Difficult to be Human,” is the 
motto by which members 
of the Slovenian KFOR 
Contingent from the Liaison 
and Monitoring Team were 
guided, when they recently 
organized a humanitarian 
action to donate necessary 
aid to two families in the 
villages of Pridvorica 
and Jošanica, Leposavić 
municipality, northern Kosovo. 
That goes additionally for 
a satellite class of “Vuk 
Karadžić” Elementary School 
in Sočanica, which is located 
in the village of Jevtići. 

Only seven students 
attend this school unit. 
Thanks to the generosity of 
Slovenian KFOR soldiers, 
they have now received 
school bags, raincoats, 
hats, gloves, balls, sweat 
shirts, drawing and writing 
instruments, which will help 
them to, at least for a short 
while, go through the winter 
days in this remote area. 

Sergeant Major Edvin 
Ajdarevič from Slovenian 
LMT said, that the soldiers 
felt compelled to help these 
children, because schools 

in this area are poor and in 
a bad condition. “We want 
to help these children as 
much as we can. The most 
important thing is to make 
children happy, the aid is not 
very big, but what matters the 
most to us is, that we have 
managed to cheer them up,” 
Ajdarevič said. 

Jelena Ćuković, a teacher 
in this school, expressed 
gratitude for the donation, 
noting that members of the 
Slovenian KFOR contingent 
regularly visit, and that they 
have an excellent cooperation 
with them. She stressed that 
children are truly happy about 
the gifts. “You can see smiles 
in their faces, and this speaks 
enough about how happy they 
are for the gifts,” she said.

Apart from children in 
this school, members of the 
Slovenian KFOR Contingent 
from the Liaison and 
Monitoring Team have raised 
funds for everyday needs of 
two families living far in the 
hills overlooking Leposavić, 
which are impossible to reach 
without a terrain vehicle. 

Lieutenant Matej Cvetko 
of KFOR’s LMT says that they 
hope that the aid given to 
these two families will make 
their lives at least a little bit 
easier. “We have many such 
donation activities, and this 
time, on behalf of KFOR and 
the Slovenian Army, we are 
delivering this donation to 

the families which we believe 
need help. The aid was 
donated from Slovenia and by 
KFOR. We hope this donation 
will make their lives at least a 
little bit easier and that it will 
make their day,” he said.

The Jovanović family 
from Jošanica village has 
eight members who are 
unemployed and don’t 
have a regular income. 
They remember better days 
when there were more job 
opportunities, but today they 
are struggling to feed their 
children and to provide them 
better living conditions. They 
are immensely grateful to 
KFOR for the assistance 
because, as they say, “no one 
has ever helped them.”

“For some time I will not 
have to think about what the 
children will wear. This has 
helped us a lot, both my little 

cousins and me. God bless 
them,” said Bojan Jovanović, 
one of the members of this 
big family as he was thanking 
KFOR for the delivered aid.

The Ivanović family, who 
live in an old, dilapidated 
house together with their 
three small children, is in a 
similar situation. Milan, head 
of the family, aside from 
expressing gratitude to KFOR 
soldiers for the aid, noted that 
a new house, closer to the 
main road, is what they need 
the most at the moment. In 
the meantime, he added, any 
help is welcome.  

Therefore, when you 
think about what you have 
and all you can offer is very 
little, remember that the little 
you have may mean a lot to 
someone else! This would be 
the message to all people of 
good will. This is exactly what 
members of the Slovenian 
KFOR Contingent from the 
Liaison and Monitoring 
Team have demonstrated 
with their generous 
humanitarian activities. 

The For You Magazine has had the opportunity to 
visit these families and the children in need together 
with members of the Slovenian LMT. In a conversation 
with LMT Staff Sergeant Igor Lužar, we learned that it 
is owing to the For You Magazine that KFOR soldiers 
are very welcome in these remote villages of northern 
Kosovo. “We work in the territory of Leposavić 
municipality and we often visit these secluded villages 
and schools. I see that living here is very difficult, and 
I believe that help has arrived in the right place. Locals 
here in northern Kosovo have accepted us very well, 
and the fact that we regularly distribute Magazine For 
You in schools, because all children here love to read it, 
has helped us many times.” Lužar said.

SLOVENIAN LMT IN NORTHERN KOSOVO: 
IT IS NOT DIFFICULT TO BE HUMAN!
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Shoqja frymëzuese: 
Varësja e miqësisë 
Kjo varëse është një mënyrë e 
shkëlqyeshme për të treguar 
dashurinë tënde për shoqen 
tënde të ngushtë çdo ditë. 
Varësja nga argjendi nga njëra 
anë ka dy zogj të bukur që ju 
përfaqësojnë ju të dyjave dhe 
në anën tjetër ka disa fjalë të 
bukura të gdhendura. Zgjedhni 
një edhe për veten tënde!

Shoqja e palestrës: 
Shishja e ujit ‘Pas 
kësaj do të marrim 
pica’
Të jemi të sinqertë, miqësia 
juaj ka themelet e saj mbi 
picën.

Shoqja e fotos: 
Ekspozita me një 
grumbull fotografish 
Kjo është një mënyrë e 
shkëlqyeshme për t’i shfaqur të 
gjitha kujtimet e përbashkëta 
përmes fotove të krisura.

Shoqja e SMS-ave: 
Mbështjellësja e 
personalizuar për 
Iphone për shoqen e 
ngushtë  
Këtë mund ta dhuroni, meqë 
keni nevojë që edhe telefonat 
tuaj të përshtaten ashtu siç 
përshtatni të gjitha gjërat e 
tjera. Madje mundeni edhe 
ti shkruani emrat e juaja në 
mbështjellëset.

Shoqja që fotografon: 
Aparat me zhvillim të 
menjëhershëm të fotos 

Kjo është një dhuratë e bukur, 
sepse në çdo qoshe ekziston 
nga një kujtim që duhet të 
ruhet.

Dhurata për shoqen e 
kafesë: Filxhan pembe 
për kafe për shoqen e 
ngushtë 
Janë plot 112 faqe me arsye 
komike dhe të ëmbla se pse 
ti e don shoqen e ngushtë. 
Mund ta bëni filxhanin me 
domethënje ose me pak 
komedi, siç keni dëshirë!

Shoqja e etur e 
ngushtë: Libri për 
ngjyrosje me ‘Ryan 
Gosling’ 
Natyrisht, shoqja jote e 
ngushtë dëshiron të ngjyros të 
gjitha 36 faqet ku është Ryan 
Gosling dhe me siguri do ta 
përfundojë për një natë të 
vetme.

Shoqja e drekës: 
Sheqerka gome 
Meqë së bashku keni ngrënë 
sheqerka të shijshme gome 
të shumta gjatë drekës, andaj 
pse jo të vazhdoni kënaqësinë 
me këto sheqerka gome të 
shijshme dhe me shije të 
ndryshme?

Shoqja e obsesionuar 
pas njëbrirëshit: 
Papuçe me ndritë dhe 
me njëbrirësh 
Çdoherë që shoqja e ngushtë 
e bënë një hap, faqet e 
njëbrirëshit do të ndizen me 
ngjyra ylberi. Vërtet magjike 
dhe të rehatshme.

Për shoqen e dhënë 
pas bukurisë: Kutia 
me pajisje të grimit
Përmes kësaj kutie shoqja 
jote do të merr një mostër 
nga produktet më të 
popullarizuara të bukurisë, të 
cilat ka tentuar t’i provojë për 
çdo muaj.

Shoqja e dhënë pas 
stolive: Varësja për 
shoqen e ngushtë
Ajo e di që përkrah teje, 
gjithçka është e mundshme. 
Mbani vërësen si përkujtim që 
së bashku “jemi një forcë që 
duhet të mirret parasysh.” 

Shoqja e byzylykut 
të miqësisë: Byzylyk 
dore
Ky byzylyk është ai për të cilin 
të gjithë janë duke u çmendur 
online. Për më tepër, kompania 
gjithashtu dhuron për bamirësi, 
andaj ku ka më mirë?

Shoqja e ushqimit: 
Peshqiri për plazh i 
rrumbullakët në formë 
të llokumave 
Kjo dhuratë është e 
arsyeshme, sepse do të jeni së 
bashku në plazh.

SHOQE TË NGUSHTA PËR JETË: DHURATAT PËR SHOQEN 
E NGUSHTË QË DO TË DËSHIRONI T’I DHURONI

Shoqja jote e ngushtë. Ku do të ishe pa atë?! Nodoshta do të flije më tepër, do të ishe më e mirë në punë, do 
të kishe më tepër të holla në bankë? Mirëpo çfarë kënaqësie do të ishte ajo?! Për personin që çdoherë të 
gjendet pranë kurdo që ke nevojë për të, që është bashkëpuntori yt në çdo gjë, pra, thjesht që e përmirëson 

përditshmërinë tënde …mund të jetë e vështirë për të menduar për ide unike kur bëhet fjalë për dhënien e dhuratave. Ne 
kemi përmbledhur disa nga idetë më të mira për dhuratën tënde për shoqen më të ngushtë.
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The Inspirational 
Friend: The 
Friendship 
Pendant 
Necklace 
Because it’s a great 
way to show your love 
for your BFF each 

and every day. The silver necklace has two 

cute birds on one side 
representing the two 

of you and some 
beautiful 
words 
engraved on 

the other side. 
Pick up one for 

yourself too!

For the Workout 
Friend: ‘After This 
We’re Getting 
Pizza” Water 
Bottle

Because let’s be real, 
your friendship was founded on pizza.

The Photo Friend: Umbra 
Crowd Photo Display 
Because it’s a great way to display all the 
insane photo memories you both have 

together.

The Texting Friend: BFF 
Personalized iPhone Case 

Because you both need your phones to 
match the same way you match everything 
else. You can even get your names put on 
them too!

The Picture Taking Friend: 
Fujifilm Instax Instant Camera 
Because there are memories to be 
captured around every corner.

The Coffee Friend Gift: BAN.
DO BFF Coffee Mug in Pink 
It’s 112 pages of funny and sweet fill-in-
the-blank reasons exactly why you love 
your BFF. You can make it as meaningful 
or comical as you like!

The Thirsty BFF: Colour Me 
Good ‘Ryan Gosling’ Colouring 

Book 

Because, of course, your BFF wants to 
colour all 36 pages of Ryan Gosling and will 
probably finish in just one night.

The Brunch Friend: 
SugarSin Gummies 
Because you’ve both knocked back 
endless amounts of delicious gummies 
at brunch so why not keep the partying 
going with these delicious flavoured 
gummies?

The Unicorn Obsessed 
Friend: Unicorn Light Up 
Slippers 
Every time your BFF takes a step the 
unicorn cheeks will light up in rainbow 
colours. Truly magical and truly cozy.

For the Beauty Loving 
Friend: Birchbox Beauty 
Subscription Box 
Because she’ll get to sample some 
of the most popular beauty products 
she’s been dying to try each and 
every month.

The Jewellery Loving 
Friend: Best Friend Ever 
Pendant Necklace 
Because with you by my side, I know 
anything is possible. Wear your 
necklace as a reminder that together, 
we are a force to be reckoned with. 

The Friendship Bracelet 
Friend: Puravida Bracelet 
‘Bahama Breeze Pack’ 
Because, these are the bracelets 
everyone is obsessing over online.  
Plus, the company gives back so what’s 
better than that?

The Foodie Friend: Donut 
Round Beach Towel 
Because, we will be at seaside together.

BFF 4 LIFE: BEST FRIEND GIFTS 
YOU’LL WANT TO SHARE 

Your BFF. Where would you be without her?! Perhaps sleeping more, doing better in work, more money in your 
bank account? But what fun would that be?! For the person who’s there for you whenever you need them, are your 
partner in crime and, well, just make your everyday life that much better…it can still be tough to think of unique 

ideas when it comes to gift-giving. We’ve rounded up some of the coolest ideas on what you can get your BFF stat!
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Një e punësuar e 
përhershme në 
kohët e hershme 

në “Disney Universe” 
të shfaqjeve televizive, 
filmave dhe muzikës, 
Selena Gomez ka bërë një 
emër për veten si një solo 
artiste dhe filantrope.

music box
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AKTORE, 
FILANTROPE,    
KËNGËTARE

Jeta e hershme dhe karriera 
në aktrim

Selena Marie Gomez u lind në Grand 
Prairie të Teksasit, më 22 korrik 1992, bijë 
e Amanda Cornett dhe Ricardo Gomez. 

Nëna e saj, e njohur zakonisht si Mandy, e lindi 
Gomezin në moshën 16 vjeçare. Gomez filloi 
karrierën e saj në shoubiz në vitin 2001, kur ajo 
performoi në programin popullor të fëmijëve “Bar-

ney & Friends” si Gianna. E larguar nga seria 
pas dy vitesh, Gomez shkoi në audicione për 
shfaqje të tjera pa shumë sukses. Ajo në vitin 
2003 fitoi një rol të vogël në filmin “Spy Kids 
3-D: Game Over” dhe një rol të vogël si Julie 
në “Walker, Texas Ranger: Trial by Fire” në 
vitin 2005. Ajo gjithashtu u angazhua për të 
luajtur Emily Grace Garcia në “Brain Zapped” 
në vitin 2006, dhe madje edhe incizoi një 
këngë për filmin. Në vitin 2006, Gomez u 
shfaq si personazh mysafir në rolin e Gwen 
në “The Suite Life of Zack & Cody” në kanalin 
televiziv “Disney Channel”. Duke fituar më 
shumë punë nga Disney, Gomez u zgjodh për 

të luajtur personazhin e ligë të Mikayla-së për serialin “Hannah Montana”. Ajo më 
pas fitoi rolin e saj të parë udhëheqës kur kanali e zgjodhi atë si Alex Russo në 
shfaqjen “Wizards of Waverly Place” në vitin 2007. Seriali i suksesshëm vazhdoi 
deri në vitin 2012. Në vitin 2008, Gomez bëri filmin e saj të parë të animuar, 
“Horton Hears a Who!” dhe luajti në filmin e kanalit familjar ABC “Një histori tjetër 
për Hirushen” me aktorin tjetër të “Disney Channel”, Andrew Seeley. Selena 
filmoi edhe dy projekte për franshizën e filmit origjinal të “Disney Channel”. E 
para ishte “Programi i Mbrojtjes së Princeshës”, i lëshuar në vitin 2009. 

Early Life and Acting Career

Selena Marie Gomez was born in Grand Prairie, Texas, on July 22nd, 1992, 
to Amanda Cornett and Ricardo Gomez. Her mother, commonly known as 
Mandy, gave birth to Gomez at the age of 16. Gomez began her career in 

show business in 2001 when she performed on the popular children’s program 
‘Barney & Friends’ as Gianna. Dropped from the series after two years, Gomez 
auditioned for other shows without much success. She landed a small role in 
the movie ‘Spy Kids 3-D: Game Over’ in 2003 and a bit part as Julie on ‘Walker, 
Texas Ranger: Trial by Fire’ in 2005. She also signed on to play Emily Grace 
Garcia in ‘Brain Zapped’ in 2006, and even recorded a song for the show. In 
2006, Gomez guest starred as Gwen in ‘The Suite Life of Zack & Cody’ on the 
Disney Channel. Earning more work from Disney, Gomez was tapped to play the 
evil Mikayla for the ‘Hannah Montana’ series. She then landed her first starring 
role when the channel cast her as Alex Russo in the show ‘Wizards of Waverly 
Place’ in 2007. The hit series ran until 2012. In 2008, Gomez made her first 
animated movie, ‘Horton Hears a Who!’, and starred in the ABC Family movie 
‘Another Cinderella Story’ with fellow Disney Channel actor Andrew Seeley. 
Selena filmed two projects for the Disney Channel Original Movie franchise as 
well. The first was ‘Princess Protection Program’, released in 2009.  

Zhvillimi i karierës së muzikës

Së bashku me aktrimin e saj, Gomez u përqendrua 
në karrierën lulëzuese të saj të muzikës, duke 
incizuar këngën kryesore për “Cruella de Vil” për 

“DisneyMania 6” në vitin 2008. Ajo gjithashtu incizoi tre 
këngë për kolonën zanore të filmit të saj “Another Cin-
derella Story” dhe një këngë për filmin e animuar “Tinker 
Bell”. Kontributet e tjera të mëvonshme të filmit përfshinë 
edhe këngën “One and the same” për “Programin e 
Mbrojtjes së Princeshës”, të realizuar në një duet me 
Lovato-n, si dhe katër këngë për kolonën zanore të filmit 
“Wizards of Waverly Place: The Movie”. Në vitin 2008, 
Gomez nënshkroi një kontratë diskografike me kompani-
në “Hollywood Records” dhe filloi të punonte në albumin 
e saj debutues “Kiss and Tell”, i cili u lansua në shtator të 
vitit 2009. Gomez gjithashtu kishte një rol në video-klipin 
muzikor të grupit “Jonas Brothers” për këngën “Burnin’ 
Up”, i lëshuar në vitin 2008.

Growing Music Career

Along with her acting, Gomez focused on her 
burgeoning music career by recording a cover 
of ‘Cruella de Vil’ for DisneyMania 6 in 2008. 

She also recorded three tunes for the soundtrack to 
her movie ‘Another Cinderella Story’ and a song for 
the animated movie ‘Tinker Bell’. Other feature film 
contributions included the single ‘One and the Same’ 
for ‘Princess Protection Program’ as a duet with Lovato, 
as well as four songs for the soundtrack to ‘Wizards 
of Waverly Place: The Movie’. In 2008, Gomez signed 
a record contract with Hollywood Records and began 
working on her debut album, ‘Kiss and Tell’, which 
was released in September 2009. Gomez also had a 
cameo in the Jonas Brothers’ music video for the single 
‘Burnin’ Up’, released in 2008.

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



A former fixture 
in the Disney 
universe of TV 

shows, movies and 
music, Selena Go-
mez has since made 
a name for herself 
as a solo artist and 
philanthropist.

music box

ACTRESS, 
PHILANTHRO-
PIST, SINGER

Projektet e fundit

Në vitin 2012, Gomez huazoi zërin 
për personazhin Mavis në filmin e 
animuar “Hotel Transylvania”. Ajo, në 

mes të tjerëve, më pas luajti përkrah aktorëve 
James Franco dhe Vanessa Hudgens, në 
trillerin komik e kriminalistik të “Harmony 
Korine” të quajtur “Spring Breakers” (2013). 
Po këtë vit, Gomez luajti së bashku me Ethan 

Hawke në trillerin aksion “Getaway”. Ajo 
gjithashtu vazhdoi të ndjekë edhe karrierën 
e saj muzikore, duke lëshuar kështu në vitin 
2013 “Stars Dance” dhe një koleksion me 
hitet më të mëdha “For You”, në vitin 2014. 
Po të njëjtin vit Gomez u paraqit në komedinë 
“Behaving badly” së bashku me Mary-Louise 
Parker. Gomez gjatë verës 2015 u kthye në 
toplistat muzikore me këngën “Good for You”, 
gjersa në muajin tetor të po këtij viti ajo lëshoi 
albumin e saj të pestë “Revival”. Ajo gjithashtu 
kontribuoi me zërin e saj në filmin e animuar 
“Hotel Transylvania 2”, të lansuar po atë stinë 
të vjeshtës, si dhe hyri në mesin e aktorëve për 
sezonin e 9 të “The Voice”, si një mentore për 
ekipin e Gwen Stefani-së. Suksesi i Gomez-it 
u rrit në vitin 2017, me këngë aq të vlerësuara 
lart si “Bad Liar” dhe “It Ain’t Me”, që ishin një 
bashkëpunim me DJ-in norvegjez, Kygo. Për 
më tepër, ajo u bashkua me reperin Gucci 
Mane për këngën “Fetish” dhe me Marshmello-
un misterioz për “Wolves”.

Recent Projects

In 2012, Gomez performed the voice of 
Mavis in the animated film ‘Hotel Transyl-
vania’. She then starred alongside James 

Franco and Vanessa Hudgens, among others, 
in Harmony Korine’s comedic crime thriller 
‘Spring Breakers’ (2013). That same year, Go-
mez co-starred with Ethan Hawke in the action 
thriller ‘Getaway’. She also continued to pursue 
her musical career, releasing ‘Stars Dance’ in 
2013 and a greatest hits collection, ‘For You’, in 
2014. That same year Gomez was featured in 
the comedy ‘Behaving badly’, with Mary-Louise 
Parker. Gomez returned to the charts with the 
single ‘Good for You’ in the summer of 2015, 
and in October of that year released her fifth 
album, ‘Revival’. She also contributed vocals 
to ‘Hotel Transylvania 2’, released that fall as 
well, and joined the cast 
of Season 9 of The Voice 
as a mentor for Gwen 
Stefani’s team. Gomez 
enjoyed more success in 
2017 with such acclaimed 
tracks as ‘Bad Liar’ and 
‘It Ain’t Me’, collaboration 
with Norwegian DJ Kygo. 
She also teamed with rap-
per Gucci Mane for ‘Fe-
tish’ and the mysterious 
Marshmello for ‘Wolves’.

Beteja me sëmundjen 
Lupus

Në fillim të muajit janar të vitit 2014, 
është raportuar se Gomez ishte duke 
luftuar me sëmundjen Lupus, një 

sëmundje autoimune që mund të shkaktojë 
ënjtje të fytyrës, lodhje, dhimbje koke dhe 
dhimbje të nyjeve, për më shumë se dy vjet. 
Në muajin shtator të vitit 2017, këngëtarja 
dhe aktorja zbuloi se simptomat e përparimit 
të Lupusit e detyruan atë t’i nënshtrohej 
transplantimit të veshkës herët gjatë vitit, 
përderisa bashkëbanorja dhe shoqja e saj 
Francia Raisa shërbeu si donatore. Një muaj 
më vonë, Gomez ofroi detaje për përvojën 
e saj tek Savannah Guthrie nga programi 
televiziv “TODAY” në një intervistë për lajmet 
e televizionit NBC: “Ajo jetoi me mua në këtë 
kohë interesante kur veshkat e mia morën 
teposhtëzen,” kujton Gomez. “Mendimi për 
t’i kërkuar dikujt që të dhurojë ishte me të 
vërtetë e vështirë për mua. Ajo doli vullnetare 

dhe e bëri atë. ... Fakti që ajo përshtatej, 
dua të them, kjo është e pabesueshme”. Më 
19 nëntor 2017, Gomez u kthye në skenë 
në “American Music Awards”. Ajo mori 
kritika nga disa për atë që dukej të jetë një 
performancë e sinkronizuar, ndonëse të tjerët 
mbështetën përpjekjen e saj të përgjithshme, 
meqë ishte vetëm disa muaj pas kryerjes së 
një operacioni të shpëtimit të jetës.

Lupus Battle

In early January 2014, it was reported 
that Gomez had been battling lupus, 
an autoimmune disease that can cause 

facial swelling, fatigue, headaches and joint 
pain, for more than two years. In September 
2017, the singer and actress revealed that 
advancing symptoms of lupus had forced her 
to undergo a kidney transplant earlier in the 
year, with her roommate and friend Francia 
Raísa serving as the donor. One month later, 
Gomez provided details of the experience 

with TODAY’s Savannah Guthrie in an NBC 
news interview: “She lived with me in this 
interesting time where my kidneys were 
just done,” recalled Gomez. “The thought 
of asking somebody to [donate] was really 
difficult for me. And she volunteered and did 
it. … The fact that she was a match, I mean, 
that’s unbelievable.” On November 19, 2017, 
Gomez returned to the stage at the Ameri-
can Music Awards. She drew criticism from 
some for what appeared to be a lip-synced 
performance, though others supported her 
overall effort just months after undergoing a 
life-saving operation.

for you 11
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TRASHËGIMIA KULTURORE NË REGJIONIN E PODUJEVËS
LOKACIONI 
NEOLITIK 
‘GUMURISHTË’ NË 
SURKISH
Lloji: Arkeologjik
Periudha: Neolite 
Lokacioni i identifikuar neolit 
i Surkishit gjindet vetëm disa 
kilometra në jug-perëndim të 
qytetit të Podujevës, i vendosur 
në fashtin Surkish. Lokacioni 
arkeologjik i njohur me toponimin 
Gumurishtë, është një zonë 
me madhësi të panjohur dhe 
shtresimi arkeologjik është 
ende i pastudiuar dhe as nuk 
ka pasur gërmime testuese apo 
mihje deri më tash. Pavarësisht 
kësaj, sipas rezultateve të 
mbledhura të materialit të 
lëvizshëm arkeologjik, të gjeturat 

e rastësishme, të zbuluara 
si rezultat i punëve 
bujqësore aty kanë bërë 
të mundur të konstatohet 
fakti që aty gjendet një 
qendër neolite e banuar 
gjatë kohës së re të gurit. 

NEOLITHIC 
SITE 
‘GUMURISHTË’ 
IN SURKISH
Type: Archaeological
Period: Neolithic
The identified Neolithic site of 
Surkish, is situated only few 
kilometers south-southeast from 
the town of Podujevë/Podujevo, 
set in the village of Surkish. The 
archaeological site known by 
the toponomy Gumurishte, is 

an area with unknown size and 
the archaeological stratification 
is unstudied yet while there 
have been no trial trenches or 
excavations so far. Nevertheless, 
based on the collected movable 
archaeological material, 
accidental findings discovered as 
a result of the agricultural works 
carried out there, it was possible 
to ascertain the fact that it is a 
Neolithic center inhabited during 
the New Stone Age.

LOKACIONI 
ARKEOLOGJIK 
VINDENIS 
‘POLANICË’
Lloji: Arkeologjik
Periudha: Romake
Shekulli: I-rë
Lokacioni arkeologjik i Vindenisit 
gjindet në zonën e fshatit Gllamnik afër 
lumit Llap në komunën e Podujevës. 
Rëndësia e kësaj zone që i përket 
periudhës romake (shek I-IV) dhe 
antikitetit të vonshëm (IV-VI) është 
dëshmuar me rastin e gërmimeve 
arkeologjike të kryera gjatë viteve 
1980-86. Përkundër që gërmimet 
kanë qenë mjaft modeste (gjithsejt 
janë gërmuar 534m2 apo vetëm 
2% të zonës), ato kanë zbuluar 
gjurmë të antikitetit romak ku vlenë 
të përmenden zbulimet e veçanta 
sikurse është Mozaiku i Orfeut, i cili 
është unik në Ballkan dhe përtej dhe 

sarkofagu tërësisht i punuar nga 
mermeri i përpunuar (me dimesione 
2.15 x 0.98 x 0.80 m). Vindenisi ka 
qenë një nga stacionet kryesore 
në rrugën Via Lissus (Lezhë) – 
Naissus (Nish). 

ARCHAEOLOGICAL 
SITE VINDENIS 
‘POLANICË’

Type: Archaeological
Period: Roman
Century: I
The archaeological site of Vindenis is 
situated in the area of village Gllamnik 
near the river Llap in the municipality 
of Podujevë/Podujevo. The importance 
of this area that belongs to the Roman 
period (I-IV centuries) and the Late 
Antiquity (IV-VI) was proven in the 
case of archaeological excavations 
conducted during 1980-86. Although 
excavations were quite modest (a 
total of 534m2 were dug or only 2% of 
area), they lit up traces of the Roman 
antiquity where it is worth mentioning 
the special discoveries such as the 
Mosaic of Orpheus, which is unique 
in the Balkans and beyond and the 
completely processed white marble 
sarcophagus (dim: 2.15 x 0.98 x 0.80 
m). Vindenis was one of the main road 
stations located on the roadway Via 
Lissus (Lezha)-Naissus (Nish). 

“Trashëgimia kulturore është 
trashëgimi e artefakteve 
fizike dhe atributeve të 
paprekshme të një gurpi apo 
shoqërie që janë trashëguar 
nga gjeneratat e kaluara, të 
ruajtura në kohë të tanishme 
dhe të dhuruara për të mirën 
e gjeneratave të ardhshme”. 

Podujeva është një qytet 
i vogël dhe komunë 
në këndin verilindor 

të Kosovës, vetëm 35 km 
larg kryeqytetit të Kosovës, 
Prishtinës. Edhe pse relativisht 
e vogël për kah madhësia, të 
gjeturat arkeologjike tregojnë 
që kjo zonë ka qenë e banuar 
që nga koha e neolitit. Kjo 
nënkupton që ka të trashëguar 
një kulturë të pasur dhe të 
larmishme. Në vazhdim mund 
të lexoni për disa nga ato. 

MULLIRI NË PRONËSI TË 
FASHTIT
Lloji: Arkitektonik
Shekulli: XIX
Mulliri i Metehisë daton rreth vitit 1800 dhe është 
ndërtuar për të bluar drith për nevojat e fshatit dhe 
sot është ende në punë. Ky objekt është i përbërë 
nga dy mullinjë; janë dy mekanizma për bluarje 
dhe deri më 1980 ka ekzistuar edhe një kthinë me 
dy dyer. Pas viteve të 80-ta është ndërtuar edhe 
një mur me tulla dhe llaç në mes të dy mullinjëve. 

SHTËPIA E 
AVDULLAH 
AVDULLAHUT
Lloji: Akritektonik 
Shekulli: XIX
Kjo shtëpi banimi gjendet 
në fshatin Llaushë e Ulët 
në komunën e Podujevës. 
Shtëpia ka formë katrore 
me dysheme të rrafshtë të 
ndërtuar sipas sistemit të 
lidhjeve. Përdhesa është e 
ndërtuar me gurë të lidhur 
me llaç dhe tulla të llaçit. 
Kulmi është strukturë e drunjtë e mbuluar me pllaka 
tradicionale me skaje. Shtëpia nuk ka pësuar ndryshime 
të theksuara, vetëm një dritare është murosur dhe 
mungojnë shkallët. Shtëpia nuk është në përdorim dhe 
nuk është në gjendje të mirë.

RESIDENTIAL 
HOUSE - AVDULLAH 
AVDULLAHU
Type: Architectural
Century: XIX
This residential house is located 
in the village of Llaushë e Ulët/
Donja Lausa in the Municipality of 
Podujevë/Podujevo. The house has 
square based floor plans built in 
bond-ruck system. The ground floor 
is built of stones linked with mortar 
clay, and mud-brick floor. The roof is 
of a wooden structure covered with 
traditional tiled edges. The house has 
not undergone major changes, only 
one window is walled and the stairs 
are missing. The house is not used 
and is not in good condition.
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“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.”

Podujevë/Podujevo 
is a small town and 
municipality located in 

the northeastern part of Kosovo, 
only 35 kilometers away from 
its capital Prishtinë/Pristina. 
Although relatively small in size, 
archeological findings show that 
this area has been inhabited 
since the Neolithic Age. This 
means that it has inherited a rich 
cultural heritage comprised of 
various objects. Below you can 
read about some of them.

CULTURAL HERITAGE IN PODUJEVË/PODUJEVO REGION
MULLIRI I DEMË 
AHMETIT
Lloji: Arkitektonik
Shekulli: XIX
Mulliri i Demë Ahmetit gjendet 
në fshatin Reqicë në Podujevë. 
Deri te mulliri arrihet vetëm 
përmes një rruge që çon deri 
te ky monument. Ky mulli 
është i vetmi i këtij lloji në këtë 
regjion dhe ka një hapësirë 
shumë të vogël, me përmasa 
prej vetëm 5.30 x 5.80 metra. 
Sipas banorëve të atjeshëm, 
mulliri është ndërtuar kah fundi 
i shekullit XIX por sot nuk është 
në funksion. Mulliri ka një bazë 
prej guri me mekanizëm të 
drunjtë. Mekanizmi për bluarje 
të drithit është ende në mulli. 

Përveç derës hyrëse, 
nuk ka hapje tjera. 
Muret janë të ndërtuara 
me gurë të lidhura me 
llaç të suvatuar me gurë 
cementi. 

DEMË 
AHMETI MILL
Type: Architectural
Century: XIX
Deme Ahmeti’s mill is located 
in village Reqica in Podujevo. 
The mill can only be accessed 
through the only road that 
leads to the monument. This 
mill is the only one of its kind 
in this region, and has a very 
small space measuring only 
5.30 X 5.80 meters. According 

to local residents, the mill was 
built in late 19th century but it 
is not functional today. The mill 
has a stone based on wood 
mechanism. The mechanism 
for grinding grain is still in the 
mill. Apart from the entry door, 
there are no other openings. 
The walls are built with stones 
linked with mortar rocky 
cement plaster.

Në këtë periudhë, dyshemeja është shtruar 
në cimento nga fshatarët dhe ata gjithashtu 
kanë intervenuar edhe në kulm. Fakti më 
i veçantë për këtë mulli është që janë dy 
hyrje nga fasada jug-perëndimore. 

MILL–OWNED BY THE 
VILLAGE
Type: Architectural
Century: XIX
Metehia Mill dates back around 1800, 

and it was built to grind grain for the needs 
of the village and is still operational. The 
facility is composed of two mills; there are two 
mechanisms and until 1980 there was an alcove 
with two doors. After the 1980s a wall with bricks 
and cement mortar was built between the two 
mills. In this period, the floor was cemented by 
the villagers and they also intervened on the 
roof. The most specific fact about this 
Mill is that there are two entrances 
from the south-
western facade. 

KISHA E 
SHËN ILISË 
(ANDREUT)
Lloji: Arkitektonik
Shekulli: XX
Kisha është ngritur si një 
ndërtesë e vetme e madhe me 
përmasa 19.90 x 9.50 metra 
me apsidë të altarit diçka 
më të ultë se pjesa lindore e 
kishës, me nef dhe me narteks 
drejtkëndor paksa më të vogël 
në perëndim. E ka një kupolë 
me gjashtë maje mbi nef. 
Apsida e altarit është në formë 
gjysmë rrethore dhe në pjesën 
e jashtme është me pesë 
maje të zgjatura të futura në 
një pjesë anësore ku gjendet 
hapësira për dhjatin. Fasadat 
tjera të kishës dhe kupola kanë 
dritare gjysmërrethore: gjashtë 

në kupolë, pesë në 
jug dhe në veri, tri prej 
të cilave në muret e 
naosit dhe katër në 
muret e apsit.

THE 
ORTHODOX 
ST. ILIJA 
(ANDREW) 
CHURCH 
Type: Architectural
Century: XX
This church was constructed 
and was erected as a larger 
single-breasted building 
measuring 19.90 X 9.50 
meters, with an altar apse 
somewhat lower than the rest 
of the church in the east, with a 
rectangular nave and a smaller 

rectangular narthex in the 
west. It has a six-pointed dome 
above the nave. The altar 
apse inside is semicircular 
shaped and on the outer side 
it is five-pointed, extended into 
a smaller transept containing 
the space for the deacon. The 
other facades of the church 
and the dome were razed with 
semicircular windows: six on 
the dome, five on the south 
and the north side, three of 
which on the walls of the naos, 
four on the wall of the apse.

Na vizitoni në:
Visit us at:

RESIDENTIAL 
HOUSE - AVDULLAH 
AVDULLAHU
Type: Architectural
Century: XIX
This residential house is located 
in the village of Llaushë e Ulët/
Donja Lausa in the Municipality of 
Podujevë/Podujevo. The house has 
square based floor plans built in 
bond-ruck system. The ground floor 
is built of stones linked with mortar 
clay, and mud-brick floor. The roof is 
of a wooden structure covered with 
traditional tiled edges. The house has 
not undergone major changes, only 
one window is walled and the stairs 
are missing. The house is not used 
and is not in good condition.



mbretëria e kafshëve

Timon dhe Pumbaa 
nga filmi “Mbreti Luan”
A ekzistojnë dy miq më të mirë 
që nuk do të doje ti kishe në 
jetën tënde? “Hakuna Matata” 
u bë motoja e të gjitha 
moshave, përkatësisht nga 
mosha tre vjeçare deri në 
moshën 90 vjeçare dhe kjo 
zgjati me vite të tëra pas de-
butimit të filmit “Mbreti Luan”. 
Përveç kësaj, Timon dhe Pum-
baa na kanë ofruar të qeshura të 
pafundme në film, të cilat kanë 
qenë shumë të mirëseardhura, 
pasi që disa pjesë të filmit nuk 
janë edhe aq të këndshme.

Timon and Pumbaa from The Lion King
Have there ever been two friends you’ve wanted more in your 
life? “Hakuna Matata” became the motto for everyone ages 
three to 90 for at least a couple of years after The Lion King 
was released. Plus, Timon and Pumbaa provided most of the 
laughs in the movie, which were much appreciated since it 
gets pretty dark at times.

Lepurushi “Thumper” 
nga filmi “Bambi”
Lepurushi “Thumper” mësoi fëmijët një rregull 
të rëndësishëm të shoqërisë: “Nëse nuk mund 
të thuash diçka të mirë (të sjellshme), mos thuaj 
asgjë.” Mbi të gjitha, ai ishte miku i parë i Bambit, i 
cili i mësoi atij disa fjalë, si të rrëshqasë dhe si të 
bëhet i guximshëm.

Thumper from Bambi
Thumper taught kids an important rule 
of society: “If you can’t say something 
nice, don’t say anything at all.” On top 
of that, he was Bambi’s first friend
who taught him a few words, how to
skate, and how to be brave.

Pegasi nga filmi “Herkulesi”
Kjo pjesë mund të tingëllojë si mashtrim, por Pegasi është një kara-

kter që shndërrohet në dy kafshë, prandaj edhe llogaritet. Dhe ai 
duhet të llogaritet, sidomos nëse e marrim parasysh faktin që ai 
është miku më i mirë i Herkulesit dhe ai u dërgua nga Zoti Zeus 

për ta mbrojtur dhe për ta mbështetur atë. Edhe më mire, ai u krijua 
nga retë. Retë! Çka mund të jetë më e lezetshme se kjo?

Pegasus from 
Hercules
This may seem like 
cheating, but Pegasus is 

a two-animal hybrid, so he counts. 
And he should count considering he’s 
Hercules’ best friend and was sent by Zeus 
to protect and support him. Even better, 
he was made by clouds. Clouds! What 
could be cuter than that?

Bernardi dhe 
zonjusha Bjanka nga 
filmi “Shpëtimtarët”
Pas Mikit dhe Minit, ky është çifti i dytë më i lezet-
shëm i mijve që ka krijuar Disney ndonjëherë. 
Bernardi, një pastrues i frikshëm nga Shoqata 
e Ndihmës së Shpëtimit dhe zonjusha Bjanka, 
përfaqësuese hungareze për shoqërinë, janë një 
dyshe e pazakonshme, por të dy nxjerrin në pah 
më të mirën nga njëri-tjetri dhe na treguan se të 
kundërtat tërhiqen dhe ndonjëherë mund të japin 
edhe rezultate efektive.

Bernard and Miss Bianca 
from The Rescuers
Behind Mickey and Minnie, this is the 
second cutest pair of mice Disney has 
ever created. Bernard, the 

fearful janitor of the Rescue 
Aid Society, and Miss Bianca, 
the Hungarian rep for the so-
ciety, are an unlikely duo, but 
both bring out the best in 
each other and showed us 
that opposites attract and 

can some-
times 
get 
the 
most 

ef-
fective 
results.

Maçoku “Cheshire” nga filmi “Liza në 
Botën e Çudirave”
Me siguri karakteri më i mirë që është bërë në filmat Diseny, 
përfshirë këtu edhe njerëzit sepse maçoku “Chesire” është 
ngjyrë vjollce dhe mund të zhduket. Përveç kësaj, ai është 

gjithmonë i mistershëm. Pse qesh gjithmonë ai? 
Askush nuk e di! Këtu qëndron edhe bukuria e tij. 

Cheshire Cat From 
Alice in Wonder-

land
Perhaps the coolest 

Disney character ever, 
including people, the Cheshire 

Cat is purple and can disappear. Plus, 
he’s always mysterious. Why is he always smil-

ing? No one knows! That’s his beauty. (Burimi: https://www.glamour.com)

Filmat Disney kanë patur gjithmonë një vend të veçantë 
në jetën e fëmiut. Tema e përbashkët në të gjithë filmat 
është se e mira gjithmonë triumfon mbi të keqen. 

Por këta filma edhe na mësojnë shumë për kafshët! Mbi të 
gjitha, në listën e mëposhtme kemi paraqitur disa karaktere 
mahnitëse të kafshëve në Disney që na kanë frymëzuar 
gjatë gjithë kohës.

KAFSHËT TONA MË TË 
DASHURA TË TË GJITHA 
KOHËRAVE NË DISNEY 
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Disney movies have always held a special place in a kid’s life. The common theme in all the movies is that good always triumphs 
over evil. But they also teach us a whole lot about animals as well! On top of that, we got to meet some amazing animal charac-

ters that have inspired our list below of our favourite Disney animals of all time.

animal kingdom

OUR FAVOURITE DISNEY ANIMALS OF ALL TIME

Kotelet “Toulouse”, 
“Marie” dhe “Berlioz” 
nga filmi “Aristokratët” 
Këto tri kotele jashtëzakonisht të 
lezetshme, ishin shembulli i përsosur 
i dashurisë në mes të vëllezërve dhe 
motrave. Ato u grindën, u tallën me 
njëri-tjetrin dhe në disa raste ishin tepër 
konkurrues, por ato e donin njëra-tjetrën 
dhe qëndruan së bashku si një familje.

Toulouse, Marie, and 
Berlioz from The Aristo-
crats
These three incredibly cute kittens were 
the perfect example of loving siblings. 
They bickered, made fun of each other, 
and were overly competitive at times, 

but they loved each other and stuck 
together as a family.

Sebastiani dhe 
Flounder nga filmi 
“Sirena e Vogël”
Flounder është njëri nga peshqit e 
vetëm që gjithmonë kemi shprehur 

dëshirën ta duam dhe ta mbajmë në krah 
(përveç karakterëve 

në filmin “Në 
kërkim 

të 

Nemos ”). Dhe Sebastiani, jo vetëm që 
është gaforrja më e këndshme ndon-
jëherë, por ai gjithashtu na dhuroi këngën 
“Under the Sea.”

Sebastian and Flounder 
from The Little Mermaid
Flounder is one of the only fish we’ve 
ever wanted to cuddle (aside from the 
characters in Finding Nemo). And Sebas-
tian is not only the coolest crab, but he 
also gave us the song “Under the Sea.”

Kameleoni “Pascal” nga filmi 
“Tangled”

Rapunzela është një person i çuditshëm, por ajo fiton 
shumë poena dhe bëhet e këndshme pasi që ka një 
kameleon si mikun e saj më të mirë. Kameleoni “Pas-
cal” fiton shumë poena duke qenë, epo mirë të themi, 
kameleon shumë i këndshëm. Sinqerisht miku im, kurrë 
mos ndryshoni. 

Pascal from Tangled
Rapunzel is a strange person, but she gets so many cool 

points for having a chameleon as a best friend. Pascal gets cool 
points for being, well, a cool chameleon. Seriously buddy, don’t ever change.

Dori nga filmi 
“Në kërkim të 
Nemos”

Dhe tani 
kemi 

arritur 
në zgjedhjen më të dukshme të 

listës. Jo vetëm që Dori është e 
qeshur dhe mahnitëse, por ajo 

është edhe mike-
sha më besnike. 

Dori na ka 
ofruar edhe 
frazën më të 
citueshme 

të këtij brezi: “Vazhdoni notoni.”

Dory from Finding 
Nemo

And now we come to the most obvi-
ous choice on the list. Not only is Dory 
hilarious and adorable, she’s also the 
most loyal friend. 
Dory also gave us 
this generation’s 
most quotable 
phrase: “Just 
keep swim-
ming.”

fearful janitor of the Rescue 
Aid Society, and Miss Bianca, 
the Hungarian rep for the so-
ciety, are an unlikely duo, but 
both bring out the best in 
each other and showed us 
that opposites attract and 

can some-
times 
get 
the 
most 

ef-
fective 
results.
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Lokacioni neolitik ‘Gumurishtë’ 
në Surkish
Lokacioni i identifikuar neolit i Surkishit gjindet vetëm 
disa kilometra në jug-perëndim të qytetit të Podujevës, i 
vendosur në fashtin Surkish. Lokacioni arkeologjik i njo-
hur me toponimin Gumurishtë, është një zonë me mad-
hësi të panjohur dhe shtresimi arkeologjik është ende i 
pastudiuar dhe as nuk ka pasur gërmime testuese apo 
mihje deri më tash. Pavarësisht kësaj, sipas rezultateve 
të mbledhura të materialit të lëvizshëm arkeologjik, të 
gjeturat e rastësishme, të zbuluara si rezultat i punëve 
bujqësore aty kanë bërë të mundur të konstatohet fakti 
që aty gjendet një qendër neolite e banuar gjatë kohës 
së re të gurit. 
Lloji: Arkeologjik
Periudha: Neolite 

Shtëpia e Avdullah 
Avdullahut
Kjo shtëpi banimi gjendet në fshatin Llaushë 
e Ulët në komunën e Podujevës. Shtëpia ka 
formë katrore me dysheme të rrafshtë të ndër-
tuar sipas sistemit të lidhjeve. Përdhesa është 
e ndërtuar me gurë të lidhur me llaç dhe tulla të 
llaçit. Kulmi është strukturë e drunjtë e mbuluar 
me pllaka tradicionale me skaje. Shtëpia nuk 
ka pësuar ndryshime të theksuara, vetëm një 
dritare është murosur dhe mungojnë shkallët. 
Shtëpia nuk është në përdorim dhe nuk është 
në gjendje të mirë.
Lloji: Akritektonik 
Shekulli: XIX

Lokacioni arkeologjik 
Vindenis ‘Polanicë’
Lokacioni arkeologjik i Vindenisit 
gjindet në zonën e fshatit Gllam-
nik afër lumit Llap në komunën e 
Podujevës. Rëndësia e kësaj zone 
që i përket periudhës romake (shek 
I-IV) dhe antikitetit të vonshëm 
(IV-VI) është dëshmuar me rastin e 
gërmimeve arkeologjike të kryera 

gjatë viteve 1980-
86. Përkundër që 
gërmimet kanë 
qenë mjaft modeste 
(gjithsejt janë 
gërmuar 534m2 
apo vetëm 2% të 
zonës), ato kanë 
zbuluar gjurmë të 
antikitetit romak ku 
vlenë të përmen-
den zbulimet e 
veçanta sikurse 
është Mozaiku i 

Orfeut, i cili është unik në Ballkan 
dhe përtej dhe sarkofagu tërësisht 
i punuar nga mermeri i përpunuar 
(me dimesione 2.15 x 0.98 x 0.80 
m). Vindenisi ka qenë një nga sta-
cionet kryesore në rrugën Via Lissus 
(Lezhë) – Naissus (Nish). 
Lloji: Arkeologjik
Periudha: Romake
Shekulli: I-rë



Mulliri në pronësi të fashtit
Mulliri i Metehisë daton rreth vitit 1800 dhe është 
ndërtuar për të bluar drith për nevojat e fshatit dhe sot 
është ende në punë. Ky objekt është i përbërë nga dy 
mullinjë; janë dy mekanizma për bluarje dhe deri më 
1980 ka ekzistuar edhe një kthinë me dy dyer. Pas 
viteve të 80-ta është ndërtuar edhe një mur me tulla 
dhe llaç në mes të dy mullinjëve. Në këtë periudhë, 
dyshemeja është shtruar në cimento nga fshatarët 
dhe ata gjithashtu kanë intervenuar edhe në kulm. 
Fakti më i veçantë për këtë mulli është që janë dy 
hyrje nga fasada jug-perëndimore.
Lloji: Arkitektonik
Shekulli: XIX

Mulliri i Demë Ahmetit
Mulliri i Demë Ahmetit gjendet në fshatin Reqicë në 
Podujevë. Deri te mulliri arrihet vetëm përmes një rruge 
që çon deri te ky monument. Ky mulli është i vetmi i 
këtij lloji në këtë regjion dhe ka një hapësirë shumë të 
vogël, me përmasa prej vetëm 5.30 x 5.80 metra. Sipas 
banorëve të atjeshëm, mulliri është ndërtuar kah fundi 
i shekullit XIX por sot nuk është në funksion. Mulliri ka 
një bazë prej guri me mekanizëm të drunjtë. Mekanizmi 
për bluarje të drithit është ende në mulli. Përveç derës 
hyrëse, nuk ka hapje tjera. Muret janë të ndërtuara me 
gurë të lidhura me llaç të suvatuar me gurë cementi. 
Lloji: Arkitektonik
Shekulli: XIX

Kisha e Shën Ilisë (Andreut)
Kisha është ngritur si një ndërtesë e vetme e madhe 
me përmasa 19.90 x 9.50 metra me apsidë të altarit 
diçka më të ultë se pjesa lindore e kishës, me nef 
dhe me narteks drejtkëndor paksa më të vogël në 
perëndim. E ka një kupolë me gjashtë maje mbi nef. 
Apsida e altarit është në formë gjysmë rrethore dhe 
në pjesën e jashtme është me pesë maje të zgjatura 
të futura në një pjesë anësore ku gjendet hapësira 
për dhjatin. Fasadat tjera të kishës dhe kupola kanë 
dritare gjysmërrethore: gjashtë në kupolë, pesë në 
jug dhe në veri, tri prej të cilave në muret e naosit dhe 
katër në muret e apsit.
Lloji: Arkitektonik
Shekulli: XX



BLACK 
PANTHER

Rolet: 
Chadwick 
Boseman, Lu-
pita Nyong’o, 
Michael 
B. Jordan, 
Danai Gurira, 
Winston Duke, 
Forest 
Whitaker 
Regjia: Ryan 
Coogler  
Skenari: Mark 
Bailey & Joe 
Robert Cole  
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Përmbajtja

Peter Rabbit, 
heroi shejtan 
dhe aventurist, 

i cili ka pushtuar plot 
breza të lexuesve, 
tani merr rolin krye-
sor të komedisë së tij 
plot mungesë respekti 
dhe bashkëkohore me 
një qëndrim. Në film, 
grindja e Peter-it me z. 
McGregor-in përshkal-
lëzohet në nivel më të 
lartë se kurrë më parë, 
gjersa ata rivalizojnë 
për të fituar ndjenjat e 
adhurueses zemërmirë 
të kafshëve që jeton 
në fqinjësi.

PETER 
RABBIT

Rolet: James 
Corden, Rose 
Byrne, Daisy 
Ridley, Elizabeth 
Debicki, Margot 
Robbie, Domhnall 
Gleeson 
Regjia: Will Gluck  
Skenari: Will 
Gluck 

Synopsis

Peter Rabbit, the mischievous 
and adventurous hero who 
has captivated generations of 

readers, now takes on the starring 
role of his own irreverent, contem-
porary comedy with attitude. In the 
film, Peter’s feud with Mr. McGregor 

escalates to greater heights than 
ever before as they rival for the 
affections of the warm-hearted 
animal lover who lives next door.

PETER RABBIT

Cast: James Corden, 
Rose Byrne, Daisy Ridley, 
Elizabeth Debicki, Margot 
Robbie, Domhnall Gleeson 
Director: Will Gluck  
Screenwriter: Will Gluck  

moviemania

Përmbajtja

Chadwick 
Bose-
man do 

të luaj në personazhin e 
T’Challa-së, princi i kombit 
afrikan të Uakandasë, që 
duhet të marrë fronin pas 
vrasjes së babait të tij.

Synopsis

Chadwick 
Boseman 
will play 

T’Challa, the prince 
of the African nation 
of Wakanda, who 
must take over the 
throne after his 

father’s murder.

BLACK 
PANTHER

Cast: Chadwick Bose-
man, Lupita Nyong’o, 
Michael B. Jordan, 
Danai Gurira, Winston 
Duke, Forest Whitaker 
Director: Ryan Coogler  
Screenwriter: Mark 
Bailey & Joe Robert Cole  



EVERY DAY

Rolet: Angourie 
Rice, Owen Teague, 
Maria Bello, Jacob 
Batalon, Justice 
Smith, Debby Ryan
Regjia: Michael 
Suscy  
Skenari: Jesse 
Andrews  

Përmbajtja

Filmi “Every Day” (Çdo ditë) shtjel-
lon ngjarjen e Rhiannon-ës, një 
vajzë 16 vjeçe që bie në dashuri 

me një shpirt misterioz të quajtur “A”, i cili 
për çdo ditë pushton një trup tjetër. Duke 
ndjerë një lidhje të pashoqe, Rhiannon-a 
dhe A-ja punojnë çdo ditë për të gjetur njëri-tjetrin, duke mos 
ditur se çfarë ose kë do të sjellë e nesërmeja. Sa më shumë 
që këta të dy bien në dashuri, aq më shumë realiteti i dashu-
risë për dikë që është një person tjetër çdo 24 orë bëhet i 
vështirë, duke lënë Rhiannon-ën dhe A-në të përballen me 
vendimin më të vështirë që ata ndonjëherë do të marrin. 

Synopsis

Every Day tells 
the story of 
Rhiannon, a 16-

year old girl who falls 
in love with a mysteri-
ous spirit named “A” 
who inhabits a differ-
ent body every day. 
Feeling an unmatched 
connection, Rhian-
non and A work each 
day to find each other, 
not knowing what 

or who the next day will bring. 
The more, the two fall in love, 
the more the realities of loving someone who is a 
different person every 24 hours takes a toll, leaving 
Rhiannon and “A” to face the hardest decision either 
has ever had to make.

EVERY DAY

Cast: Angourie 
Rice, Owen 
Teague, Maria 
Bello, Jacob 
Batalon, Justice 
Smith, Debby 
Ryan
Director: Mi-
chael Suscy  
Screenwriter: 
Jesse Andrews

moviemania

EARLY MAN

Cast: Eddie Redmayne, Maisie 
Williams, Tom Hiddleston 
Director: Nick Park  
Screenwriter: Richard Starzak 
& Mark Burton  

Synopsis

Set at the dawn of time, 
when prehistoric creatures 
and woolly mammoths 

roamed the earth, Early Man tells 
the story of Dug, along with side-
kick Hognob, who unites his tribe 
against the mighty Bronze Age in a 
battle to beat them at their own game.
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EARLY MAN

Rolet: Eddie Red-
mayne, Maisie Wil-

liams, Tom Hiddleston 
Regjia: Nick Park  
Skenari: Richard Star-
zak & Mark Burton

Përmbajtja

I shtjelluar në agimin 
e kohës, kur krijesat 
parahistorike dhe 

mamuthët me lesh ecnin 
në tokë, filmi “Early Man” 
(Njeriu i hershëm) tregon 

historinë e Dug-ut, së 
bashku me ndihmësin e tij 
Hognob, i cili bashkon fisin 
e tij kundër Epokës së 
fuqishme të Bronzit në një 
betejë për t’i mundur ata 
në lojën e tyre.



këndi sportiv

A keni menduar ndonjëherë për origji-

nën dhe historinë e disa prej traditave 

tona krenare olimpike? Më poshtë do 

të gjeni përgjigje për disa prej këtyre 

pyetjeve.

Flamuri zyrtar olimpik

I krijuar nga Pierre de Coubertin në vitin 1914, flamuri 

olimpik përmban pesë unaza të ndërlidhura në një sfond 

të bardhë. Pesë unazat simbolizojnë pesë kontinente të 

rëndësishme dhe janë të ndërlidhura për të simbolizuar 

miqësinë që do të fitohet nga këto gara ndërkombëtare.

Unazat, nga e majta në të djathtë, janë të kaltra, të verdha, 

të gjelbërta, dhe të kuqe. Ngjyrat janë përzgjedhur sepse 

të paktën një prej tyre shfaqet në flamurin e secilit vend në 

botë. Flamuri olimpik valoi për herë të parë gjatë Lojërave 

Olimpike të vitit 1920.

Motoja olimpike
Pierre de Coubertin mori idenë për këtë frazë nga fjalimi i 

dhënë nga Peshkopi Ethelbert Talbot në shërbimin për kam-

pionët olimpikë, gjatë Lojërave Olimplike të vitit 1908. Motoja 

olimpike thotë: “Gjëja më e rëndësishme në Lojëra Olimpike 

nuk është të fitosh, por të marrësh pjesë, ashtu si fakti se 

gjëja më e rëndësishme 

në jetë nuk është të 

fitosh, por të luftosh. 

Gjëja thelbësore nuk 

është të mposhtësh, 

por të kesh luftuar me 

gjithë mundin”.

Flaka olimpike
Flaka olimpike është 

një praktikë që vazhdon 

që nga Lojërat e lashta 

Olimpike. Në qytetin e 

Olimpisë (Greqi), dielli 

ndezi një flakë, e cila 

pastaj vazhdoi të digjej 

deri në mbyllje të Lo-

jërave Olimpike. Flaka 

u shfaq fillimisht në Olimpiadën moderne të Lojërave Olimpike, 

në vitin 1928, në Amsterdam. Vetë flaka përfaqëson një sërë 

gjërash, duke përfshirë pastërtinë dhe përpjekjen për përsosmëri.

Himni olimpik
Himni olimpik, i ekzekutuar kur u ngrit flamuri olimpik, u kompozua 

nga Spyros Samaras, gjersa teksti u përshtat nga Kostin Palamas. 

Himni olimpik u ekzekutua për herë të parë në Lojërat Olimpike 

të vitit 1896, në Athinë, por nuk u shpall himn zyrtar i Lojërave 

Ndërkombëtare Olimpike deri në vitin 1957.

Medaljet e vërteta prej ari

Medaljet e fundit të arta olimpike, që u bënë tërësisht prej ari u 

dhanë në vitin 1912.

Medaljet
Medaljet olimpike janë të dizajnuara veça-

nërisht për secilën lojë olimpike dhe ato bëhen 

nga komiteti organizues i qytetit nikoqir. Secila 

medalje duhet të jetë së paku tri milimetra e 

trashë dhe 60 milimetra në diametër. Gjithashtu, 

medaljet e arta dhe të argjendta duhet të jenë të 

punuar nga 92.5 përqind argjend, me medalje të 

artë të mbuluar në gjashtë gramë ari.

Ceremonitë e hapjes së parë

Ceremonitë e hapjes së parë u mbajtën në 

Londër, gjatë Lojërave Olimpike të vitit 1908.

Qyteti, e jo vendi
Kur përzgjedhet vendi për Lojëra Olimpike, 

Komiteti Olimpik 
Ndërkombëtar 
i jep qytetit 
në mënyrë 
specifike nderin 
e mbajtjes së 
Lojërave, e jo vendit.

Kampioni i parë modern

James B. Connolly (Shtetet e Bashkuara), fitues i kërcimit prej së 

largu dhe në trehapësh (ngjarja e parë finale në Olimpiadën e vitit 

1896), ishte kampioni i parë olimpik i Lojërave moderne Olimpike.

Gratë
Grate u lejuan të marrin pjesë në vitin 1900, gjegjësisht në Lojërat e 

dyta moderne Olimpike.

Lojërat dimërore
Lojërat Olimpike dimërore u mbajtën për herë të parë në vitin 1924, 

duke filluar një traditë të mbajtjes së tyre disa muaj më parë dhe në 

një qytet të ndryshëm nga Lojërat Olimpike verore. Duke filluar nga 

viti 1924, Lojërat Olimpike dimërore u mbajtën në vite krejtësisht të 

ndyrshme (çdo dy vjet) prej atyre verore.

Walt Disney
Në vitin 1960, Lojërat Oplimike dimërore u mbajtën në Squaw Val-

ley, në Kaliforni (Shtete të Bashkuara). Për të magjepsur publikun, 

përkatësisht për t’iu lënë përshtyje shikuesëve, Walt Disney ishte kreu 

i komitetit që organizoi ceremonitë e ditës së hapjes. Ceremonia e 

hapjes së Lojërave dimorëre e vitit 1960 u mbush me kore dhe grupe 

muzikore të shkollave fillore, ku përmes parashutëve u liruan mijëra 

tullumbace, fishekzjarre, statuja të akullit, 2000 pëllumba të bardhë 

dhe flamuj kombëtarë.

Numërimi i olimpiadave

Një olimpiadë është një periudhë e njëpasnjëshme prej katër vitesh. 

Lojërat Olimpike festojnë secilën olimpiadë. Për Lojërat moderne 

Olimpike, festimi i parë i olimpiadës ishte në vitin 1896. Çdo katër vjet 

festohet një olimpiadë tjetër, prandaj edhe Lojërat që u anuluan (1916, 

1940 dhe 1944) llogariten si olimpiada. Lojërat Olimpike të vitit 2004, 

të mbajtura në Athinë, u quajtën Lojërat e Olimpiadës së XXVIII-të.

(Burimi: https://www.thoughtco.com)
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Have you ever 
wondered about 
the origins and 
history of some 
of our proud 
Olympic tradi-
tions? Below 
you’ll find 
answers to 

some of these 
inquiries.

The Official Olympic Flag

Created by Pierre de 

Coubertin in 1914, the 

Olympic flag contains five 

interconnected rings on a 

white background. The five 

rings symbolize the five sig-

nificant continents and 

are interconnected to symbolize 

the friendship to be gained from 

these international competitions.

The rings, from left to right, are 

blue, yellow, black, green, and 

red. The colors were chosen 

because at least one of them 

appeared on the flag of every 

country in the world. The Olym-

pic flag was first flown during the 

1920 Olympic Games.

The Olympic Creed

Pierre de Coubertin got the idea 

for this phrase from a speech 

given by Bishop Ethelbert Talbot 

at a service for Olympic cham-

pions during the 1908 Olympic 

Games. The Olympic Creed 

reads: “The most important 

thing in the Olympic Games is 

not to win but to take part, just 

as the most important thing in 

life is not the triumph but the 

struggle. The essential thing is 

not to have conquered but to 

have fought well.”

The Olym-
pic Flame
The 
Olympic 
flame is 
a practice 

contin-

ued from the ancient 

Olympic Games. In 

Olympia (Greece), 

a flame was ignit-

ed by the sun and 

then kept burning 

until the closing of 

the Olympic Games. The 

flame first appeared in the mod-

ern Olympics at the 
1928 Olympic 

Games in 
Amsterdam. 

The 
flame itself represents a 

number of things, including 

purity and the endeavor for 

perfection.

The Olympic Hymn
The Olympic Hymn, played when 

the Olympic Flag is raised, was 

composed by Spyros Samaras 

and the words added by Kostis 

Palamas. The Olympic Hymn 

was first played at the 1896 

Olympic Games in Athens but 

wasn’t declared the official hymn 

by the IOC until 1957.

Real Gold Medals
The last Olympic gold medals 

that were made entirely out of 

gold were awarded in 1912.

The Medals
The Olympic medals are 

designed especially for each 

individual Olympic Games by the 

host city’s organizing committee. 

Each medal must be at least 

three millimeters thick and 60 

millimeters in diameter. Also, the 

gold and silver Olympic medals 

must be made out of 92.5 per-

cent silver, with the gold medal 

covered in six grams of gold.

The First Opening Ceremonies

The first opening ceremonies 

were held during the 1908 Olym-

pic Games in London.

A City, Not a Country

When choosing locations for 

the Olympic Games, the IOC 

specifically gives the honor of 

holding the Games to a city 

rather than a country.

First Modern Champion

James B. Connolly (United 

States), winner of the hop, step, 

and jump (the first final event in 

the 1896 Olympics), was the first 

Olympic champion of the modern 

Olympic Games.

Women
Women were first allowed to 

participate in 1900 at the second 

modern Olympic Games.

Winter Games
The winter Olympic Games were 

first held in 1924, beginning a 

tradition of holding them a few 

months earlier and in a different 

city than the summer Olympic 

Games. Beginning in 1994, the 

winter Olympic Games were 

held in completely different 

years (two years apart) than 

the summer Games.

Walt Disney
In 1960, the Winter Olympic 

Games were held in Squaw 

Valley, California (United 

States). In order to bedazzle 

and impress the spectators, 

Walt Disney was head of the 

committee that organized 

the opening day cer-

emonies. The 1960 Winter 

Games Opening Ceremony 

was filled with high school 

choirs and bands, releasing 

of thousands of balloons, 

fireworks, ice statues, 

releasing of 2,000 white 

doves, and national flags 

dropped by parachute.

Counting Olympiads

An Olympiad is a period 

of four successive years. 

The Olympic Games 

celebrate each Olympiad. 

For the modern Olympic 

Games, the first Olym-

piad celebration was in 

1896. Every four years 

celebrates another 

Olympiad; thus, even 

the Games that were 

cancelled (1916, 1940, 

and 1944) count as 

Olympiads. The 2004 

Olympic Games in 

Athens was called the 

Games of the XXVIII 

Olympiad.

(Source: https://www.

thoughtco.com)
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Dhuratë për të fiksu-
arit pas teknologjisë 
së fundit: The Ama-
zon Echo Show në të 
bardhë 
Më e reja për sezonën e blerjeve 
për vitin 2018, Echo Show e ofron 
mu atë - shoun! Alexa tani mund t’ju 
tregojë gjëra (lajme, video muzikë, 
filma, motin dhe shumë të tjera) në 
vend se vetëm t’ua thotë. E ardhmja 
është mu këtu!

For the Latest Tech Obsessed Gift: The 
Amazon Echo Show in White 
Totally new for the 2018 shopping season, the Echo Show does just 
that; show! Alexa can now show you things (news, music videos, 
movies, weather and so much more) instead of just telling you. The 
future is clearly here!

Dhuratë 
teknologjike 
për lojtarët: 
New Nin-
tendo Switch 
me Neon 
Blue dhe 
Red Joy-
Controllers 
Konzola e Ninetndo-s për të cilën të gjithë janë duke bërë zhurmë. Mund 
të luani nga një së bashku përmes televizionit tuaj, në vetë konzolë, në 
dhoma të ndryshme, apo thjesht e merrni me vete dhe luani kudo që jeni 
(tung ngasës në distanca të largëta!).

The Gamers Tech Gift: New Nintendo Switch 
with Neon Blue and Red Joy-Controllers 
The Nintendo video console everyone has been buzzing about. They can 
play this one together via your television, on the console itself, in different 
rooms, or just take it on the go and play wherever (hello long car rides!).

Dhuratë për 
aventuri-
erët: The 
GoPro Hero 
Sessions 
Kamera më e qartë 
dhe më e përbal-
lueshme që mund të 
gjindet. Është rezistente 
ndaj ujit, lehtë e montueshme në helmetë, 
ka Bluetooth dhe Wi-Fi, ka time lapse dhe karateristika të 
paraqitjes së fotografive me shpejtësi dhe kontroll me një buton. 
Çka ka më mirë se kjo?!

The Adventurer Gift: The GoPro Hero 
Sessions 
The sickest and affordable action cam around.  It’s waterproof, 
can easily mount to your helmet, Bluetooth and Wi-Fi enabled, 
time lapse and photo burst features, and one-button control.  
What’s better than that?!

Dhuratë teknologjike që patjetër duhet 
ta keni: The Tile Key & Phone Finder 
Këto pllaka të vogëla të rez-
istueshme ndaj ujit dhe 
qëndrueshme (kompleti 
me 2 copë) ju 
lejojnë që lehtë 
t’i gjeni çelësat 
tuaj, smartfonin 
tuaj, apo çkado 
që e ngjitni për 
te. Madje mund 
t’i shihni në hartë 
ku dhe kur i keni 
lënë gjërat tuaja të çmuara!

The Must-Have Tech Gift: The Tile 
Key & Phone Finder 
Waterproof and durable these (set of 2) tiles allow you to easily 
find your keys, your smartphone, or anything that you attach it 
to. You can even see it on a map where and when you left your 
prized belongings behind!

Nëse je sikurse ne, e din që është pothuajse e pamundur për të mbajtur hapin me pajijsjet më të mira dhe të 
teknologjisë së fundit...por prapë mundoheni me gjithë forcën ta bëni. Në detin e disa nga produkteve më të kërkuara 

që ne i kemi parë për një kohë, kemi përzgjedhë për të gjithë nga pak për listën tuaj të dhuratave për këtë vit. Duke 
filluar për ata që e duan muzikën deri te fanatikët e smart gjërave për shtëpi, te gurut e fitnesit dhe shikuesit e pan-

dashëm të TV-së dhe shumë çka tjetër, mund të shikoni lilstën e dhuratave më të mira të teknologjisë për djem dhe për 
vajza për vitin 2018.
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Dhurata e përshtatsh-
me: New Fitbit Ionic 
Smartwatch with Band 
Tani mund t’i ruani dhe dëgjoni mbi 
300 këngë, të përcjella me ushtrimet 
tuja të personalizuara, hapa të ecjes, 
vrapimit, ushtrime tjera dhe shumë 
gjëra tjera. Madje duket fort me stil. 

The Fitbit Gift: 
New Fitbit Ionic 
Smartwatch with Band 
Now you can store and play up to 300 songs, followed dynamic 
personalized workouts, track steps, runs, exercises and more. 
Plus it looks pretty stylish.

The Insta Gift: 
The “Cube” 
Streaming So-
cial Media Photo 
Display Device 
në të bardhë 
Tani shumë lehtë mund t’i 
shfaqni në kohë reale fotografitë 
dhe videot tuaja nga llogaria juaj e 
instagramit në këtë kornizë me Wi-Fi. E për-
sosur për ta pasur në shtëpinë tuaj, zyre, apo 
në shtëpinë e të dashurëve tuaj që me siguri ju 
mungojnë aq shumë për një kohë. 

The Insta Gift: The “Cube” 
Streaming Social Media 
Photo Display Device in 
White 
Now you can easily display your real-time 
photos and videos from your Instagram ac-
count directly into this Wi-Fi enabled frame. 
Perfect to have around your home, office, 
or the home of a loved one who’s probably 
missing you like crazy lately. 

Dhuratë teknologjike 
për gjumashët: 
Salute ‘Sun-
rise Simula-
tor’ Wake 
Up Light 

Zgjimi në mëngjes nuk 
do të jetë më asnjëherë si ka 

qenë. Kjo lloj ore alarmuese do t’ju 
ndihmojë të zgjoheni gradual- isht 
me dritë natyrore dhe 
zëra natyral, duke 
ju dhënë një dis-
ponim relaksues 
në mëngjes. Vjen 
në shumë ngjyra, 
nivele të ndryshme të shkëlqimit dhe të tjera.

The Sleeper Tech Gift: Salute ‘Sunrise Sim-
ulator’ Wake Up Light 
Waking up in the morning will never be the same again. This alarm clock 
of sorts will help you wake up gradually with natural light and natural 
sounds, giving you a relaxing mood in the morning. Choose from a variety 
of colours, brightness levels, and more.

THE BEST TECH GIFTS FOR 2018
If you’re like us, you know it’s nearly impossible to keep up with the latest and greatest technology and gadgets…yet 

you still totally want to. In a sea of some of the coolest products we’ve seen in a while, we’ve curated a little something 
for everyone on your gifting list this year. For the music lover to the smart home fanatic to the fitness guru and avid TV 

watcher and everything in between, check our picks for the best tech gifts for boys and girls this 2018.

hi - tech
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Dhurata për 
lexuesit – Kindle 

Oasis e-Reader with 
Leather Charging Cover 
Ashtu është, Kindle më i hollë dhe më i 
lehtë që është bërë ndonjëherë! Bateria 
duket se qëndron mjaft gjatë falë mbulesës 
mbushëse të lëlurës që mund t’ju japë 
shtytje për disa muaj. Me këtë asnjëherë 
nuk ju del keq.  

The Tech Reader Gift – 
Kindle Oasis e-Reader 
with Leather Charging Cover 
That’s right; it’s the thinnest and lightest Kindle ever! The battery seems to last 
so long too thanks to the charging leather cover that could help boost you up for 
months. You really can’t go wrong with that.
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Teknologjia po zhvillohet aq shpejt sa ndonjëherë 
duket sikur shpikjet e reja po bëhen popullore 
brenda natës. Dikush mund të pohojë se përdorimi 

i pajisjeve dinamike të navigimit, që operohen nga 
distanca, më shpesh të njohura si dronë është një 
shembull tipik. Një nga arsyet pse ata janë duke u bërë 
popullorë në mënyrë të shpejtë, është se dronët mund të 
aplikohen në shumë fusha për shumë qëllime. Megjithatë, 
kjo shumëllojshmëri është edhe arsyeja pse përdorimi i 
tyre ka ngritur aq shumë shqetësime që në shumë vende 
të botës, përdorimi i tyre rregullohet me ligj dhe Kosova 
nuk ka përjashtim në këtë drejtim.

Kushdo që dëshiron të posedojë një dron, duhet që 
fluturaken ta regjistrojë dhe shënojë me numër të identifikimit, 
që caktohet nga CAA (Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës). 
Për më tepër, sa herë që dikush dëshiron të operojë me dron, 

ai/ajo duhet të dorëzojë kërkesën te AAC-ja, në mënyrë që t’i 
miratohet ajo dhe të ketë mundësinë e fluturimit. Aplikacioni 
për miratim duhet të dorëzohet së paku pesë ditë pune para 
fluturimit të planifikuar. Posedimi dhe shfrytëzimi i dronëve 
rregullohet në bazë të Ligjit mbi Aviacionin Civil, si dhe në 
bazë të Rregullores Nr. 01/2017 për Sistemet e Fluturakeve 
pa Pilot. Përveç kësaj, kjo Rregullore ka rregulla strikte shtesë, 
si: përdorimi i dronëve është i ndaluar gjatë natës; operatori i 
dronit duhet që çdo herë të ketë pamje të qartë të dronit të tij; 
dronët nuk mund të shfyrtëzohen pranë aeroporteve, kufijve, 
kazermave ushtarake, etj. Në rast të mosrespektimit të këtyre 
rregullave, droni do të konfiskohet dhe operatori do të gjobitet.

Por, pse dronët nuk mund të përdoren lirshëm?
Përgjigja në këtë qëndron në pikën më të fortë të shitjes: 

shumëllojshmëria e përdorimit të tyre, ku disa janë pozitive 
dhe disa negative.

Anët pozitive
Dronët kanë mundësinë e transformimit të botës në një 

vend më të mirë. Shumë shërbime emergjente kanë filluar 
t’i përdorin ata për të ndihmuar njerëzit në nevojë, gjersa 
industria e mbrojtjes është duke bërë hulumtime se si dronët 
mund të përmirësojnë sigurinë. Në mbarë botën, mbrojtësit e 
kafshëve të egra kanë pranuar teknologjinë për të monitoruar 
kafshët dhe ndonjë kërcënim të mundshëm kundër tyre, duke i 
përdorur dronët.

Zjarrfikja dhe burimet njerëzore
Shërbimet evropiane emergjente janë duke u stërvitur 

në përdorimin e dronëve të konsumit në operacionet e 
shpëtimit dhe emergjenca, duke përfshirë edhe rrjedhjet 
kemikale, aksidentet në komunikacion dhe zjarret që 
përhapen me shpejtësi.

Policimi
Në fillim të këtij viti, është raportuar se një e katërta e 43 

pjesëtarëve të policisë në Angli dhe Uells, kanë shqyrtuar 
mundësinë për të përdorur dronët në operacionet me 
rrezikshmëri të lartë dhe të gjurmojnë grabitësit e dyshuar.

Mbrojtja e kafshëve të egra
Biologët detarë nga “Leatherback Trust”, organizatë 

jofitimprurëse, janë duke i përdorur dronët për të monitoruar 
breshkat e detit për t’i zbuluar sekretet rreth sjelljes së tyre në 
oqean të hapur. Në Afrikën Jugore, dronët pa pilot janë duke 
u përdorur për të gjurmuar gjuetarët pa leje, në mënyrë që të 
zvogëlojnë numrin e vdekjeve të rinoçerontëve të rrezikuar.

Anët negative
Dronët gjithashtu kanë fuqinë për të shndërruar botën në 

një vend më të keq, meqë kanë aftësinë të përdoren si armë 
vdekjeprurëse. Disa edhe e kanë shtrembëruar përdorimin e 
dronëve, duke i përdorur ata për spiunazhë dhe vëzhgim.

Kërcënimi ndaj sigurisë
Numri i raportuar i rasteve, ku dronët dhe aeroplanët gati 

sa nuk janë ndeshur me njëri-tjetrin, është në rritje e sipër. Ky 
numër në vitin 2016 arrin në 70 sosh në Aeroportin “Heathrow” 
të Anglisë, krahasuar me vitin 2015, kur u raportuan 29 sosh. 
Si pasojë dronët mund të paraqesin kërcënim serioz pë 
sigurinë e trafikut ajror.

Si në shumë raste të tjera, mendimi për dronët do të 
vazhdojë të ndahet në ato pro dhe kundër dhe çuditërisht, 
të dyja këto mendime do të kenë të drejtë. Megjithatë një 
gjë është e sigurt, përdersa dronët përdoren në mënyrë 
të përgjegjshme dhe në pajtueshmëri me rregullat dhe 
ligjin në fuqi, asnjë problem nuk do të paraqitet. Në anën 
tjetër, nëse ato rregulla shkelen, personat përgjegjës, siç 
u përmend, do t’i humbin dronët e tyre dhe do të gjobiten. 
Zgjedhja është e juaja!

DRONËT DHE NDIKIMI 
I TYRE NË SHOQËRI
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Technology is evolving so fast that sometimes it 
seems as if new inventions are becoming popular 
overnight. One might claim that the use of dynamic 

remotely operated navigation equipment, more 
commonly known as a drone, is a typical example. One 
of the reasons why they are becoming popular so fast is 
that drones can be applied in so many fields for so many 
purposes. This versatility, however, is also the reason 
why their use has raised so many concerns, that in many 
countries around the world their use is being regulated by 
law and Kosovo is no exemption in this regard.

Anyone who wants to own a drone shall register and 
mark the aircraft with the identification number assigned 
by the CAA (Civil Aviation Authority of Kosovo). Moreover, 
every time someone wants to operate a drone they shall 
submit an application for approval for flight operations 
with drones to the CAA. This approval application must be 
filed at least five working days before the planned flight. 
The owning and use of drones is regulated based on the 

Law on Civil Aviation as well as Regulation No.01/2017 
on Unmanned Aircraft Systems. Besides the foregoing 
this Regulation it has several more strict rules: 

1. The use of drones is forbidden during night
2. The drone operator also must all the time have a 

clear view of his/her drone
3. Drones mustn’t be used near airports, 

borders, military barracks, etc. In case of failure 
to comply with these rules, the drone will be 
confiscated and the operator will be fined.

But, why can’t the drones be used freely?
The answer to this lies within their strongest 

selling point: There are many ways to use them; 
some of them are good, others are bad.

The good
Drones have the potential to transform the 

world for the better. Many emergency services 
have started to use them to help people in 
danger, while the defense industry is exploring 
how drones can improve security. Around the 
world, wildlife conservationists are embracing the 
technology to monitor animals and any potential 
threats against them by using drones.

Firefighting and human rescue
European emergency services are being 

trained on how to use consumer drones in rescue 
operations and emergencies; including chemical 
spills, car accidents and widespread fires.

Policing
Earlier this year it was reported, that 

more than a quarter of the 43 police forces in 
England and Wales were considering using 
drones in high risk operations and to trace 
burglary suspects.

Wildlife conservation
Marine biologists from the Leatherback Trust, 

a non-profit organization, are using drones to 
monitor sea turtles, in a bid to uncover secrets 
about their behavior in the open ocean. In South 
Africa, unmanned drones have been deployed 
to track suspected poachers to help tackle the 
number of endangered rhino deaths.

The bad
Drones also have the power to transform the 

world for the worse as they have the capacity to 
be used as a deadly weapon. Some have also 

bemoaned the use of drones for spying the privacy of 
people and other criminal purposes.

Security threat
The number of reported near-misses between drones 

and planes is on the rise. A total of 70 near-misses were 
reported during 2016 at Heathrow airport in England 
compared to 29 in 2015. As a consequence, drones can 
pose a serious threat to air traffic security.

As in many other cases the drones will continue to divide 
opinions in pro and against and in a strange way both sides 
will be right. One thing is for sure though, as long as they 
are used responsibly and in compliance with the applicable 
regulations and law, no problems should arise. 
On the other hand, if those rules are broken, 
the responsible persons, as already 
stated, shall lose their 
drones and be fined:

The choice is yours!

DRONES AND THEIR 
IMPACT IN SOCIETY

Na vizitoni në:
Visit us at:
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A keni dëgjuar ndonjëherë për listën “Forbes 30 
nën moshën 30 vjeçare” ose Revistën “Forbes” 
në përgjithësi? Nëse nuk keni dëgjuar, mos u 

shqetësoni shumë sepse gjasat janë që as shumica e 
bashkëmoshatarëve tuaj nuk kanë dëgjuar për të. Së 
paku, kështu ishte deri në janar të vitit 2018, kur publiku i 
gjerë kosovar zbuloi se tri femra kosovare: Blinera Meta 
Shala, Blerta Thaçi dhe Dafina Olluri, drejtoresha të “Open 
Data Kosovo” ishin përzgjedhur në listën “Forbes 30 nën 
moshën 30 vjeçare”.

Revista “Forbes” është një revistë amerikane dyjavore 
e biznesit që përmban artikuj origjinalë në fushën e 
financave, industrisë dhe marketingut. Revista “Forbes” 
është e njohur për listat dhe rendijet e saj si: amerikanët 
më të pasur (Forbes 400), kompanitë më të mira në botë 
(Forbes Global 2000) dhe “Miliarderët e Botës”. Që nga 
viti 2011, revista “Forbes” nisi edhe listë “30 nën 30” e cila 
është një përmbledhje e listave që i radhisin 600 yje në 
ngritje nga 20 industri të ndryshme.

Shpjegimi zyrtar në faqen e internetit të 
revistës “Forbes” thotë se: “Open Data Kosovo”, 
përmes teknologjisë, është duke i sjellë qeverisë 
transparencë dhe përgjegjësi. Ekipi udhëheqës 
punon për të përmirësuar Kosovën përmes rritjes 
së angazhimit qytetar përmes teknologjisë, hapjes 
së të dhënave qeveritare dhe angazhimit në 
humanitarizëm digjital”. 

Zonjushat Blerta Thaçi dhe Dafina Ollura i kanë 
thënë revistës “For You” se “Open Data Kosovo” 
është një organizatë jofitimprurëse që është 
themeluar në vitin 2014 nga Georges Labreche, i 
cili ishte aktiv në Kosovë, që do të thotë ODK deri 
në vitin 2016. Sipas Thaçit dhe Ollurit, misioni i 
organizatës së tyre është që të arrijnë humanitarizëm 
digjital dhe qeveri të hapur përmes përdorimit të 
teknologjisë qytetare. “Ideja kryesore e projekteve 

dhe e programeve tona është që vazhdimisht 
të përfshijmë sa më shumë njerëz që është e 
mundur, veçanërisht të rinjtë, në procesin e krijimit 
të politikave institucionale. Më konkretisht, të rinjtë 
përmes trajnimeve tona mësojnë teknologjitë e 
reja dhe i përdorin ato për të krijuar prototipa se 
si të ndihmojnë institucionet dhe komunitetet. Me 
fjalë të tjera, ne synojmë të rrisim drejtpërsëdrejti 
transparencën, llogaridhënien dhe komunikimin 
ndërmjet njerëzve dhe institucioneve përmes 
zgjidhjeve digjitale”, theksuan zonjushat Thaçi 
dhe Olluri. Ato vazhduan të thonë se fillimisht 
ato dëshironin të edukonin si popullin, ashtu 
edhe institucionet përmes zgjidhjeve konkrete në 
konceptin e të dhënave të hapura; gjegjësisht, se si 
dhe pse institucionet duhet t’i publikojnë të dhënat 
dhe kush janë njerëzit që kanë të drejtë t’i shohin ato 
dhe të kenë qasje. Ky synim tani është zgjeruar me 
ide dhe programme të tjera si: institucion teknologjik, 
teknologji për politikë, përvojë në teknologji, etj.

Kur u pyetën për njohjen e tyre nga revista 
Forbes “30 nën 30”, zonjushat Thaçi dhe Olluri 
nënvizuan se tërë suksesi i tyre është rezultat 
i punës ekipore dhe asgjë nuk do të ishte e 
mundur pa përpjeket e ekipit të tyre. “Gjëja më e 
rëndësishme për të kuptuar në lidhje me punën tonë 
është se e gjithë kjo u arrit në Kosovë nga kosovarët 
e rinj të lindur dhe të rritur në Kosovë. Për më tepër, 
kolegia e jonë Blinera është shembulli i përsosur 

se nuk duhet të shkoni jashtë vendit për të arritur sukses. 
Puna dhe përvoja e saj me ODK është aryeja pse ajo tani 
është shpërngulur në Finlandë në një rol të ngjashëm 
me një përqendrim ndërkombëtar në “Open Knowledge 
Finland”, shtuan zonjushat Thaçi dhe Olluri.

Në përmbyllje, zonjusha Thaçi u bëri thrrje të rinjve të 
Kosovës se përkundër pamjes së zymtë të pikturuar nga 
lajmet dhe mediet në përgjithësi, ata nuk duhet të heqin 
dorë, por të vazhdojnë të punojnë dhe të edukohen. Sipas 
saj, ata nuk duhet t’i shohin këto vështirësi si probleme, por 
më tepër si mundësi për ata që të bëjnë ndryshime pozitive 
në jetën e tyre dhe në komunitetin e tyre. Zonjusha Olluri, 
në anën tjetër, inkurajoi të gjithë të rinjtë, veçanërisht vajzat 
që të përzgjedhin programimin kompjuterik si profesion 
sepse është një nga profesionet më të kërkuara në botë. 
Ajo gjithashtu shtoi se të rinjtë nuk duhet të harrojnë kurrë 
se: “ne dimë, ne duam dhe ne mund t’ia dalim!”

“OPEN DATA KOSOVO” 
PËR PËRMIRËSIMIN E 
SHOQËRISË KOSOVARE!
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Have you ever heard of “Forbes 30 under 30” list 
or even Forbes Magazine for that matter? If you 
haven’t, you should not worry too much because 

chances are most of your peers haven’t heard either. 
At least, this was the case until January 2018 when the 
broad Kosovan audience found out that three Kosovan 
women: Blinera Meta Shala, Blerta Thaçi and Dafina 
Olluri, Directors of Open Data Kosovo, had been selected 
in the “Forbes 30 under 30” list.

Forbes is an American bi-weekly business magazine 
that features original articles on finance, industry and 
marketing topics. Forbes is known for its lists and 
rankings such as richest Americans (the Forbes 400), the 
world’s top companies (the Forbes Global 2000), and The 
World’s Billionaires. Since 2011 Forbes also launched 
“30 Under 30”, which is a set of lists that recognize 600 
young stars from 20 different industries.

The official explanation in the Forbes webpage 
states that “Open Data Kosovo is bringing 
government transparency and accountability 
through technology. The leadership team 
works to improve Kosovo through increasing 
civic engagement through technology, opening 
government data and engaging in digital 
humanitarianism.”

Mses Blerta Thaçi and Dafina Olluri told 
Magazine For You that Open Data Kosovo is 
a non-profit organization that was established 
in 2014 by Georges Labreche who was 
active in Kosovo, namely ODK until 2016. 
According to Thaçi and Olluri, the mission 
of their organisation is to achieve digital 
humanitarianism and open government 
through the use of civic-tech. “The main idea 
of our projects – programs is to continuously 

involve as many people as possible, youth in particular, 
in the institutional policymaking processes. More 
specifically, young people through our trainings learn new 
technologies and use them to create prototypes on how 
to help the institutions and communities. In other words, 
we aim to directly increase transparency, accountability 
and communication between the people and the 
institutions through digital solutions,” highlighted Mses 
Thaçi and Olluri. They went on stressing that initially they 
wanted to educate both the people and the institutions 
through concrete solutions on the Open Data concept; on 

how and why should institutions publish 
data and what are the people entitled to 
see and access. This aim has now been 
broadened to other ideas and programs 
such as: techstitution, tech for policy, 
techsperience, etc. 

When asked about their recognition 
by the Forbes 30 under 30, Mses Thaçi 
and Olluri emphasized, that all their 
success is a result of team work and 
none of this would be possible without 
the efforts of their team. “The most 
important thing to understand in relation 
to our work is, that all this was achieved 
in Kosovo by young Kosovans who are 
born and raised in Kosovo. Moreover, 
our colleague Blinera is the perfect 
example that you don’t have to go abroad 

to achieve success. Her work and experience with 
ODK is the reason why she has now moved to Finland 
in a similar role with an international focus at Open 
Knowledge Finland,” Mses Thaçi and Olluri added.

In the end Ms Thaçi appealed to the young people 
of Kosovo, that despite the grim picture painted by the 
news and media in general, they should not give up but 
keep working and educating themselves. According to 
her, they should not see these difficulties as problems 
but rather as opportunities for them to make positive 
changes in their lives and their communities. Ms Olluri, 
on the other hand, encouraged all the young people, 
girls in particular, to choose computer programing as 
their occupation, because it is one of the most sought 
occupations in the world. She also added that the 
young people should never forget that “we know, we 
want, and we can succeed!

OPEN DATA KOSOVO 
IMPROVING KOSOVO 
SOCIETY!



LIBRI
Një ditë, gjersa po kthehesha nga shkolla 

pashë një lypës pranë shtëpisë sime. 

Ai ishte aq i lodhur dhe ishte e qartë se 

kishte nevojë për diçka. Nëna ime shpesh thotë 

se nuk duhet të flas me të huajt, por ky njeri kishte 

diçka të veçantë që çuditërisht nuk mund ta shpje-

goj. I ofrova atij mundësinë që të ulet në ballkonin e 

shtëpisë sime, ndërsa unë hyra brenda që të gjeja 

diçka për të ngrënë për të. Ai më pyeti: “Pse jeni aq 

e sjellshme me mua? Ti as nuk më njeh.” Pastaj, 

unë ia ktheva: “Askush nuk është varfëruar kurrë 

duke dhënë dhe jam e trishtuar që nuk mund të 

bëj më shumë sepse mirësia nuk ka çmim dhe çdo 

qenie njerëzore mund të ndihmojë të tjerët, nëse 

ata duan.” Lypësi qëndroi gati një orë dhe sapo 

po bëhej gati të largohej, nëna ime u kthye nga 

puna. Ajo më shikoi në një mënyrë që nuk dukej 

mirë dhe e kuptova që do të kem telashe. Lypësi 

po mbante një libër në duart e tij dhe ai ma dha atë 

duke më thënë: “Nuk mund të gjeja person më të 

përshtatshëm për t’ia dhënë këtë, por tash e gjeta 

dhe ai person je ti, vajzë e bukur, dhe të falënderoj 

për ndihmën!” Ai u largua dhe unë hyra brenda 

në shtëpi me fytyrë të trishtuar. Nëna ime ishte në 

kuzhinë dhe më thirri, dhe papritmas filloi të më 

përkëdhelte. U befasova sepse nuk e prisja këtë 

sjellje dhe mendova që sonte do të flija pa ngrënë 

gjë, por në vend të kësaj, ajo më puthi. “Jam krena-

re me ty,” - tha ajo. Pas darkës, e mora librin që ma 

dha lypësi. Titulli ishte “5 vjet në parkun e qytetit”. 

Së pari mendova që libri ishte shkruar prej tij, pasi 

që ai ishte lypës dhe ndoshta kishte kaluar shumë 

kohë në park. Por nuk desha të vija në përfundim 

para se ta lexoja atë. Dhe fillova … 

“5 vjet në parkun e qytetit” - kushtuar Ana Xhon-

sonit, dashurisë sime të vetme.
Isha 18 vjeç 

në atë kohë, 
gjegjësisht 
sapo kisha 
mbushur 18 
vjet. Nëna 
ime më kishte 
bërë një 

dhuratë të 
bukur, 

një 

libër me tregime. Shumë kohë më parë, e kisha py-

etur nënën nëse do të kishte mundësi të ma blinte 

këtë libër dhe ajo kishte vendosur të ma jepte në 

ditën e lindjes sime. Ende më kujtohet sa i lumtur 

isha kur e pashë fytyrën e saj të bukur gjersa po 

e merrja librin nga duart e saj. Megjithatë, kurrë 

nuk e kisha menduar se ditëlindja ime e 18-të do 

të jetë dita kur nëna ime do të vdiste dhe do të më 

braktiste, duke me lënë në duart e fatit. Babai im 

vdiq kohë më parë dhe mbeta veç me nënën 

time, por tani, as ajo nuk ishte më. Isha fil-

likat vetëm dhe drita ime e vetme e jetës u 

fik, errësira mori gjithçka. Pasi që isha 18 

vjeçar, ligji më konsideronte si një i rritur 

dhe i aftë për punë, kështu që nuk më lar-

guan nga shtëpia. Vazhdova jetën time aty, 

por gjithçka, pothuajse gjithçka më kujton-

te nënën time; ishte sikur po e shihja atë 

gjersa po gatuante dhe po këndonte në 

të njëjtën kohë. Prandaj, për të ikur nga 

rutina e përditshme, shumicën e kohës 

e kaloja në parkun e qytetit, i cili gjindej 

vetëm disa hapa larg shtëpisë sime. Pashë 

fëmijë të lumtur, disa prej tyre duke lozur, 

disa prej të cilëve vallëzonin, thjesht ishin 

aty duke e shijuar jetën, pa qenë të ndikuar 

nga trishtimi. Vetëm për një çast dëshiroja 

të isha sikur ata, vetëm për një çast 

dëshiroja që trishtimi im më i 
madh në jetë të jetë pyetja 
që do t’ia parashtroja 
nënës sime: “Mami a 
mund ta blej një akul-
lore?” Por ato ditë i 
përkisnin të kaluarës, 
që ishin aq larg dhe 
që nuk mund të kthe-
heshin. (vazhdon)

Majlinda Reka
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THE BOOK
As I was coming back from school, one day, 

I saw a beggar near my house. He was so 

tired and it was obvious that he needed 

something. My mother often says that I shouldn’t 

be talking to the strangers but this person had 

something special that weirdly couldn’t be 
explained. I offered to him to 

sit down at the 
balcony of my 
house while 

I would find 
something to eat 

for him. He said: 
“Why are you 
being so nice to 

me? You don’t even 
know me!” And then 
I said: “No-one has 

ever become poor 
by giving, I’m sad that I 
can’t do more, kindness 

is free and every hu-
man being can help 

others, if they want to.” 
The beggar stayed 

for almost one 
hour and when 

he was about 
to go, my 
mother 
came from 
work. She 

looked at me 
in a way that 

wasn’t good, so 
I knew that I was in 

trouble. The beggar was hold-

ing a book in his hands and he gave it to 

me saying: “I couldn’t find the right person to give it 

to, but now I found it and that person is you, beauti-

ful girl, and thank you for your help!” He went away 

and I went inside with a sad face. My mother was in 

the kitchen and she called me, suddenly she started 

to caress me. I was surprised, I didn’t excpect this, 

I thought that tonight I would sleep without eating 

anything but instead I got a kiss from her. “I’m proud 

of you.” - she said. After dinner, I took the book that 

the beggar gave me. The title was “5 years in the 

city park”. At first I thought the book was written by 

him, since he was a beggar and probably he would 

have spent a long time at the park. But I didn’t 

want to get into conclusions before reading it. And I 

started…

         “5 years in the city park” - dedicated to 

Ana Johnson, to my only love
I was 18 years old at the time, I just got 

18. My mother had bought me a beautiful 

present, a book with stories. I asked my 

mother a long time ago to buy it but 

she decided to give it to me for my 

birthday. I can still remember how 

happy I was when I saw her beautiful 

face while I was receiving the book 

from her hands. But, I never thought 

that my 18th birthday would be the 

day when my mother would pass 

away and would abandon me 
and leave in fates hands. 
My dad had died a long 
time ago, and I was left 
alone with my mother, 
but now, she was not 
here neither. I was 
all alone and my 
only light of life was 
turned off, dark-
ness took away ev-
erything.  As I was 18, legally I 

was considered as an adult person 

and capable of work, so I didn’t have 

to leave my house. I continued my life 

there, but everything, almost everything 

reminded me of my mom; it was like I 

was seeing her while she was cooking 

and singing at the same time. To run away 

from the daily routine, most of the time I spent 

in the city park, it was only a few steps away 

from my house. I saw happy children, some of 

them playing, some of them dancing, they were 

simply enjoying life without being touched from 

sadness. I wished I could be for a moment like 

them, I wished only for a moment my biggest 

worry to be asking my mother: “Mum, can I 

have an ice-cream please?” But those days 

were long gone, so far away and so irrevers-

ible. (to be continued) 

Majlinda Reka 

Your corner
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Përshëndetje 
revista For You, 
Unë jam Albisona dhe 
në vazhdim do të gjeni 
preferencat e mia për muzikën 
dhe sportin. Këngëtarja ime 
e preferuar është Dhurata 
Dora kurse sportisti im i 
preferuar është Ronaldo. Në 
kohën time të lire unë dëgjoj 
muzikë në gjuhën angleze. 
Unë pëlqej revisten tuaj, 
në veçanti posterët.  Do të 
doja të publikonit posterin e 
Dhuratës një ditë. Gjithashtu, 
dua t’ju falenderoj shumë 
që e shpërndani revistën në 
shkollën tonë dhe shpresoj që 
përsëri të na vizitoni.
Albisona Maloku
SHFMU “Kosntandin 
Kristoforidhi”- Nerodime, 
Ferizaj

Tung,
Unë quhem Ardita dhe me gjithë 
shpirt iu them: Faleminderit 

revista 4U që gjendesh në duart 
tona në kohën tonë të lirë. Unë 
i pëlqej të gjitha informacionet 
që gjenden në revistën tuaj 
dhe tonën. Sporti im i preferuar 
është volejbolli. Këngëtarja ime 
e preferuar është KIDA dhe 
aktroja ime e preferuar është 
Selena Gomez. Punë të mbarë.
Ardita Maloku
SHFMU “Kosntandin 
Kristoforidhi”- Nerodime, 
Ferizaj

Pershendetje!
Unë quhem Edonit 
Kashtanjeva. Këngëtari im 
i preferuar është GOLD AG 
kurse sportisti im i preferuar 
është Leo Messi. Revista 
ime e preferuar është 4U 
dhe jam shumë i lumtur që e 
lexoj. Mezi e pres numrin e 
ardhshëm. Unë pëlqej të luaj 
dhe te bisedoj me shokët në 
kohën time të lirë. 
Edonit Kashtanjeva

SHFMU “Kosntandin 
Kristoforidhi”- 
Nerodime, Ferizaj

Përshendetje redaksia 4U!
Ne jemi Eriona & Aurora, 
jemi shoqe të ngushta. 
Këngëtarët tanë të preferuar 
janë Ariana Grande dhe 
Butrint Imeri. Ne pëlqejmë të 
dëgjojmë muzikë në gjuhën 
angleze dhe të shkruajmë 
poezi. Ne gjithashtu 
pëlqejmë të lexojmë në 
kohën tonë të lirë. Që 
të dyja bashkë e duam 
shumë revisten 4U, është 
e preferuara jonë. Juve iu 
dëshirojmë suksese pa fund. 
Eriona Guta & Aurora 
Maloku
SHFMU “Kosntandin 
Kristoforidhi”- Nerodime, 
Ferizaj

Ju ngjatjeta!
Unë jam Ergesa Selmani. 

Këngetarët 
e mi të preferuar janë 
Eminem dhe Butrint Imeri. 
Më pëlqen shumë të këndoj 
dhe vallëzoj, dhe këtë 
edhe e bëj në kohën time 
të lirë. Do të doja shumë 
nëse në njërin nga numrat 
e ardhshëm të revistës të 
publikoni posterin e Butrintit. 
Punë të mbarë. 
Ergesa Selmani
SHFMU “Kosntandin 
Kristoforidhi”- Nerodime, 
Ferizaj
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Greetings to 
“For You” Magazine! 
My name is Albisona and 
I constantly find my music 
and sports preferences 
in your magazine. My 
favourite singer is Dhruata 
Dora, whilst my favourite 
athlete is Ronaldo. I spend 
my free time listening to 
English music. I love your 
magazine, especially the 
poster’s corner. I would ask 
you if you could publish 
Dhurata’s poster one day. 
I also want to thank you 
very much for distributing 
the magazine to our school 
and I hope you will visit us 
again.
Albisona Maloku
EJHS “Konstandin 
Kristoforidhi”- Nerodime, 
Ferizaj

Hi!
I am Ardita and I would like 

to say from the bottom of 
my heart: thank you “4U” 
magazine for being part of 
our free time. I love all the 
information that I find in 
your and our magazine. My 
favourite sport is volleyball. 
My favourite singer is KIDA 
and my favourite actress is 
Selena Gomez. Keep up the 
good work.
Ardita Maloku
EJHS “Kosntandin 
Kristoforidhi”- Nerodime, 
Ferizaj

Hello!
My name is Edonit 
Kashtanjeva. My favourite 
singer is GOLD AG, while 
my favourite athlete is 
Leo Messi. My favourite 
magazine is 4U and I am 
very happy to be able to 
read it. I can’t wait for the 
next issue. In my free time, 
I like to play and talk to my 

friends.
Edonit Kashtanjeva
EJHS “Kosntandin 
Kristoforidhi”- 
Nerodime, Ferizaj

Greetings to the “4U” 
magazine editorial staff!
We are Eriona and Aurora 
and we are best friends. 
Our favourite singers are 
Ariana Grande and Butrint 
Imeri. We love to listen to 
English music and to write 
poetry. We also like to read 
in our free time. Both of us 
love the 4U magazine and 
it is our favourite. We wish 
you a lot of success! 
Eriona Guta & Aurora 
Maloku
EJHS “Kosntandin 
Kristoforidhi”- Nerodime, 
Ferizaj

Greetings!
My name is Ergesa 

Selmani. My favourite 
singers are Eminem and 
Butrint Imeri. I love to 
sing and dance and I do 
this in my free time. I 
would kindly ask you if 
you could post Butrint’s 
poster in one of the next 
issues. It would make my 
day. Good luck! 
Ergesa Selmani
EJHS “Kosntandin 
Kristoforidhi”- 
Nerodime, Ferizaj
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