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editorial/indeksi

Të dashur lexues,

Përsëri erdhi koha për shkollë! 
Me siguri jeni të ngazëllyer dhe 
ndoshta edhe pak të pikëlluar që 

vera ka përfunduar. Disa fëmijë ndihen 
nervozë ose pak të frikësuar në ditën e 
parë të shkollës për shkak të të gjitha 
gjërave të reja: mësues të rinj, shokë e 
shoqe të reja dhe ndoshta edhe shkollë 
e re. Fatmirësisht këto brenga të “reja” 
zgjasin vetëm për një kohë të shkurtë. Të 
mësojmë më tepër për kthimin në banka 
shkollore.
Dita e parë
Shumica e mësuesve e fillojnë vitin 
shkollor duke u prezantuar dhe duke 
folur për të gjitha gjërat që ju do të bëni 
këtë vit. Disa mësues u japin nxënësve 
një mundësi për t’i treguar pjesës tjetër 
të klasës diçka rreth vetes së tyre. Kur 
mësuesit flasin në ditën e parë, ata 
shpesh flasin për rregullat e klasës, që 
ju të dini se çfarë lejohet dhe çfarë nuk 
lejohet. Ju tashmë që ditën e parë mund 
të njihni shumë fëmijë në klasën tuaj. 
Por është një ditë e shkëlqyeshme për 
të bërë një shok ose shoqe të re, kështu 
që përpiquni të përshëndetni si fëmijët 
që i njihni ashtu dhe ata të rinjtë që nuk i 
njihni. Merrni hapin e parë dhe do të jeni 
të lumtur që e bëtë këtë dhe kështu do 
të jetë edhe shoku ose shoqja juaj e re!
Ndjehuni shkëlqyeshëm 
në ditën e parë 
Takimi me miqtë që nuk i keni parë për 
një kohë mund ta bëjë ditën e parë një 
ditë të shkëlqyeshme. Ju gjithashtu 
mund ta bëni këtë ditë të veçantë duke 
veshur një veshje që ju pëlqen. Ndoshta 
keni blerë një bluzë të bukur me mëngë 
të shkurtra gjatë pushimeve, ose atletet 
tuaja të reja ju bëjnë më të lumtur dhe 
më energjik. Nëse vishni uniformë, mund 
të mbani orën e preferuar, një tiarë të re 
për flokë ose një stoli për të treguar stilin 
tuaj personal. Mund t’iu bëjë të ndiheni 
mirë që të jeni të përgatitur dhe të keni të 
gjitha gjërat që ju nevojiten. Çfarëdo që 
futni në çantën e shkollës, sigurohuni që 
ta bëni gati një natë më parë. 
Ja disa këshilla të fundit për një vit 
fantastik shkollor 
Bëni gjumë të mjaftueshëm, hani një 
mëngjes të shëndetshëm, jepni më të 
mirën prej vetes, përdorni shprehi të mira 
pune, si p.sh. shënoni detyrat që u janë 
dhënë dhe bëni detyrat e shtëpisë me 
kohë, shpenzoni sa të doni kohën me 
mësime të shkollës - nëse nuk kuptoni 
diçka, pyesni mësuesin, dhe më e 
rëndësishmja: Mbani një sens humori.
Miqtë e mi,  deri në takimin tonë të 
ardhshëm në muajin tetor, ju uroj 
gjithë të mirat!

Leonora 

SIMBOLIZMI I MADH 
I URËS SË VOGËL!
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Dear readers,

I t’s school time again! You’re 
probably feeling excited 
and maybe a little sad that 

summer is over. Some kids feel 
nervous or a little scared on the 
first day of school because of all 
the new things: new teachers, 
new friends, and maybe even a 
new school. Luckily, these “new” 
worries only stick around for a 
little while. Let’s find out more 
about going back to school.
The First Day
Most teachers kick off the school 
year by introducing themselves and 
talking about all the stuff you’ll be 
doing that year. Some teachers give 
students a chance to tell something 
about themselves to the rest of 
the class. When teachers do the 
talking on the first day, they often 
go over classroom rules so you’ll 
know what’s allowed and what’s 
not. You might already know a lot 
of kids in your classes on the first 
day. But it’s a great day to make 
a new friend, so try to say hello to 
kids you know and new ones that 
you don’t. Make the first move and 
you’ll be glad you did and so will 
your new friend!
Feeling Good on Day One
Seeing friends you haven’t seen 
in a while can make the first day 
a good one. You also can make 
the day feel special by wearing an 
outfit you like. Maybe you got a 
great T-shirt on vacation, or your 
new sneakers put a spring in your 
step. If you wear a uniform, you 
might wear a favourite watch, a new 
hair band, or a piece of jewellery 
to show your personal style. It can 
make you feel good to be prepared 
and have all the supplies you need. 
Whatever you put in your backpack, 
make sure you pack it the night 
before. 
Here are a few final tips for a 
fantastic school year
Get enough sleep, eat a healthy 
breakfast, try your best, use good 
work habits, like writing down your 
assignments and turning in your 
homework on time, take your time 
with school work - if you don’t 
understand something, ask the 
teacher, and most  important: Keep 
a sense of humour.
Until our next meeting in 
October, stay well my friends.

Leonora 
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shkolla e muajit

Fshati piktoresk Bllacë në komunën 
e Therandës njihet si vendbanim 
që nga mesjeta (1455) kur edhe 

gjenden shënimet e para zyrtare për të. 
Duke qenë se ka një histori mjaft të gjatë 
e të pasur nuk është aspak për t’u habitur 
se sot Bllaca është një ndër fshatrat më 

të zhvilluara në këtë komunë. Pa dyshim, 
të gjitha arritjet bazën e kanë tek dashu-
ria që banorët vendor e kanë treguar për 

mësimin dhe shkollimin.
Shkolla e parë shqipe 

në këtë fshat u hap në vitin 
1948/1949. Themi shkolla 
kushtimisht pasi që, asokohe 
mësimi në fakt u zhvillua në 
Kullën e Ramë Bllacës, kurse 
mësuese e parë ishte Neire By-
tyqi nga Prizreni. Mirëpo vetëm 
tri vite më vonë, gjegjësisht 
në vitin 1952, me vetëkon-
tributin e tyre banorët e fshatit 
e ndërtuan edhe objektin e 
shkollës së re, i cili u kthye në 
një burim dhe simbol të dijes 
dhe përparimit për fëmijët e 
kësaj ane. Deri në vitin shkol-
lor 1987/1988 kjo shkollë 
ishte paralele e ndarë fizike e 
shkollës Duhël. Më 01.01.1988 
shkolla u pavarësua dhe e mori 
emrin “Ramë Bllaca”, kurse në 
vitin 2007 Ministria e Arsimit 
Shkencës dhe Teknologjisë 
(MASHT) e përfundoi ndërtimin 
e një shkolle të re dhe moderne 
në të cilën mësimi zhvillohet në 
kushte tejet të mira.

Drejtoresha e këtij institu-
cioni të dijes, znj. Sadije Lumi, 
tregon për revistën “For You” 
se që nga themelimi i saj e 
deri në ditët e sotme një ndër 

pikat më të forta të këtij tempulli të 
dijes mbetet dashuria që banorët 
e këtij fshati e kanë pasur për 
arsimin. Si rrjedhojë shkolla ka një 
bashkëpunim tejet të mirë prindër-
shkollë-nxënës. “Bashkëpunimi i 
shkollës me prindër ka një rëndësi 
të madhe për shkak se ai reflekton 
direkt në zhvillimin e fëmijëve e 
njëkohësisht në realizimin e punës 
më cilësore të institucionit edukati-
vo-arsimor,” shtoi znj. Lumi.

Mësimi zhvillohet nga niveli 
parafillor e deri në klasën e nëntë 
dhe në vitin shkollor 2018-2019 në 
këtë shkollë ishin të regjistruar 478 
nxënës, të ndarë në 20 paralele. 
Kurse, për mbarëvajtjen e rregullt 
të procesit mësimor janë të anga-
zhuar drejtoresha e shkollës, 26 
mësimdhënës, 1 administrator dhe 
5 punëtorë teknik. Sipas znj. Lumi, 
të gjithë mësimdhënësit janë të 
kualifikuar në drejtimet përkatëse 
për lëndët të cilat i ligjërojnë dhe 
ata po ashtu vazhdimisht ndjekin 
trajnime që organizohen nga 
shkolla, DKA, MASHT dhe OJQ të 
ndryshme me qëllim që të gjitha 
këto përvoja t’i shfrytëzojnë për 
mësimdhënie sa më mbështetëse 
për nxënësit e tyre. Tërë kjo punë 
ka rezultuar me suksese të shumta 
të nxënësve në garat e ndryshme 
të dijes dhe sportive si në nivel 
komunal edhe në atë kombëtar.

Drejtoresha e shkollës,
Sadije Lumi

Objekti modern i shkollës ofron edhe ambiente të 
këndshme ku nxënësit shoqërohen gjatë kohë së lirë.

SHKOLLA FILLORE 
DHE E MESME 
E ULËT “RAMË 
BLLACA” - 
THERANDË

Ligjërimi dhe puna në laboratorët e lëndëve përkatëse është pjesë e rëndësishme e           procesit edukativo-arsimor në SHFMU “Ramë Bllaca”. 
Aty nxënësit i mësojnë dhe zbatojnë në praktikë njësitë e tyre mësimore.
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school of the month

S’do mend se edhe ky institucion përballet me sfida 
të ndryshme dhe një ndër sfidat aktuale më të mëdha 
është ngarkesa e tepërt e mësimdhënësve me planifikim. 
“Për shkak të kohës së kufizuar kjo nuk po i kontribuon 
harmonizimit ndërmjet fushave kurrikulare dhe ngritjes 
së cilësisë së mësimdhënies,” shtoi zonja Lumi. Ajo 
vazhdoi më tutje duke theksuar se një sfidë tjetër me 
të cilën ballafaqohen mësimdhënësit janë edhe tekstet 
shkollore, të cilat nuk janë në harmoni me kërkesat e 
kurrikulës së re. Si rrjedhojë mësimdhënësit kanë paqa-
rtësi për procesin e vlerësimit të nxënësve sipas kurri-
kulës së re. Në fund të bisedës me ne drejtoresha Lumi 
e pati një porosi shumë të shkurtër për të gjithë të rinjtë 
e Kosovës: “Përkushtojuni librit dhe leximit sa më shumë 
në mënyrë që të kenë një të ardhme sa më të ndritur!”

The picturesque village 
of Bllaca in the munici-
pality of Theranda is 

known as a settlement since 
the Middle Ages (1455) as 
first official scriptures date 
back then. Since it has a 
long and rich history, it is 
not surprising that today 
Bllaca is one of the most 
developed villages in this 
municipality. Undoubtedly, all 
the achievements stem from 
the love that local residents 
have shown for learning and 
education.

The first Albanian school 
in this village was opened 
in 1948/1949. We say ‘the 
school’ because back then, 
the teaching process actu-
ally took place at the Kulla 
of Ramë Bllaca, and the first 
teacher was Neire Bytyqi 
from Prizren. However, only 
three years later, namely in 
1952, with their own contribu-
tion, the villagers constructed 
the new school building, 
which turned into a source 
and symbol of knowledge 
and progress for the children 
of this area. Until 1987/1988 
academic year this school 
was a satellite class of Duhël 
school. On 01/01/1988 the 
school became indepen-
dent and received the name 
“Ramë Bllaca”, and in 2007 
the Ministry of Education Sci-
ence and Technology (MEST) 
completed the construction 
of a new and modern school 
building in which education is 
provided in very good condi-
tions.

The Principal of this 
institution of knowledge, 
Mrs. Sadije Lumi, told the 
“For You” Magazine that 
since its foundation one of 
the strongest points of this 
temple of knowledge is the 
love the residents of this 
village had for education. As 
a result, the school has very 
good parent-school-student 
cooperation. “Cooperation of 
the school with parents is of 
great importance because it 

directly reflects on the devel-
opment of children and at the 
same time in the realization 
of the qualitative work of our 
educational institution,” Mrs. 
Lumi added.

Education is provided 
from the pre-primary level 
to the ninth grade and in 
2018-2019 academic year, 
478 students, divided into 20 
classrooms, were enrolled 
in this school. The school 
employs the principal, 26 
teachers, 1 administrator and 
5 technical staff members. 
According to Mrs. Lumi, all 
teachers are qualified in 
the respective fields for the 
subjects they teach and they 
continuously attend trainings 
organized by the school, 
MED, MEST and various 
NGOs in order to make 
use of such experience in 
student-centered teaching. 
All this work has resulted 
in numerous successes of 
students in various com-
petitions of knowledge and 
sports both at municipal and 
national level.

No doubt that this 
institution faces various 
challenges, and one of the 
current major challenges 
is the overburden of teach-
ers with planning. “Limited 
time is not contributing to 
the harmonization between 
curriculum areas and raising 
the quality of teaching,” Mrs. 
Lumi added. She went on 
to emphasize that another 
challenge facing teachers is 
textbooks that are not in line 
with the requirements of the 
new curriculum. As a result, 
teachers have ambiguity 
about the student assess-
ment process according 
to the new curriculum. At 
the end of the conversa-
tion with us, principal Lumi 
had a very simple message 
to all the young people of 
Kosovo: “Give time to books 
and reading as much as 
possible in order to have a 
brighter future!”

Hedhja e hapave të parë në shkollë është shumë më e 
lehtë falë kujdesit dhe dashurisë së mësimdhënësve.

ELEMENTARY AND JUNIOR 
HIGH SCHOOL “RAMË 
BLLACA” - THERANDË

Ligjërimi dhe puna në laboratorët e lëndëve përkatëse është pjesë e rëndësishme e           procesit edukativo-arsimor në SHFMU “Ramë Bllaca”. 
Aty nxënësit i mësojnë dhe zbatojnë në praktikë njësitë e tyre mësimore.
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U rat nuk janë thjesht ndërtesa prej guri, betoni 
ose hekuri që i lidhin brigjet. Ato janë duar që i 
lidhin njerëzit dhe janë simbol i jetës, dashurisë 

dhe miqësisë. Në fshatin Jagnjenicë, në komunën e 
Zubin Potokut, rishtas KFOR-i e ka ndërtuar një urë. 
Sot kjo urë i lidh dy vendbanime dhe ka një rëndësi të 
madhe për banorët e tyre. KFOR-i e ka ndërtuar urën 
e re, 6 metra të gjatë, për më pak se një muaj. Gjener-
almajor Lorenzo D’Addario, Komandanti i KFOR-it, tha 
se ishte i lumtur që kishte punuar me ushtarët e tij në 
këtë projekt. Duke folur para banorëve të grumbulluar 
të fshatit, ai tha: “Jam i lumtur që arritëm ta përfundo-
jmë këtë projekt dhe vërtet dëshiroj të shpreh se sa i 
lumtur jam që po e hap këtë urë”. Ai gjithashtu foli edhe 
për rëndësinë që kjo urë do të ketë në rritjen e ekono-
misë në komunën e Zubin Potokut. Për më tepër, ai u 
kërkoi njerëzve që të qëndronin në kontakt me ushtarët 
e KFOR-it.

Banorët e Jagnjenicës shpesh ishin 
përballur me përmbytje më parë
Të gjitha urat në botë dallojnë njëra nga tjetra. Disa janë 
të gjata dhe të larta e disa janë të vogla, por që të gjitha 
lidhin dy brigje të kundërta dhe njerëzit që jetojnë në ato. 
Nga të gjitha gjërat që njeriu ka ndërtuar deri më tani, 
asgjë nuk është më e vlefshme se urat. Përveç që lidhë 
brigje dhe njerëz, ajo gjithashtu krijon miqësi të qën-

drueshme dhe dashuri në mes njerëzve, besim dhe dëshirë 
për të jetuar së bashku. Këto janë ndër të tjera arsyet 
pse popullsia lokale e Jagnjenicës ishte aq e lumtur për 
ndërtimin e saj. Ajo do ta lehtësojë jetën e tyre, pasi që ura 
që kishte qenë atje ishte e papërshtatshme, veçanërisht 
gjatë përmbytjeve. Banorët shpresojnë se do të vazhdojnë 

të kenë bashkëpunim të 
mirë me KFOR-in. “Ne 
kemi pasur probleme të 
mëdha, sidomos gjatë 
shirave që merrnin çdo 
gjë me vete, madje 
edhe urën e vjetër që në 
të vërtetë përbëhej nga 
një tub, i cili vazhdi-
misht zhvendosej nga 
uji,” tha Nenad Cvetniq. 
Llidija Zuviq është një 
nga njerëzit që doli 
me idenë e ndërtimit 
të kësaj ure. Ajo thotë 
se është jashtëzakon-
isht mirënjohëse ndaj 
KFOR-it për ndihmën që 
i ofroi këtij fshati. “Urat 
i bashkojnë njerëzit. 
Duke ndërtuar një urë 
ne gjithashtu ndërtojmë 
një të ardhme më të 
mirë. Ne jemi jashtëza-
konisht mirënjohës ndaj 
KFOR-it dhe shpreso-
jmë se do të vazhdojmë 
bashkëpunimin tonë në 
të ardhmen”.Fillimi i punës në ndërtimin e urës 6 metra të gjatë por, tejet të rëndësishme.

SIMBOLIZMI I MADH 
I URËS SË VOGËL!

Përurimi solemn i urës së re në fshatin Jagnjenicë në komunën        e Zubin Potokut.
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B ridges are not just 
simple constructions 
made of stone, concrete, 

or iron that unite shores. They 
are hands that connect people, 
being a symbol of life, love 
and friendship. In the village of 
Jagnjenica, Zubin Potok Munic-
ipality, KFOR has recently built 
a bridge. Today, the bridge 
connects two settlements and 
it is of great importance to the 
inhabitants. The six meters 
long bridge was constructed in 
less than a month. Major Gen-
eral Lorenzo D’Addario, the 
KFOR Commander, stated he 
was glad that he had worked 
with his soldiers on this proj-
ect. Speaking to the gathered 
village residents, he said: “I’m 
glad that we managed to finish 
this project, and I would really 
like to express how happy I 
am to be opening this bridge”. 
He also spoke about the 
importance that this bridge 
would have in increasing 
the economy in Zubin Potok 
Municipality. Furthermore, he 
asked people to stay in con-
tact with KFOR soldiers. 

Residents of 
Jagnjenica had 
often faced 
floods before
All bridges in the world are dif-
ferent. Some are long and tall 
and others are small, but they 
all connect two opposite shores 
and people living on them. Out 
of all the things that mankind 
has built so far, nothing is more 
valuable than bridges. Besides 
linking shores and people, they 
create lasting friendships and love 
among people, trust and desire 
to live together. These are among 
others, the reasons why the resi-
dents of Jagnjenica village were 
so delighted by its construction. 
It would make their lives easier, 
as the bridge that had been there 
was inadequate, especially during 

floods. The residents hope that 
they will continue to have good 
cooperation with KFOR. “We had 
big problems, especially during 
the rains that would wash out 
everything, even the old bridge 
that actually consisted of one 
pipe, which was constantly be-
ing shifted by the water,” Nenad 
Cvetnic said. Lidija Zuvic is one of 
the people who came up with the 
proposal to build this bridge. She 
says she is extremely grateful 
to KFOR for helping this village. 
“Bridges connect people and by 
building them, we also build a 
better future. We are immensely 
grateful to KFOR and we hope 
that we will continue our coopera-
tion in the future.”

KFOR is made up of 
big-hearted 
people 
Srdjan Vulovic, the Mayor of 
Zubin Potok Municipality, also 
thanked KFOR for its assistance. 
He emphasized the importance 
of the bridge in Jagnjenica and 
added: “this bridge is small, but it 
has a great symbolism. It shows 
us that KFOR thinks about us. 
This bridge connects two small 
settlements, but it is of great 
benefit to all of us. I thank KFOR, 
and I hope that they will continue 
to take care of us in the future”. 
The Minister of Administration 
and Local Self-government, 
Adriana Hodzic, agreed with 
him and added that KFOR is not 
only an institution with weapons 
in their hands, but that it is also 
made up of “big-hearted people 
who sincerely want the best for 
Kosovo and its inhabitants.” She 
thanked KFOR for the investment 
and praised the good cooperation 
between KFOR and the local gov-
ernance in northern Kosovo.

A bridge, further than its util-
ity, is a symbolic gift. Not only 
does it help overcoming physical 
obstacles, but it certainly brings 
communities together. 

THE GREAT SYMBOLISM 
OF A SMALL BRIDGE!

Përurimi solemn i urës së re në fshatin Jagnjenicë në komunën        e Zubin Potokut.

KFOR-i është i përbërë 
nga njerëz me zemër të 
madhe
Sërgjan Vuloviq, kryetari i Komunës 
së Zubin Potokut, gjithashtu falënderoi 
KFOR-in për ndihmën e tij. Ai theksoi 
rëndësinë e urës në Jagnjenicë dhe 
vazhdoi: “Kjo urë është e vogël, por ka 
një simbolikë të madhe. Kjo na tregon se 
KFOR-i po mendon për ne. Kjo urë lidh 
dy vendbanime të vogla, por është një 
përfitim i madh për të gjithë ne. Falën-
deroj KFOR-in dhe shpresoj se ata do të 
vazhdojnë të kujdesen për ne edhe në të 
ardhmen”. Ministrja e Administratës dhe 
Vetëqeverisjes Lokale, Adriana Hoxhiq, 
u pajtua me të dhe shtoi se KFOR-i nuk 
është vetëm një institucion me armë në 
duart e tyre, por që është i përbërë edhe 
nga “njerëz me zemër të madhe që sin-
qerisht ia duan më të mirën Kosovës dhe 
banorëve të saj”. Ajo falënderoi KFOR-in 
për investimin dhe çmoi bashkëpunimin e 
mirë midis KFOR-it dhe qeverisjeve lokale 
në veri të Kosovës.

Krahas dobisë së saj, një urë është 
një dhuratë simbolike. Ajo jo vetëm që 
ndihmon në kapërcimin e një pengese 
fizike por pa dyshim edhe i 
bashkon komunitetet.

Na vizitoni në:
Visit us at:
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AKSESORËT PËR FLOKË 
- MINI VEPRA TË ARTIT NË 
FLOKËT TUAJA

(Burimi: https:/glowsly.com)8

Barretat 
me stoli & 
kapëset e 
flokëve
Për shumicën prej 
nesh, barretat dhe 
broshët e flokëve 
nuk janë pjesë 

e dukjes sonë të përditshme, por dihet mirë se ato i shtojnë 
diçka të veçantë dukjes në mbrëmje. Sidoqoftë, nuk keni 
nevojë t’i kurseni këta aksesorë të stolisur flokësh, të vjeshtës 
2019, vetëm për raste speciale - fundja qëllimi i tyre është që 
t’ia shtoni përditshmërisë atë prekje të magjisë.

Jewelled Barrettes & Hair Clips
For most of us, barrettes and hair brooches are not part 
of our everyday look, but it is a known fact that they add 
something special to an evening look. You don’t have to 
save these bejewelled fall 2019 hair accessories for fancy 
events, though – their whole point is to add that touch of 
magic to everyday life.

Aksesorë 
me marga-
ritarë për 
flokë 
Margaritarët ishin 
një nga elementët 
më të pranishëm 
të zbukurimeve 

këtë stinë, dhe për t’u përshtatur, ato u inkorporuan në 
aksesorë të ndryshëm të flokëve, duke u bërë një nga trendet 
më të mëdha të aksesorëve të flokëve për vjeshtë 2019.

Pearl Hair Accessories
Pearls were one of the most ubiquitous jewellery elements this 
season, so to match they were also heavily incorporated into 
various hair accessories, becoming one of the bigger fall 2019 
hair accessory trends.

Edhe më 
shumë 
zinxhirë!
Zinxhirët ishin 
kudo nëpër pista 
këtë stinë, në disa 
raste të bërë prej 
metali të errët, për 
ta bastarduar pak 

dukjen, ose në raste të tjera të bërë prej ari për ta paraqitur 
luksin. Stilistët e flokëve gjetën mënyra të ndryshme për t’i 
përfshirë zinxhirët në stilin e flokëve për vjeshtë 2019.

More Chains!
Chains were everywhere on the runways this season, in some 
instances made of dark metal, to grunge up a look, or in other 
instances made of gold to present luxury. Hair stylists found all 
kinds of ways to incorporate chains into the fall 2019 hairstyles.

Shiritat e 
kokës
Mënyra më e 
modës për ta 
bartur një shirit 
koke është për fat 
të keq edhe më së 
paku e dobishme. 
Nëse nevojat 

tuaja lidhen ngushtë me bukurinë, dhe nuk ju pengojnë flokët 
në fytyrë, atëherë patjetër zgjidhni një nga këto krijime dhe 
vendoseni në majë të kokës, ashtu siç diktohet nga trendët e 
aksesorëve të flokëve për vjeshtë 2019.

Headbands
The fashionable way to wear a headband is unfortunately also 
the least useful one. If your needs are strictly beauty related, 
and you don’t mind still getting hair in your face, then definitely 
pick up one of these creations, and plot it right on top of your 
head, as the fall 2019 hair accessory trends dictate.

Mbulesat e 
zbukuruara 
të kokës
Tani, për raste 
vërtet të veçanta, 
harrojini ato 
dekorime të vogla. 
Për trendët e 
aksesorëve të 

flokëve për vjeshtë/dimër 2019, dizajnerët u siguruan që ta 
mbulojnë tërë kokën tuaj me mbulesë të zbukuruar.

Bling Head Covering
Now, for really special occasions, forget about those little 
decorations. For the fall/ winter 2019 hair accessory trends, 
designers made sure that you cover your whole head in a 
bejewelled covering.

Sikurse stolitë, trendët e aksesorëve për flokë për 
vjeshtë/dimër 2019-2020 e shfaqin prekjen femërore 
e cila kryesisht mungonte nga pistat. Zbukurimet, 

margaritarët, harqet dhe lulet e përfaqësojnë vetëm një 
pjesë të prekjes femërore që ishte aq e bollshme në pistat e 
aksesorëve për flokë për vjeshtën 2019. Për ato që preferojnë 
ta shmangin dramën ose pamjen e lezetshme, disa nga 
trendet minimaliste të aksesorëve të flokëve për vjeshtë/
dimër 2019 përfshijnë shnollat dhe lidhëset e gjera të flokëve.



HAIR ACCESSORIES - MINI 
ART PIECES ON YOUR HAIR
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Fascinuesit
Fascinuesit e mrekullueshëm qëndrojnë diku në mes të 
kapelave dhe aksesorëve të flokëve. Ky lloj i veçantë i 
artikujve është 
çelësi për t’i 
shtuar kombinimit 
pak teatralitet, dhe 
kjo u tregua si një 
nga trendet më 
të rëndësishme 
të flokëve për 
vjeshtë 2019.

Fascinators
Somewhere between hats and hair accessories sit the 
wonderful fascinators. This unique type of headgear is the key 
to infusing your ensemble with theatricality, and it showed up as 
one of the more significant fall 2019 hair accessory trends.

Harqet
Harqet janë zbukurim i lezetshëm dhe femëror që në çast i shton 
hijeshi pamjes, kështu që nuk është befasi që u shfaqën gjatë 
gjithë Javës së 
Modës si disa prej 
aksesorëve më të 
shpeshtë të flokëve 
për vjeshtë 2019.

Bows
Bows are a 
cute, feminine 
embellishment that 
instantly adds charm 
to a look, so no surprise they showed up all over the Fashion 
Week as some of the more ubiquitous fall 2019 hair accessories.

Pupla, pendla dhe gëzof
Artikujt pupëlor janë të shkëlqyeshëm për të na bërë të ndihemi komod në dimër, por në 
formën e trendëve të aksesorëve të flokëve për vjeshtë/dimër 2019-2020, ata gjithashtu ua 
shtojnë një cilësi interesante flokëve që nuk lë asgjë mangët luksit.

Fuzz, Feathers, and Fur
Fuzzy items are great for keeping us feeling cosy in winter, but in the form of fall/ 
winter 2019-2020 hair accessory trends they also add an interesting texture to the 
hair that is nothing short of luxurious.

Much like as jewellery, the fall/ winter 2019-2020 
hair accessory trends delivered the feminine 
touch that was mostly missing from the runways. 

Jewels, pearls, bows, and florals only represent part of the 
feminine touch that was so plentiful in the fall 2019 runway 
hair accessories. For those who’d rather avoid drama or 
cutesiness, some of the minimalist fall/ winter 2019 hair 
accessory trends include bobby pins and wide hair ties.

fashion

Aksesorë floku me lule
Lulet për aksesorë të flokëve për pistën e vjeshtës 

2019!? Risi 
e madhe! 
Pavarësisht 
motit të 
keq, lulet 
ishin të 
ndritshme 
dhe të 
harlisura 
në pista, 
pasi që 
dizajnuesit 
refuzuan të 

besonin se moti do të ishte i keq për jetën bimore.

Flower Hair Accessories
Flowers for the fall 2019 runway hair 
accessories!? Ground-breaking! Despite the 
inappropriate season, flowers were bright and 
lush on the runways since designers refused 
to believe the weather was going to get 
inhospitable to plant life.

Shnollat e thjeshta
Nuk keni nevojë që çdo ditë të mbani kurora masive 
të luleve ose kapëse që bien tepër në sy, pasi trendet 
e aksesorëve të flokëve për vjeshtë 2019 përfshijnë 
edhe shnollat e thjeshta e të dukshme. I pëlqejmë këta 
aksesorë të flokëve, pasi që përshtaten mirë me disa 
nga trendet më modeste të modës për vjeshtë 2019 që i 
pamë këtë stinë.

Simple 
Bobby 
Pins
You don’t 
have 
to wear 
massive 
flower 
crowns 
or ultra-
blingy clips 
every day, since the fall 2019 hair accessory trends also 
included simple, visible bobby pins. We like these hair 
accessories as they fit in better with some of the more 
minimalist fall 2019 fashion trends we saw this season.



Çfarë zhanri të muzikës më 
me dëshirë këndon?
Unë këndoj Rock të lehtë - 
baladë - pop, edhe pse në 
repertorin tim gjenden edhe 
këngë zbavitëse, e gjithashtu 
edhe zhanre të tjera muzikore, 

varësisht nga 
kërkesa 

e publikut.

Cilat janë mesazhet e 
këngëve tuaja?
Më së shumti i këndoj dashu-
risë, mërgimit dhe jetës në 
përgjithësi.

Kush ka ndikuar më shumë 
në formimin tënd si artist?
Edhe pse babi im ka një 
dashuri të veçantë për muzikën 
që është bërë në odat e bur-
rave, besa edhe vet ka kënduar 
ndonjëherë, ishte nëna ajo që 
më shumë ka ndikuar në rritjen 
e dashurisë sime për muzikën. 
Lirisht mund të them se talentin 
për shkrimin e teksteve të 
këngëve e kam të trashëguar 
nga ajo.

Nëse do të darkoje më tre 
persona të famshëm 

(qofshin ata personal-
itete të gjalla apo të 

vdekura), cilët janë 
ata?
Michael Jackson, 
Unikatili dhe 
Ronaldo.

Cilat gjëra në 
jetë të bëjnë 
të qeshësh?
Kur i shoh 
njerëzit duke 
u kënaqur.

Çfarë bën 
gjatë vik-
endeve?
Vikendet 
ia kushtoj 
familjes, 

gjysma e 
familjes tani më 

jeton në Prishtinë, 
ndërsa gjysma tjetër 

në Klinë. Po ashtu 

shumicën e kësaj kohe e kaloj 
në studion time muzikore. Sa 
herë më premton koha dal 
edhe për shëtitje në Gërmi. 

Cila është historia mbrapa 
pseudonimit Albos?
Emri im është Alban, mirëpo 
për shkak se në tregun tonë 
muzikor ka tani më shumë të 
tillë, unë vendosa që në skenë 
të dal me emrin Albos. 

Çfarë shikon më me dëshirë 
në TV?
Zakonisht në TV shikoj Ex-
plorer Shkencë, jam në gjendje 
që 24 orë të shikoj emisione 
rreth galaktikës. 

Nëse do të dëgjoje vetëm një 
këngë gjatë gjithë jetës, cila 
do të ishte ajo?
“We are the world” nga Michael 
Jackson dhe grupi. 

Nëse do të haje/pije një ush-
qim gjatë gjithë jetës, cili do 
të ishte ai?
Qumështi.

Cilin film e keni shikuar më 
shumë se njëherë?
“Apocalypto”.

Na trego një kujtim nga 
fëmijëria?
Kujtimet më të mira nga 
fëmijëria ime i përkasin jetës 
shkollore. Kam pasur fatin të 
jem pjesë e një klase me nxë-
nës shumë të mirë. Me shumë 
nostalgji i kujtoj ekskursionet e 
shumta që i bënim nëpër qytete 
të ndryshme. 

Çfarë do të bëje nëse do të 
fitoje 1 milion euro?
Shumicën e parave nga kjo 
shumë do ta jepja për qëllime 
bamirësie, kurse pjesën tjetër 
do ta investoja për muzikë. 

Destinacioni i ëndrrave?
Udhëtime jashtë planetit 
Tokë, ndërsa në planetin 
tonë do të doja ta vizitoj 
Brazilin, lumin Amazon 
dhe Kinën.

Nëse një ditë do të 
qeverisje botën, çka 
do të ndryshoje?
Do të zhdukja 
varfërinë, dallimet në 
mes të njerëzve dhe 
do të doja që njerëzit 
të jenë të barabartë 

me njëri-tjetrin.

Në cilin qytet dëshiron të 
jetosh?
Prizren.

Çka vëren së pari kur je në 
bisedë me dikë?
Sytë e personit, shikimin e tij 
dhe biseda që ai e shtjellon me 
mua. 

A është dashuria vetëm 
fjalë?
Dashuria është ndjenjë.

Nuk mund të jetosh pa…?
Bukë dhe ujë. 

Çfarë mendon për të rinjtë 
e Kosovës dhe cila është 
porosia e juaj për ta?
Shkolla është bazë, por pas saj 
zgjidheni një profesion që ua 
don zemra dhe punoni shumë 
për të. Kjo është e vetmja 
mënyrë që ju të arrini majat e 
suksesit.

ALBOS
music box

Takimin e parë me botën muzikore e ka bërë përmes 
fyellit dhe atë që në moshën 4 vjeçare. Ishte vëllau 
ai që ia shpalosi botën e muzikës përmes instru-

menteve muzikore, pas fyellit çiftelia dhe pak më vonë 
edhe sinti. Që në klasën e parë mësuesit e shkollës kanë 
spikatur talentin e tij në këndim duke e bërë pjesë të të 
gjitha programeve artistike që mbaheshin asokohe në 
shkolla. Vijon me remikse të këngëve të ndryshme për tu 
paraqitur para publikut kosovar në vitin 2012 si këngëtar 
dhe kantautor i këngës “Me tjetrin”. Në vazhdim ju ftojmë 
të lexoni gjëra interesante për këngëtarin Albos.
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What is your favourite singing 
music genre? 
I sing light rock – ballads - pop, 
despite that my repertoire 
includes also dance songs, and 
also other music genres, de-
pending on the public’s requests.

What are the messages of 
your songs?
I mostly sing to love, migration 
and life in general.

Who had the most impact in 
your shaping as an artist?
Despite that my father has a 
special love for the music that is 
performed in Oda’s (traditional 
living rooms) and sometimes 
even singing, it was my mom 
who motivated my love for 
music. I can easily say that I 
have inherited the talent for song 
writing from her.

If you would have the 
chance to dine with 

three celebri-
ties (either 

living or dead), who would 
those be?
Michael Jackson, Unikatil and 
Ronaldo.

What things in life make you 
laugh?
When I see people having fun.

What do you do during week-
ends?
I dedicate my weekends to fam-
ily; half of my family lives now 
in Pristina, while the other half 
in Klina. Furthermore, I usually 
spend most of my time in my 
music studio. Whenever I have 
time I also go out for walks in 
Germia. 

What’s the story behind the 
nickname Albos?
My name is Alban, but because 
there are many in our music 
market with that name, I decided 
to present myself as Albos. 

What do you prefer to watch 
on TV?
Usually on TV I watch Explorer 
Science. I am able to watch 
24/7 programmes related to the 
Galaxy. 

If you would listen to only one 
song during your entire life, 
what would that be?
“We are the world” by Michael 
Jackson and the band. 

If you would eat/drink one 
type of food during your 
whole life, what would it be?
Milk.

Which movie have you 
watched more than once?
Apocalypto.

Tell us a childhood memory?

My best childhood memories de-
rive from my school period. I was 
fortunate to be part of class with 
grade “A” students. With much 
nostalgia I recall the numerous 
excursions we had throughout 
different cities. 

What would you do if you 
won 1 million euros?
I would give most of the money 
to charity, while the remaining 
part I would invest in music. 

Dream destination?
Journeys outside planet Earth, 
while in our planet I would like 
to visit Brazil, Amazon River and 
China.

If one day you would rule 
the world, what would you 
change?
I would exterminate poverty, 
differences between people, and 
I would like for people to be 
equal to one another.

In which city would you like 
to live?
Prizren.

What is the first thing you 
notice when you talk to 
someone?
The eyes of that person, the 
look and the conversation that 
person makes with me. 

Is love only a word?
Love is a feeling.

You cannot live without…?
Bread and water. 

What do you think about 
the young people of 
Kosovo, and what 
is your message to 
them?

School is the foundation, 
but afterwards choose a 
profession that you love and 
work hard for it. This is the 
only way for you to reach the 
peaks of success.

ALBOS
His first meeting with the music world was with the flute 

at the age of four. It was his brother who exposed him 
to the music world through music instruments, after 

the flute came “çiftelia,” followed by electronic keyboard. 
Since the first grade, the music school teacher have noticed 
his talent in singing, making him part of all artistic pro-
grammes that were being held at that time in schools. He 
continued with remixes of different songs and in 2012 he ap-
peared before the Kosovar public as a singer and songwriter 
of the song “Me tjetrin” (With the Other One). Following we 
invite you to read interesting things about singer Albos.

music box
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Këtë verë, ushtarët e KFOR-it 
kanë ndihmuar në mënyrë 
aktive banorët e Kosovës, dhe 

veçanërisht të rinjtë. Këto janë disa 
nga aktivitetet më interesante që i 
kemi veçuar për ju!

Inventar për shkollën 
në fshatin Shillovë  
Shkolla fillore ‘Vuk Karaxhiq’ në 
Komunën e Gjilanit ka nxënës nga 
niveli parashkollor deri në klasën e 
tetë. Shkolla e Mesme e Mjekësisë dhe 
Shkolla e Gramatikës janë po ashtu 
të vendosura në të njëjtën ndërtesë. 
Detashmenti i Përbashkët Rajonal Jug-
lindje (DPR JL) i KFOR-it ka ndërmarrë 
një projekt të rëndësishëm të CIMIC-ut 
dhe ka dhuruar karrige dhe banka të 
reja për këtë institucion arsimor. Për-
faqësuesi i KFOR-it, kolonel Nicola Per-
rone, beson se kushtet më të mira për 
punë dhe mësim janë të nevojshme për 
mësim cilësor: “Kemi vendosur që të 
mbështesim këtë shkollë për arsye se 
inventari i tyre ka qenë shumë i vjetër 
dhe i papërdorshëm. Nxënësit duhet të 
ndjehen rehatshëm dhe të sigurt gjatë 
orëve të mësimit dhe kjo është arsyeja 
që ky donacion me banka dhe karrige 
është i rëndësishëm për të gjithë”. 
Tanja Aksiq, drejtoresha e shkollës 
fillore ‘Vuk Karaxhiq’, teksa falënderoi 

KFOR-in, foli edhe për bashkë-
punimin shumë vjeçar të saj me 
KFOR-in. Ajo shtoi: “Me këtë 
rast, do të doja që të lavdërojë 
më së shumti njësitin Turk të 
KFOR-it, i cili ka bërë shumë 
përpjekje dhe e ka mundë-
suar zbatimin e këtij projekti në 
mënyrë që shkolla të marrë 200 
karrige të reja dhe 100 banka të 
reja. Duke investuar në shkolla 

ne po investojmë në të ardhmen tonë.” 

Dhuratat e Marshit 
DANCON në shkollën e 
Jasenovikut 
Shkolla Fillore ‘Sveti Sava’ në Jase-
novik është njëra ndër shkollat e 
rralla në Kosovë ku mësimi ndiqet nga 
nxënësit shqiptar dhe serb. Si vlerësim 
për qasjen shumë etnike të shkol-

lës, anëtarët e Ekipit Ndërlidhës dhe 
Monitorues të kontingjentit danez të 
KFOR-it i dhuruan pajisje shkollës. Në 
pajisjet e dhuruara kishte lodra, radia-
torë, kositëse bari dhe sende të tjera 
që janë të nevojshme për funksionimin 
normal të një shkolle. Drejtoresha 
Verica Ristiq sqaroi se ky institucion 
nuk ka asete të prekshme në dispozi-
cion që puna normale e shkollës të 
kryhet me efikasitet. Drejtoresha më 
tej shtoi: “Kjo shkollë e ka tërhequr 
vëmendjen e ushtarëve danez të 
KFOR-it, por edhe të disa organizatave 
më herët, sepse mësimi zhvillohet në 
gjuhën shqipe dhe serbe, në të njëjtën 
ndërtesë. Për më tepë ai zhvillohet 
pa asnjë keqkuptim dhe problem; ne 
punojmë së bashku dhe e respektojmë 
njëri-tjetrin.”

Banka të reja për 
shkollën në Mitrovicën 
e Jugut 
Krahas shkollës në Jasenovik, 
ushtarët danez të KFOR-it bënë 
një donacion tjetër prej 30 bankave 
të reja për Shkollën Fillore ‘Eqrem 
Çabej’ në Mitrovicën e Jugut. Drej-
toresha, Remzije Sadiku-Alidemaj, 
falënderoi KFOR-in për donacionin, 
duke thënë se ai do të përmirësojë 
kushtet e punës në shkollë.

Pajisje sportive nga 
Italia për fëmijët në 
Partesh 
Detashmenti i Përbashkët Rajonal Jug-
lindje (DPR JL) i KFOR-it, dhuroi pajisje 
të vlefshme futbolli ekipit të futbollit në 
Komunën e Parteshit. Donatori i këtyre 
pajisjeve, është klubi italian i futbollit Opi-

tergina nga qyteti i Oderzo-
së në verilindje të Italisë. 
“Vendosëm të ndihmojmë 
ekipin e futbollit në Partesh 
sepse kishim dëgjuar që kjo 
skuadër ka probleme me 
pajisje futbolli. Falë klubit të 
futbollit Opitergina kemi dhur-
uar fanella, këpucë të futbol-
lit, topa dhe pajisje të tjera 
të vlefshme,” tha koloneli 
Nicola Perrone. Kryetari i 
komunës së Parteshit, z. 
Dragan Petkovic, falënderoi 
KFOR-in për këtë donacion, 
duke theksuar se pajisjet do 
t’i ndihmojnë shumë ata që 
të stërviten shumë më mirë! 
Ai më pas shtoi: “Porosia 
ime si Kryetar i Komunës 
së Parteshit është: merruni 
me sport, angazhohuni në 
kulturë, shfrytëzoni sa më 
shumë kohën tuaj. Është e 
rëndësishme që të rinjtë të 
merren me diçka, ndonjë 
hobi dhe sporti sigurisht se 
është shumë i rëndësishëm 
për zhvillimin e tyre dhe për 
një jetë të shëndetshme”.

Vera ka përfunduar por, 
KFOR-i do të mbetet 

pranë të gjithë të rinjve 
në Kosovë. Mos hezi-
toni që të kontaktoni 

me ushtarët e KFOR-it 
sa herë që t’i takoni në 

shkollën tuaj!
Duke investuar tek të 
rinjtë KFOR-i mbetet i 
përkush-
tuar ndaj 

të ardhmes 
suaj!

DONACIONET E 
KFOR-it PËR 
FËMIJËT E KOSOVËS

Në pajisjet e dhuruara nga ushtarët danez kishte lodra, radiatorë, kositëse 
bari dhe gjëra të tjera të nevojshme për funksionimin normal të një shkolle
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tergina nga qyteti i Oderzo-
së në verilindje të Italisë. 
“Vendosëm të ndihmojmë 
ekipin e futbollit në Partesh 
sepse kishim dëgjuar që kjo 
skuadër ka probleme me 
pajisje futbolli. Falë klubit të 
futbollit Opitergina kemi dhur-
uar fanella, këpucë të futbol-
lit, topa dhe pajisje të tjera 
të vlefshme,” tha koloneli 
Nicola Perrone. Kryetari i 
komunës së Parteshit, z. 
Dragan Petkovic, falënderoi 
KFOR-in për këtë donacion, 
duke theksuar se pajisjet do 
t’i ndihmojnë shumë ata që 
të stërviten shumë më mirë! 
Ai më pas shtoi: “Porosia 
ime si Kryetar i Komunës 
së Parteshit është: merruni 
me sport, angazhohuni në 
kulturë, shfrytëzoni sa më 
shumë kohën tuaj. Është e 
rëndësishme që të rinjtë të 
merren me diçka, ndonjë 
hobi dhe sporti sigurisht se 
është shumë i rëndësishëm 
për zhvillimin e tyre dhe për 
një jetë të shëndetshme”.

Vera ka përfunduar por, 
KFOR-i do të mbetet 

pranë të gjithë të rinjve 
në Kosovë. Mos hezi-
toni që të kontaktoni 

me ushtarët e KFOR-it 
sa herë që t’i takoni në 

shkollën tuaj!
Duke investuar tek të 
rinjtë KFOR-i mbetet i 
përkush-
tuar ndaj 

të ardhmes 
suaj!

T his summer, KFOR soldiers have 
been actively helping people 
in Kosovo, and especially the 

youth. These are some of the most 
interesting actions we have singled 
out for you!

Furniture for the school 
in Silovo village 
Vuk Karadzic Primary School in, Gjilan/
Gnjilane Municipality, is attended by 
students from pre-school to the eighth 
grade. The Secondary Medical School 
and the Grammar School are also 
housed in the same building. KFOR’s 
Joint Regional Detachment South-East 
(JRD SE) has carried out a significant 
CIMIC project and donated new chairs 
and benches to this educational insti-
tution. KFOR representative, Colonel 
Nicola Perrone, believes that better con-
ditions for work and learning are nec-
essary for good quality education: “We 
decided to support this school because 
the inventory was very old and unus-
able. Students should feel comfortable 
and safe during their classes, which is 
why this donation of chairs and benches 
is very important for everyone.” Tanja 
Aksic, Principal of Vuk Karadzic Primary 
School, while thanking KFOR, explained 
about the many years of their excellent 
cooperation with KFOR. She added: “I 
would like to commend the most, the 
Turkish KFOR unit, which has really 
made an effort and enabled us to imple-
ment this project in order for the school 
to receive 200 new chairs and 100 new 
benches. By investing in schools we are 
investing in our future.” 

DANCON March 
presents for school 
in Jasenovik
Sveti Sava Primary School, in Jasenovik 
village, is one of the few schools in 
Kosovo where classes are attended by 
students of both Serbian and Albanian 
ethnicity.  In order to praise the school’s 
inter-ethnic approach, members of the Li-
aison and Monitoring Team of the Danish 
KFOR contingent, donated equipment to 
the school. The equipment included toys, 
radiators, lawn mowers, and other items 
necessary for the normal functioning of a 

school. The School Principal, Verica Ris-
tic explained that this institution does not 
have sufficient tangible assets available 
for normal school work to be carried out 
efficiently. She also added: “This school 
has attracted the attention of the Danish 
KFOR contingent, but also of other orga-
nizations earlier, because teaching takes 
place in both Serbian and Albanian lan-
guages in the same building. Moreover, it 
takes place without any misunderstand-
ings and problems. We work together 
and we respect each other.”

New classroom benches 
for the school in 
southern Mitrovica

In addition to the school in Jase-
novik, the Danish KFOR soldiers made 
a donation of 30 new benches to Eqrem 
Çabej Primary School in southern Mi-
trovica. The School Principal, Remzije 
Sadiku-Alidemaj, thanked KFOR for the 
donation, saying that it would improve 
the working conditions in the school.

Sports equipment 
from Italy for children 
in Partes
KFOR’s Joint Regional Detachment 
South-East (JRD SE) provided valuable 
football equipment to the football team 
in Partes Municipality. The donor of this 
equipment is the Italian football club 
Opitergina from the town of Oderzo in 
northeast Italy. “We decided to help the 
football team in Partes because we had 
learned that this team has problems with 
football equipment. With the help of Opi-
tergina football club we donated jerseys, 
football boots, balls and other valuable 
equipment,” Colonel Nicola Perrone 
stated. The Mayor of Partes Municipal-
ity, Mr. Dragan Petkovic, thanked KFOR 
for this donation, pointing out that the 
equipment will help them greatly to train 
much better! He added: “My message 
as the Mayor of Partes Municipality is 
- play sports, engage in culture, make 
the most of your time. It is important for 
young people to have some interest, 
some hobbies, and sport is certainly 
very important for their growing up and 
for a healthy life.” 

Summer has come to an end, but 
KFOR will remain close to all youth 

in Kosovo.
Do not hesitate to interact with KFOR 
soldiers, whenever you meet them in 

your school!
 By investing in youth, KFOR remains 

committed to your future!  

KFOR DONATIONS 
TO CHILDREN IN 
KOSOVO

Dhurimi i inventarit 
të ri në Shkollën Fillore 
në Shillovë

Na vizitoni në:
Visit us at:



Koalat janë marsupiale të natës dhe janë të famshme për kalimin e pjesës 
më të madhe të jetës së tyre duke fjetur në pemë. Gjatë ditës ato dremisin, 
të mbërthyera për trungu apo degë të pemës, duke fjetur deri në 18 orë. Kjo 
jetesë e qetë mund t’i atribuohet faktit se ato e kanë trurin jashtëzakonisht 
të vogël dhe jetojnë në dietë të gjetheve të varfra me lëndë ushqyese. 
Koalat dihet se mbajnë erë të fortë eukalipti dhe musku. Kjo mendohet se 
i dekurajon pleshtat dhe kafshët tjera që të jetojnë në gëzofin e saj. Pra, 
është koha për të mësuar diçka më shumë për këto krijesa të bukura...

Çka hanë koalat?

Koalat ushqehen me gjethe eukalipti, veçanërisht gjatë 
natës. Ato nuk pinë shumë ujë dhe e marrin shumicën 
e lagështisë së nevojshme nga këto gjethe. Në gjuhën 

aborigjene, fjala ‘koala’ do të thotë ‘pa ujë’. Megjithatë, koalat 
mund të dehidratohen në temperatura shumë të larta. Secila 
kafshë ha një sasi të madhe për madhësinë e saj – rreth një 
kilogram gjethe në ditë. Koalat madje magazinojnë grisina 
gjethesh në qeset në faqet e tyre. Për t’i tretur këto gjethe, 
koala ka sistem të veçantë që e ndihmon tretjen e ushqimit – 
një zorrë kolosale dy metra të gjatë e cila është e mbushur me 
super mikroorganizma që e detoksifikojnë bimësinë. Nga mbi 
njëqind lloje të pemëve eukalipti që rriten në Australi, koalat 
ushqehen vetëm në dymbëdhjetë prej tyre dhe hanë vetëm 
gjethe në fazë të caktuar të rritjes. Koalat lehtë mund ta shtero-
jnë ushqimin e tyre. Konservatorët i lëvizin grupet e koalave në 
zona ku ushqimi është i bollshëm.

Si lëvizin 
koalat?

Koalat kanë 
krahë dhe 
këmbë të 

forta, si dhe shputa të 
mëdha me kthetra të mpreh-
ta që i ndihmojnë të lëvizin 
nëpër pemë. Gjithashtu i kanë 
dy gishtërinj të mëdhenj të 
kundërt në putrat e përparme, 
gjë që u mundëson të kapen fort 
kur ngjiten nëpër pemë. Edhe 
pse e ngathët në tokë, koala 
është notare e shkëlqyer dhe 
mund të kalojë lumenj për të shpë-
tuar nga përmbytjet e mëdha.

Si duken foshnjet e 
koalës? 

Koalat janë marsupiale, që do të 
thotë se lindin këlyshë të papjekur 
që zhvillohen më tej në qesen e 

nënës së tyre. Koala e sapolindur është e 
madhe sa një kokërr e fasules, e verbër dhe pa 
gëzof. Ajo i kalon gjashtë muajt e parë brenda 
qeses së nënës së saj. Për dy ose tre muajt e ar-
dhshëm ajo ngjitet në gëzofin e nënës gjatë ditës, 
por kthehet në sigurinë e qeses së saj gjatë natës. 
Nëna koala dhe foshnja e saj gëzojnë një marrëd-
hënie shumë të ngushtë. Ajo me qejf e bart foshnjën 
e saj derisa të rritet e të bëhet e pavarur.

Cilat janë kërcënimet kryesore 
për popullsinë e koalave?

Koala klasifikohet si e cenueshme në Listën 
e Specieve të Kërcënuara. Kërcënimi më 
i madh për popullsinë e koalave është 

humbja e habitatit për shkak të prerjes së pyjeve 
për zhvillimin urban, industrial dhe rural. Humbja 
e habitatit jo vetëm që rezulton në reduktimin e 
disponueshmërisë së ushqimit dhe strehimit, por 
edhe në rritjen e stresit. Kur janë nën stres, ko-
alat janë më të brishta ndaj sëmundjeve që mund 
të çojnë në infertilitet dhe vdekje.
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KOALAT - KËTO 
KRIJESA TË BUKURA!



What do koalas eat?

Koalas feed on eucalyptus leaves, 
especially at night. They do 
not drink much water and they 

get most of their moisture from these 
leaves. In Aborigine language, the word 

‘koala’ means ‘no water’. However, koa-
las can become dehydrated in very high 

temperatures. Each animal eats a tremen-
dous amount for its size - about one kilogram 

of leaves a day. Koalas even store snacks of 
leaves in pouches in their cheeks. To digest these 

leaves, the koala has a special digestive system - a 
long gut - which measures a colossal two metres and is 

packed with super micro-organisms that detoxify the veg-
etation. Out of over a hundred species of eucalyptus trees 

that grow in Australia, the koala feeds only on twelve, and 
will only eat leaves at a particular stage of growth. Koalas can 

easily exhaust its’ own supply. Conservationists have to move 
groups of koalas to areas where food is plentiful.

How do koalas move?

Koalas have strong arms and legs as well as large feet 
with sharp claws that help them move about amongst 
the trees. They also have two opposable thumbs 

on their forepaws, enabling them to get a good grip when 
climbing trees. Although clumsy on the ground, the koala 
is an excellent swimmer, and may cross rivers in order to 
escape from heavy flooding in one area.

What do baby koalas look like? 

Koalas are marsupials, meaning that they give birth to 
immature young that develop further in their mother’s 
pouch. A new-born koala is only the size of a broad bean, 

blind and hairless. It then spends its first six months inside its 
mother’s pouch. For the next two or three months it clings to its 
mother’s fur during the day, returning to the safety of her pouch 
at night. The koala mother and her young enjoy a very close 
relationship. She happily carries her offspring around constantly 
until it is old enough to be independent.

What are the main threats to koala 
populations?

The Koala is classified as vulnerable on the List of Threat-
ened Species. The most significant threat to koala popu-
lations is habitat loss due to clearing of forests for urban, 

industrial and rural development. Loss of habitat not only results 
in reduced availability of food and shelter but also increased 
stress. When under stress, koalas are more susceptible to 
disease that can lead to infertility and death.

KOALAS - THESE 
CUTE CRITTERS!
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Koalas are nocturnal marsupials famous for spending 
most of their lives asleep in trees. During the day they 

doze, tucked into forks or nooks in 
the trees, sleeping for up to 18 
hours. This sedentary lifestyle can 
be attributed to the fact they have 
unusually small brains and survive 

on a diet of nutrient-poor leaves. 
Koalas tend to smell strongly of eu-

calyptus and musk. This is thought to 
discourage fleas and other animals from 

living in its fur. So it is time to learn some-
thing more about these cute critters…

animal kingdom
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ONCE UPON A TIME
IN HOLLYWOOD
Rolet: Margot Robbie, Brad Pitt, Leonardo
DiCaprio, Burt Reynolds, Tim Roth, 
Kurt Russell 
Regjia: Quentin Tarantino  
Skenari: Quentin Tarantino
____________________________  

Përmbajtja

Një ditë prej 
ditësh... në 
Hollywood e 

viziton Los Anxhelosin 
e vitit 1969, ku gjithçka 

po ndryshon, teksa ylli i 
televizionit Rick Dalton 
dhe dublanti i tij prej 
kohësh, Cliff Booth, 
çajnë rrugën përpara 
në një industri që 
mezi e njohin më.

ONCE UPON A TIME
IN HOLLYWOOD
Cast: Margot Robbie, Brad Pitt, 
Leonardo DiCaprio, Burt Reyn-
olds, Tim Roth, Kurt Russell 
Director: Quentin Tarantino  
Scenario: Quentin Tarantino
__________________________  

Synopsis

Once Upon a Time... in Holly-
wood visits 1969 Los Angeles, 
where everything is changing, 

as TV star Rick Dalton and his long 
time stunt double Cliff Booth (make 
their way around an industry they 
hardly recognize anymore.

SPIDER-MAN: FAR FROM 
HOME
Rolet: Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Michael 
Keaton, J.B. Smoove, Zendaya, Marisa Tomei 
Regjia: Jon Watts
Skenari: Chris McKenna & Erik Sommers 
__________________________________ 

Përmbajtja

Pas ngjarjeve me Avengers: Endgame, 
Spider-Man duhet të ngrihet dhe të 
përballet me kërcënimet e reja në 

botën e cila ka ndryshuar përgjithmonë.

moviemania

SPIDER-MAN: FAR FROM 
HOME
Cast: Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Michael 
Keaton, J.B. Smoove, Zendaya, Marisa Tomei 
Director: Jon Watts
Scenario: Chris McKenna & Erik Sommers
___________________________________  

Synopsis

Following the events of Avengers: 
Endgame, Spider-Man must step up 
to take on new threats in a world that 

has changed forever.
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ASTRONAUT
Rolet: Richard Dreyfuss, Lyriq Bent, Krista 
Bridges, Graham Greene, Richie Lawrence, 
Colm Feore
Regjia: Shelagh McLeod  
Skenari: Shelagh McLeod  
_________________________________

Përmbajtja

Angusit, një vejan i vetmuar, i rindezet 
ëndrra e shuar qëmoti për t’u bërë 
një astronaut, kur shpallet një 

konkurs kombëtar. Çmimi? Një biletë për 
udhëtim në hapësirë! Shumë përtej kufirit të 
moshës, Angusi e ndryshon datën e lindjes 
së tij vetëm për t’u futur në konkurs. Kundër 
të gjitha gjasave, por me ndihmën që vjen 
nga familja e tij jofunksionale, ai duhet t’i 
luftojë paragjykimet, shëndetin e ligë dhe 
kohën, për ta fituar biletën dhe për ta bërë 
udhëtimin e ëndrrave të tij.

THE LION KING
Rolet: Donald Glover, James Earl Jones, 
Beyonce Knowles, Seth Rogen, Billy Eichner, 
John Oliver 
Regjia: Jon Favreau
Skenari: Jeff Nathanson 
____________________________________ 

Përmbajtja

Mbreti Luan udhëton drejt savanës 
afrikane ku si mbret i ardhshëm duhet 
ta kapërcejë tradhtinë dhe tragjedinë 

për ta marrë 
vendin e tij 
në Shkëmbin 
e Krenarisë.

THE LION 
KING
Cast: Donald Glover, 
James Earl Jones, 
Beyonce Knowles, 
Seth Rogen, Billy 
Eichner, John Oliver 
Director: Jon Favreau
Scenario: Jeff 
Nathanson  
_______________

Synopsis

The Lion King jour-
neys to the African 
savanna where 

a future king must 
overcome betrayal and 
tragedy to assume his 

place on Pride 
Rock.

ASTRONAUT
Cast: Richard Dreyfuss, Lyriq 
Bent, Krista Bridges, Graham 
Greene, Richie Lawrence, 
Colm Feore
Director: Shelagh McLeod  
Scenario: Shelagh McLeod  
___________________________

Synopsis

Angus, a lonely widower, has 
his long-extinguished dream 
to become an astronaut 

reignited when a national com-
petition is announced. The prize? 
One ticket for a trip to space! Way 
over the age-limit, Angus alters 
his birthdate so he can enter the 
competition. Against all odds, but 
with help coming from his dys-
functional family, he must battle 
against preconceptions, ill health 
and time, to win the ticket and 
take the trip of his dreams.

moviemania
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Historia na mëson se përvetësimi i 
teknikave të ndryshme luftarake është 
i vjetër sa edhe vetë njerëzimi. Nuk 

është për t’u çuditur që shumë arte luftarake 
që praktikohen sot janë disa qindra vjet të vje-
tra. Në veçanti, artet luftarake lindore si: Kung 
Fu, karate, xhudo, etj. Ndonëse, ekziston një 
art luftarak që është shumë i ri. Ai quhet “Ai-
kido” dhe mund të argumentohet që është më 
i riu nga të gjitha artet luftarake sepse u krijua 
në mesin e viteve 1920 dhe 1930. Themeluesi 
i tij ishte Morihei Ueshiba nga Japonia.

“Aikido” - mënyra e shpirit 
harmonik
Përveç se është më i riu ndër artet luftarake, 
“Aikido” është arti më unik pasi që nuk posedon 
teknika sulmuese. Qëllimi i tij kryesor është që 
t’i mësojë aikidokat që të përdorin energjinë dhe 
lëvizjen e kundërshtarit për vetëmbrojtje, duke i 
mbrojtur edhe sulmuesit e tyre nga lëndimi. Për 

shkak të këtyre dy tipareve të dallueshme, nuk 
ka gara ose turne të aikidosë. Në fund të fundit, 
siç edhe sugjeron emri, “aikido” - mënyra e 
shpirtit harmonik, u zhvillua nga Ueshiba si një 
sintezë e studimeve të tij luftarake, filozofisë dhe 
besimeve fetare. Me fjalë të tjera, aikido nuk 
ka natyrë garuese sepse qëllimi i tij nuk është 
të triumfojë kundër kundërshtarit, por kundër 
vetvetes dhe egos personale për të arritur 

lumturinë në jetë.

“Aikido” në Kosovë është e 
lidhur ngushtë me z.Spahi
Pavarësisht se është një art relativisht i ri 
luftarak, aikido është përhapur në të gjithë 
globin. Në Kosovë, fillimet dhe zhvillimet e tij 
janë të lidhura ngushtë me z.Kenan Spahi nga 
Prishtina. Ishte pasioni i tij për këtë sport që i dha 
z.Spahi vullnetin dhe vendosmërinë për të krijuar 
klubin e parë të aikidosë në Kosovë. “Gjithmonë 
i kam dashur artet luftarake dhe aikidonë në 
veçanti për shkak të Steven Seagal. Prindërit e 
mi, megjithatë, ishin kundër që unë të merrem 
me arte luftarake sepse kishin frikë se diçka 
e tillë mund të më çonte drejt dhunës”, kujton 
z. Spahi. Sidoqoftë, ai shpejt e eliminoi këtë 
nocion, duke kujtuar se të gjitha artet luftarake 
në të vërtetë promovojnë jodhunë. Një problem 
tjetër për z. Spahi ishte se aikido nuk ekzistonte 
në Kosovë. Kjo nuk e dekurajoi atë sepse ai filloi 
t’iu shkruante federatave dhe shoqatave të ndry-
shme të aikidosë në botë, duke i pyetur ata se 
si mund të mësonte këtë sport. “Pas një kohe, 
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AIkido është një art luftarak që mund të praktikohet nga të gjitha moshat. Ky është një moment 
nga një ushtrim i zakonshëm me grupin e fëmijve.

një prej themeluesve të aikidosë në Turqi, 
sensei Mustafa Augün dhe ndihmësi i senseit 
të madh Yoshimitsu Yamada në Amerikë iu 
përgjigjë letrave të mia. Të dy ata më ftuan të 
shkoj dhe të jetoj në Dojot e tyre përkatëse 
(dojo – salla për stërvitje të arteve luftarake) 
si një ‘Uchi Deshi’ – një student që jeton dhe 
kontribuon në Dojo. Megjithatë, për shkak të 
përgjegjësive të mia familjare, diçka e tillë nuk 
ishte opsion për mua”, shtoi z. Spahi.

Vendosmëria jep sukses
Pavarësisht kësaj pengese, z. Spahi nuk 
ishte i gatshëm të dorëzohej. Në vitin 2012, 
sensei Mustafa Aygün mbajti një seminar të 
aikidosë në Shkup. Z. Spahi i shkruajti përsëri 
sensei Mustafa Aygün dhe si rezultat, ai u 
ftua në seminar. Në këtë seminar, Spahi u 
pajis me një DVD, e cila i përmbante teknikat 

“Aikido”

këndi sportiv



History teaches us that the acquiring of 
various combating techniques is as 
old as humanity itself. It is no wonder 

then that many of the martial arts prac-
ticed today are several hundred years old. 
In particular the eastern martial arts such 
as: Kung Fu, karate, judo etc. There is one 
martial art though that is very young. It is 
called Aikido and one could argue that it is 
the youngest of all the martial arts because 
it was created between 1920 and 1930. Its 
founder was Morihei Ueshiba from Japan. 

Aikido - the way of the 
harmonious spirit

Besides being the youngest among martial 
arts Aikido is the most unique one as it 
has no attacking techniques. Its main goal 

is to teach the aikidoka to use the opponent’s 
energy and movement to defend themselves 
while also protecting their attacker from injury. 
Because of these two distinct features there are 
no aikido competitions or tournaments. After all 
just, as the name suggests, aikido - the way of the 
harmonious spirit, was developed by Ueshiba as 
a synthesis of his martial studies, philosophy and 
religious beliefs. In other words, aikido doesn’t 
have a competitive nature because its goal is not 
to triumph against the opponent but rather oneself 
and personal ego to achieve happiness in life.

Aikido in Kosovo closely 
related to Mr. Spahi

Despite being a relatively young martial 
art aikido has spread all over the globe. 
In Kosovo its beginnings and develop-

ment are closely related to Mr. Kenan Spahi 
from Prishtina. It was his passion for this sport 
that gave Mr. Spahi the willpower and determi-
nation to create the first Aikido club in Kosovo. 
“I have always loved martial arts and aikido in 
particular due to Steven Seagal. My parents 
though were against me doing any martial arts 
as they were afraid this would lead me to vio-
lence,” Mr. Spahi recalls. However, he quickly 
dispels this notion by reminding that all martial 
arts actually promote nonviolence.

Another problem for MR. Spahi was that Ai-

kido didn’t exist in Kosovo. This didn’t discourage 
him though and he started writing to various aikido 
federations and associations around the world 
enquiring how he could learn it. “After a while 
two of my letters were answered by one of the 
founders of aikido in Turkey sensei Mustafa Aygün 
and the assistant of the great sensei Yoshimitsu 
Yamada in America. They both invited me to go 
and live in their respective dojos as an ‘Uchi Deshi’ 
– a student that lives and contributes in the dojo. 
However, due to my family responsibilities this 
wasn’t an option for me,” Mr. Spahi adds.

Determination yields 
success

Despite this setback Mr. Spahi wasn’t 
ready to throw in his towel. In 2012 
sensei Mustafa Aygün conducted an 

aikido seminar in Skopje. Mr. Spahi wrote to 
him again and as a result he got invited to 
the seminar. There he received a DVD with 
the basic aikido techniques. A year and a half 
later sensei Aygün’s brother came to work in 
Kosovo and with the help of both of them the 
first aikido club was opened in Kosovo. Since 
then there have been ups and downs but as a 
result of Mr. Spahi’s determination today there 
are three licensed aikidokas in Kosovo.

Aikido knows no age or 
gender boundaries

When asked why people should do aikido 
Mr. Spahi quickly responded that due 
to its nature Aikido knows no age or 

gender boundaries. 
As for the younger generations he stressed 

that traditional martial arts suffer from their 
competitive nature. As a result not all children 
excel, which in turns leads them to falling 
behind in mastering the techniques and 
eventually quitting. Aikido on the other hand is 
continuously practiced in pairs. There are no 
competitions so the trainers are not pressured 
to achieve success thus they can show equal 
attention to all their students.

In the end Mr. Spahi invited all the people 
and especially the youth to engage in what-
ever sports they like. He also reminded them, 
however, that martial arts and aikido chal-
lenge them both physically and mentally and 
they promote nonviolence. In other words do 
sports, be polite and kind.
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themelore të aikidosë. Një vit e gjysmë 
më vonë, vëllai i sensei-t Aygün erdhi 
të punojë në Kosovë dhe me ndihmën 
e të dyve u hap edhe klubi i parë i aiki-
dosë në Kosovë. Që nga ajo kohë, klubi 
është përballur me sfida dhe probleme 
të shumta, por si rezultat i vend-
osmërisë së z. Spahi, sot në Kosovë i 
kemi tre aikidoka të licencuar.

Aikido nuk ka kufij 
moshe a gjinie
Kur e pyetëm se pse njerëzit duhet të 
merren me aikido, z. Spahi u përgjigj 
shpejt për shkak të natyrës së saj aiki-
do nuk njeh moshë apo kufij gjinor. Sa 
i përket gjeneratave të reja, ai theksoi 
se artet luftarake tradicionale vuajnë 
nga natyra e tyre garuese. Si rezultat 
i kësaj, jo të gjithë fëmijët shkëlqejnë 
në to, gjë që i çon ata të mbesin prapa 
në zotërimin e teknikave dhe përfun-
dimisht ndoshta edhe në braktisjen e 
sportit. Aikido në anën tjetër, prak-
tikohet vazhdimisht në çifte. Nuk ka 
gara, kështu që trajnerët nuk janë nën 
presioinin e arritjes së suksesit dhe u 
kushtojnë vëmendje të barabartë të 
gjithë studentëve të tyre.

Në fund, z.Spahi i ftoi të gjithë 
njerëzit dhe veçanërisht të rinjtë që 
të angazhohen në çfarëdo sporti që 
ju pëlqen. Megjithatë, ai gjithashtu ua 
kujtoi atyre se artet luftarake dhe aikido i 
sfidojnë ata edhe fizikisht edhe mendër-
isht dhe ato promovojnë jodhunë. Me 
fjalë të tjera, merruni me sport, jini të 
sjellshëm dhe të mirë.

“Aikido”

sports corner

Kujtim nga seminari i organizuar më 27 nëntor 2017 ku ishte i ftuar mjeshtri 
6 DAN Aikikai Mustafa Aygun



Amazon Fire 7 Kids Edition Tablet

Ky tablet i lirë është modeli më i vogël i dy tabletave të krijuar nga Ama-
zon për fëmijët. Bonusi i vërtetë i kësaj pajisjeje është qasja një vjeçare 
në një bollëk të videove, lojërave dhe aplikacioneve të njohura për 

fëmijë, të njohur si FreeTime Unlimited, që ju jep qasje në më shumë se 15,000 aplikacione, lojëra, video 
dhe përmbajtje nga ofruesit e përmbajtjes për fëmijë. Gjithashtu përfshihet garancia dyvjeçare “pa merak”. 
Tableti i Amazonës për fëmijët gjithashtu vjen me kontrollin prindëror të klasit më të lartë, që ju mundëson ta 
menaxhoni qasjen në përmbajtje dhe ta kufizoni përdorimin sipas nevojës. Një arsye tjetër pse e duam këtë 

pajisje është për shkak të qëndrueshmërisë së saj.

Amazon Fire 7 Kids Edition Tablet

This cheap kids tablet is the smaller variant of the two tablets created by 
Amazon for children. The real bonus of this device is its one year free 
access to a plethora of child-friendly videos, games, and apps known as 

FreeTime Unlimited which gives you access to more than 15,000 apps, games, 
videos, and content from kids-related providers. Also included is a no-fuss, 
two-year warranty. Amazon’s tablet for kids also comes with top class parental 
control allowing you to manage content access and limit usage as needed. An-
other reason we love this device is 
because of its high durability.

Yuntab Q91 7 inch Android 5.1 
Kids Edition Tablet PC

Yuntab ka krijuar tabletin më të qëndrueshëm për fëmijët. Me një procesor të 
fuqishëm Quad A33 Quad nga Allwinner, ky tablet operon me sistemin Android 
5.1 i aftë për të funksionuar pa telashe në modin e punës për të rritur apo për 

fëmijë. Tableti vjen me iWawa të para-instaluar, i cili është një aplikacion argëtues, 
i sigurt dhe i besueshëm për fëmijët. iWawa i jep fëmijës qasje në aplikacione të 
shumta, libra, lojra edukative, muzikë, dhe shumë më shumë përmes ‘Kids Store’. 
Aplikacioni iWawa gjithashtu u mundëson prindërve që t’i menaxhojnë kontrollet 
prindërore në pajisje, duke e përfshirë vendosjen e limiteve të përdorimit.

Yuntab Q91 7 inch Android 5.1 Kids Edition Tablet PC

Yuntab has created the most durable kids tablet. With a powerful A33 Quad core processor by Allwinner, this tablet is 
also powered by an Android 5.1 system capable of functioning in adult or kids mode without fuss. The tablet comes 
with iWawa pre-installed which is a fun, safe, and reliable software app for kids. iWawa gives your child access to 

numerous apps, books, educational games, music, and more through the Kids Store. The iWawa app also allows parents to 
manage parental controls on the device including setting usage limits.

TUFEN Tablet for Kids

Tableti TUFEN 7 për fëmijët është padyshim një nga më të mirët jo vetëm për 
shkak të çmimit, por sepse ai e ka gjithçka që nevojitet për tabletin për fëmijë. 
Tableti TUFEN për fëmijët përmban aplikacionin iWawa të para-instaluar. 

Aplikacioni vjen me aplikacione të shumta, lojëra, libra, përmbajtje edukative, filma, 
muzikë, etj. Gjithashtu u jep prindërve mundësinë për ta kufizuar qasjen dhe përdori-

min në mënyrë që fëmijët e tyre ta përdorin tabletin në mënyrë të përshtatshme.

TUFEN Tablet for Kids

The TUFEN 7 kids tablet is undoubtedly one of the best not just 
due to the pricing point, but it certainly has everything you need 
in a kids’ tablet. The TUFEN Tablet for Kids features a prein-

stalled iWawa application. The app comes with numerous apps, games, 
books, educational content, movies, music, and more. It also gives par-
ents the option to limit accessibility and usage so that their children can 
use the tablet in an appropriate manner.

Pothuajse të gjithë fëmijët i duan tabletët pjesërisht për shkak të 
ekraneve të tyre të ndritshme, tërheqëse dhe shumëllojshmërisë së 
pafundme të aplikacioneve që i bëjnë ata të lumtur dhe të argëtohen. 
Këtu e kemi përgatitur një listë të tabletëve më të mirë për fëmijët.

CILIN TABLET TA 
BLEJ: KËTO TANI 
PËR TANI JANË 
MË TË MIRAT
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Dragon Touch Y88X Plus 7 inch 
Kids Tablet 2017 Version

Me qasje në përmbajtjen ekskluzive të Disney, tableti i para-ngarkuar për 
fëmijë është një zgjedhje e popullarizuar dhe është projektuar për ta për-
dorur teknologjinë në mënyrë pozitive që e nxitë mësimin, sigurinë dhe për-

mirësimin e njohurive. Nëse je tifoz i Disney, kjo është çka të duhet! Ka një bibliotekë falas 
Disney e cila i përmban katër libra audio dhe 20 libra me tregime. Dragon Touch gjithash-
tu e ka një aplikacion të para-instaluar të njohur si Kidoz ku fëmijët mund të krijojnë dhe 
të luajnë në botën e tyre. Aplikacioni ju mundëson që të krijoni shesh personal lojërash, 
aplikacione dhe faqe interneti. Kompania e ka dizajnuar edhe një futrollë ekskluzive e cila 
e mban tabletin vertikalisht. Qëndrueshmëria e lartë e këtij produkti e bën atë ideal.

Dragon Touch Y88X Plus 7 inch 
Kids Tablet 2017 Version

With access to Disney’s exclusive content, the preloaded kids tablet is a popular 
choice and is designed to make use of technology in a positive manner by fostering 
learning, safety, and improving cognition. If you are a Disney fan, this is it! There is a 

free Disney library included which features four audio books and 20 story books. The Dragon 
Touch also has a preinstalled app known as Kidoz where children can make and play in 
their own world. The app allows you to create their personal playground and play apps and 
website. The company has also designed an exclusive case which includes a stand function. 
The high durability of this product make it ideal.

BENEVE 7 Inch Kids Tablet

Nëse po kërkoni tablet për fëmijë me kamerë, BENEVE ju kryen punë! BENEVE 7 Inch 
Kids Tablet ka Bluetooth, Dual Kamera, WiFi, dhe 1 GB RAM. Aplikacionet dhe pro-
gramet e tjera që vijnë të instaluara përfshijnë Google Play Store, Netflix, YouTube, 

Facebook, dhe gjithashtu i mbështet video telefonatat Skype. Garancia 18-mujore “pa merak” 
ia shton vleftën edhe më shumë. BENEVE siguron mbështetje teknike tërëjetësore për klientët 
e saj duke u siguruar atyre se nuk kanë për çka të brengosen. Për të ofruar mbrojtje më të 
mirë, përfshihet futrolla e përshtatshme për fëmijë për ta mbrojtur nga përplasjet. Mbulesa e 
përparme është e bërë nga silikoni me cilësi të lartë dhe mund ta mbajë tabletin vertikalisht.

BENEVE 7 Inch Kids Tablet

If you are looking for a kids tablet with camera, BENEVE has got you covered! The 
BENEVE 7 Inch Kids Tablet features Bluetooth, Dual Camera, WiFi, and 1 GB RAM. 
Other applications and software that come preinstalled include Google Play Store, 

Netflix, YouTube, Facebook, and it also supports Skype video calling. A no-fuss 18 month 
warranty adds more value to its offerings. BENEVE provides lifetime technical support to 

its customers making sure they have nothing to worry. To ensure better protec-
tion, a kid-proof case is also included to protect it from bumps and drops. The 

cover case is made using high-quality silicone material and supports standing function.

Samsung Galaxy Tab E Lite

Samsung Galaxy Tab E është ndërtuar me fëmijët në mendje. Blerësit marrin abonimin 
falas tre-mujor për Samsung Kids, i cili iu mundëson të vegjëlve qasje në mijëra aplika-
cione duke përfshirë disa me përmbajtje arsimore themelore dhe shkencë, teknologji, 

inxhinieri e matematikë (STEM). Ky është tableti më i mirë për fëmijët më të mëdhenj dhe 
përmban përmbajtje nga National Geographic, DreamWorks Animation, Sesame Street dhe të 
tjera. Në kuptim të mësimit dhe vlerës arsimore, Galaxy Tab E i përmbushë të gjitha kërkesat.

Samsung Galaxy Tab E Lite

Samsung Galaxy Tab E is built with children in mind. Buyers get a three-month free subscription to Samsung Kids which 
allows your little ones to access thousands of apps including several with STEM and Core educational content. This is the 
best tablet for older kids and features content from National Geographic, DreamWorks Animation, Sesame Street and more. 

In terms of learning and educational value, the Galaxy Tab E checks all boxes.

Almost all kids love tablets partly due to their bright, attractive screens 
and the endless variety of apps that keep them happily occupied and 
entertained. Here we have prepared a list of the best tablets for kids.

WHICH TABLET 
TO BUY: THESE 
ARE BEST OUT 
RIGHT NOW
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«Një investim në dituri jep kamatën 
(interesin) më të mirë.» 
- Benjamin Franklin

Me kalimin e secilës ditë, ne vazhdo-
jmë të mësojmë diçka të re. Ne kemi 
aftësinë t’i ndajmë përvojat tona me 

njëri-tjetrin dhe duke bërë kështu ne gjithash-
tu rritemi. Ne mësojmë nga e kaluara dhe i 
bazojmë veprimet tona në ato përvoja. Sig-
urisht, disa nga veprimet që ne ndërmarrim 
nuk i kanë gjithmonë rezultatet më të mira të 
mundshme, kështu që mund të konkludojmë 
se ajo përvojë e caktuar nuk ishte e duhura. 
Çfarë bëjmë atëherë? Ne përpiqemi t’i 
ndreçim gabimet tona dhe të mësojmë prej 
tyre. Një proverbë e vjetër thotë: “njerëzit 
mësojnë nga gabimet e tyre, por njerëzit e 
zgjuar mësojnë nga gabimet e njerëzve të 
tjerë.” Këtu hyn arsimi, sepse është mjeti më 
i mirë për të na ndihmuar të përfitojmë nga 
përvoja e jo nga një ose dy personave, por 
përkundrazi nga tërë njerëzimi.
Prindërit tuaj mbase ua kanë përsëritur 
pakufi se gjëja më e mirë që mund të bëni 
sot për t’u përgatitur për të ardhmen tuaj 
është duke investuar në edukimin tuaj dhe 
ata kanë të drejtë. Në fakt, njeriu mund 
edhe të pohojmë se edukimi është mënyra 
e vetme, sepse na mundëson të heqim 
veten nga errësira e injorancës dhe zgjeron 
të menduarit dhe aftësinë mendore. Rëndë-
sia e tij manifestohet në shumë nivele:

Marrja e vendimeve 
më të mira
Arsimi ju ndihmon të merrni vendime më të 

mira në jetë dhe gjithashtu ju bën të anali-
zoni gjërat në një mënyrë më të thukshme. 
Një vendim më i mirë në kohën e duhur rrit 
gjasat për sukses në jetë.

Jetë dhe jetesë 
më e mirë 
Një person i arsimuar gjithmonë do të 
ketë një jetë më të mirë dhe do të fitojë të 
ardhura më të mira në krahasim me një 
person që nuk është i arsimuar ose shkol-
luar. Arsimi ndihmon për të fituar mundësi 
më të mira në karrierë dhe hap shtigjet e 
suksesit.

Përmirësimi i gjuhës së 
trupit dhe komunikimit
Një person i mirë arsimuar do të ketë 

gjithmonë aftësi komunikimi dhe gjuhë të 
trupit më të mirë. Me këto cilësi, ai do të 
jetë në gjendje ta paraqesë veten para 
të tjerëve në një mënyrë më të sofisti-
kuar dhe më të denjë dhe do të bëjë që 
të kuptohet nga të tjerët në mënyrë më 
të mirë.

Pjekuri më të madhe 
intelektuale
Edukimi sjell pjekuri intelektuale dhe ju 
lehtëson ndjekjen e rrugës së duhur në 
jetë. Ai gjithashtu ndihmon në zhvillimin 
dhe rritjen e etikës dhe vlerave tuaja 
individuale.

Pavarëson individin
Një person i kualifikuar mirë mund të 
fitojë jetesën e tij kudo, pa u varur nga të 
tjerët. Me fjalë të tjera, arsimi e bën atë 
të të pavarur financiarisht, si dhe emo-
cionalisht duke rritur vetëbesimin e tij.

Destinacioni: Koncepti 
modern i arsimit
Koncepti modern i arsimit kryesisht 
përqendrohet në zhvillimin e aftësive. 
Ai kundërshton konceptin konvencional 
i cili në thelb merret vetëm me notat 
dhe kalimin e provimeve. Kjo është 
mënyra progresive e arsimimit që 
përqendrohet në zhvillimin e përgjith-
shëm të personit. Ky lloj i edukimit e 
përgatit një person për t’u përballur me 
sfidat duke e bërë atë të pavarur dhe 
të vetëdijshëm. Përdorimi i teknologjisë 
dhe arritjeve shkencore si pjesë e 
arsimit modern e përmirëson aftësinë 
kuptuese të fëmijëve. Me përdorimin e 
internetit, kompjuterëve dhe audio-vid-
eo komponentëve fëmijët i kuptojnë më 
mirë bazat e një koncepti dhe i përgatit 
ata për të ardhmen.

Përdorimi i teknologjisë në procesin edukativo-arsimor është
domosdoshmëri e kohës.

ARSIMI
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Në përmbyllje: Arsimi 
është çelësi i suksesit
Kur dini diçka dhe nuk keni asnjë dyshim në 
mendjen tuaj se keni të drejtë, kjo patjetër 
do t’ju shtrojë rrugën drejt suksesit. Nelson 
Mandela, fituesi i mimit Nobel për Paqen 
ndoshta përmblodhi më së miri rëndësinë 
e arsimit kur tha: “Arsimi është motori i 
shkëlqyeshëm i zhvillimit personal. Përmes 
arsimit vajza e një fshatari mund të bëhet 
mjek; djali i një punëtori të minierave mund 
të bëhet kreu i minierës; një fëmijë i punë-
torëve të fermave mund të bëhet presidenti 
i një kombi të madh. Ajo që e dallon një 
person nga tjetri është ajo që ne krijojmë nga 
gjërat që kemi dhe jo nga gjërat që na janë 
dhënë.” Andaj kur të ktheheni në klasë mos 
harroni që arsimi është një burim shumë i 
rëndësishëm i diturisë dhe do t’ju ndihmojë 
kudo që të shkoni. Ai është pasaporta juaj 
për të ardhmen, sepse e nesërmja u takon 
atyre që përgatiten sot për të.

Arsimi krijon besim.
Besimi krijon shpresë.
Shpresa krijon paqe.

“An investment in knowledge pays the 
best interest.” - Benjamin Franklin

With each day that passes by, 
we keep learning something 
new. We have the ability to 

share our experiences with each other, 
and by doing so, we grow. We learn 
from the past and base our actions on 
those experiences. Of course, some of 
the actions that we take don’t always 
have the best possible outcomes, so 
we may conclude that a particular 
experience wasn’t right. What do we 
do then? We try to fix our mistakes and 
learn from them. An old proverb says: 
“people learn from their mistakes, but 
smart people learn from other people’s 
mistakes.” This is where education 
comes in, for it is the best tool to help 
us benefit from the experience of not 
one or two persons, but rather the 
entire mankind.

Your parents have probably told you 
countless times that the best thing you 
can do today in order to prepare for the 
future, is to invest in your education - 
and they are right. In fact, one could 
argue that education is the only way 
because it enables us to lift ourselves 
from the darkness of ignorance and 
widen our thinking and mental capa-
bility. Its importance is manifested on 
many levels:

Making Better Decisions
Education helps you make better deci-
sions in life and also makes you analyze 
things in a more thorough way. A better 
decision at the right time enhances the 
chances of success in life.

Better Lifestyle and 
Livelihood
A well educated person will always have 
a better lifestyle and earn a decent liveli-
hood in comparison to an individual who 
is not educated. Education provides you 
better career opportunities and opens 
paths for success.

Improved Body 
Language and 
Communication
A well educated person will always have 
better communication skills and proper 
body language. By possessing these 
qualities, you would be able to present 
yourself in a more sophisticated and 
suitable way in front of the others, while 
also tactfully interacting with them.  

More Intellectual Maturity
Education brings intellectual maturity 
which makes it easier for you to follow 
the right path in life. It also helps you to 
develop and enhance your individual eth-
ics and values.

Makes a Person 
Independent
A well-qualified person can earn his liveli-
hood anywhere without being dependent 
on others. In other words, education 
gives you the required assets to be self-
reliant economically as well as emotion-
ally, by increasing your self-confidence.

Destination: To a Modern 
Concept of Education

The modern concept of education 
mainly focuses on developing skills. It 
opposes the conventional concept, which 
deals with only scoring marks and pass-
ing the exams. It is a progressive way of 
education concentrated on the overall 
development of a person. This type of 
education prepares an individual to face 
challenges properly, by making him 
independent and self-reliant.  The use of 
technology and scientific developments, 
as part of a modern education improves 
the grasping ability of children. By using 
the internet, computers and audio video 
components, children can better under-
stand the basics of a concept and be 
better prepared for their future.

To sum it up: Education 
is the Key to Success
When you know something and there’s 
no doubt in your mind that you’re right, it 
will definitely pave your road to achieve-
ments. Nelson Mandela, the Nobel Peace 
Prize winner probably best summarized 
the importance of education when he 
stated: “Education is the great engine 
of personal development. It is through 
education that the daughter of a peas-
ant can become a doctor; that the son of 
a mineworker can become the head of 
the mine; that a child of farmworkers can 
become the president of a great nation. 
It is what we make out of what we have 
and not what we are given, that sepa-
rates one person from another.” So when 
you go back to your classrooms don’t 
forget that education is a very important 
source of knowledge and it will help you 
wherever you go. It is your passport to 
the future, for tomorrow belongs to those 
who prepare for it - today.

Education breeds confidence. 
Confidence breeds hope. 

Hope breeds peace.

EDUCATION

Na vizitoni në:
Visit us at:

Librat na mundësojnë të ‘udhëtojmë’ 
në hapësirë dhe kohë.
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Avdyl Kelmendi (13)

Meqë më pëlqen sporti 
shumë, sigurisht ajo që më 
së shumti më pëlqen që të 

bëj me shoqërinë time është që të 
marr pjesë në gara dhe turne të ndry-
shëm sportiv me bashkëmoshatarët e 
mi. Po ashtu, më pëlqejnë shumë edhe 
t’i vizitoj shkollat e tjera sepse në këtë mënyrë 
mund të kuptoj se çfarë mund të ndryshojmë në 
shkollën tonë.

Since I like sports very much no doubt what I like 
most to do with my friends is participate in various 
sport competitions with my peers. I also like visiting 

other schools because this way I better understand what 
we can change in our school.

Stefanija Dimiq (12)

Ka shumë gjëra që më pëlqen 
të bëj së bashku me miqtë e 
mi, por ajo që dua të theksoj 

më së shumti është sporti, sepse 
kështu të gjithë kalojmë mirë. Jemi 
plot energji, luajmë dhe futbolli në 
veçanti na afron. Unë e dua futbollin, 
vazhdimisht e ndjekim topin dhe nuk është 
aspak e çuditshme që të gjitha e duam këtë 
sport, edhe pse jemi vajza.

There are many things that I like to do together with 
my friends, but what I would like to emphasize 
the most is sports, because in this way we are all 

having a good time. We are full of energy, we play, and 
football brings us closer in particular. I love football, we 
constantly chase the ball and it is not odd at all that we 
all love this sport, even though we are girls.

Teodora 
Stojkoviq (13)

Më pëlqen shumë sporti dhe 
përfshirja aktive në futboll. 
Unë jam portiere dhe e 

kaloj shumicën e kohës me miqtë e 
mi në fushë. Përveç kësaj, na pëlqen 
të dëgjojmë muzikë në internet, të dalim 
jashtë dhe kështu e kalojmë kohën tonë të lirë. Çdo gjë që 
e bëjmë së bashku na bën të bëhemi miq më të mirë.

I also really like sports and active involvement in 
football. I am the goalkeeper and spend the most 
time with my friends on the field. In addition, we 

love to listen to music on the Internet, to go out and 
thus fulfill our free time. Everything that we do to-
gether makes us become better friends.

Jovan Stojkoviq (11)

Me miqtë e mi jam e angazhuar 
në mënyrë aktive në muzikë. 
Unë i bie fizarmonikës dhe 

ndajë shumë kohë për prova dhe 
praktikë. Muzika na bashkon me miq, 
na pëlqen t’i shfrytëzojmë maksimalisht 
aktivitetet tona të lira për t’u shoqëruar. 
Përveç muzikës, gjithmonë ekziston një sport, 
kështu që kalojmë shumë kohë duke luajtur futboll.

I’m actively engaged in music with my friends. I play the 
accordion and I set aside plenty of time for the probe 
and practice. Music brings together me and my friends, 

we like to make maximum use of our free activities for 
socializing. In addition to music, there is always a sport, so 
we spend a lot of time playing football.

Diellza Lezi (14)

Gjëja që më pëlqen më 
së shumti ta bëjë 
me shoqërinë është 

që të dalim në piknik. Sa herë 
që e bëjmë një gjë të tillë unë 
ndjehem shumë e lumtur pranë 
shoqeve dhe shokëve të mi. Për këtë 
arsye, sa herë që kemi kohë të lirë gjatë 
fundjavave unë me shoqërinë time dalim në 
piknik ku kalojmë kohë bashkë dhe krijojmë kujtime të 
mrekullueshme me njëri-tjetrin.

What I like the most to do with my friends is 
go out in picnics. Every time we do some-
thing like this I feel very happy being with 

my friends. That is why every time we have free time, 
especially during weekends, my friends and I go to 
picnics where we spend time together and make great 
memories with each other.

Rrona Lumi (14)

Si çdo fëmijë tjetër edhe mua 
më pëlqen që në kohën e lirë 
të dal me shoqërinë time. Ak-

tivitetet që më pëlqejnë më shumë 
që t’i bëj janë të luaj volejboll, 
të shkoj në pishinë dhe ngasja e 
biçikletës. Që të tria këto aktivitete për 
mua janë shumë pozitive pasi që më ndihmo-
jnë që të largoj stresin.

As any other kid I also like to hang out with my 
friends in my free time. The activities that I like to 
do the most are playing volleyball, go to swimming 

pools or ride the bike. All three of these activities are very 
positive to me because they help me get rid of the stress.

pyetësor

CILAT AKTIVITETE JU PËLQEJNË QË T’I 
BËNI ME SHOQËRINË TUAJ DHE PSE?
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Teodor Stankoviq (10)

Ajo që më pëlqen më së shumti 
është të luaj video-lojëra me 
miqtë e mi. Kemi shumë lojëra 

të preferuara dhe megjithëse prindërit 
shpesh na kritikojnë për kohën që e 
kalojmë në kompjuter, ende mundohemi 
që të mblidhemi sa më shumë që të jetë e 
mundur. Unë i dua miqtë e mi dhe bëjmë gjithçka 
së bashku, sepse në këtë mënyrë bëhemi miq të vërtetë.
 

What I like the most is to play video games with my 
friends. We have a lot of games that are our favorite 
and although our parents often criticize us for the 

time spent on the computer, we are still trying to get together 
as much as possible. I love my friends and everything we do 
together, because that way we become real friends.

Teodora Zuviq (12)

Na pëlqen të kalojmë shumë kohë 
së bashku, sepse gjithmonë është 
e rëndësishme për ne që diçka të 

ndodh. Ngasim rollera, i spiunojmë disa 
djem, luajmë ‘ndërmjet dy zjarreve’. Aktiv-
itetet e lira janë gjithnjë të ndryshme, dhe 
mendoj se kështu bëhemi miq më të mirë. Do 
të dëshiroja të kisha edhe më shumë kohë të lirë, 
por edhe në shkollë shoqërohemi dhe mësojmë bashkë.

We love spending more time together, because it 
always matters to us that something is happening. 
We ride rollers, spy on some boys, we play ’between 

two fires’ game. Free activities are always different, and I think 
that way we become better and better friends. I would like to 
have even more free time, but also in school we are very much 
socializing and learning together.

Sara Zuviq (10)

Më pëlqen të flas me miqtë e 
mi, si me djem ashtu edhe me 
vajza, për gjëra të ndryshme, 

sepse në këtë mënyrë njihemi më 
mirë. Shpesh vizatojmë së bashku, dhe 
provojmë stile të ndryshme të flokëve me 
shoqet, por bëjmë edhe pak grim. Na pëlqen 
ta kalojmë kohën e lirë së bashku sa më mirë, dhe 
gjithmonë mendojmë për disa aktivitete të reja. Gjëja më e 
rëndësishme është se kurrë nuk mërzitemi.

I like talking to my friends, both boys and girls, about differ-
ent things, because that way we get to know each other 
better. We often draw together, and we try different hair-

styles with girlfriends, but we also do a little bit of makeup. We 
like to spend our free time together as good as we can, and 
we always think of some new activities. The most important 
thing is that we are never bored.

questionnaire

WHAT ACTIVITIES DO YOU LIKE TO DO 
WITH YOUR FRIENDS AND WHY?

Anila Suka (10)

Aktiviteti që më pëlqen më së 
shumti ta bëjë me shoqërinë 
time është që të lexojmë bash-

kë. Krahas faktit se kur lexojmë ne 
mësojmë, kur lexojmë në shoqëri ne 
kemi mundësinë që edhe të diskutojmë 
për librin apo librat që jemi duke i lexuar si 
dhe për gjërat që i kemi mësuar nga ata libra.

The activity I like the most to do with my friends 
is reading. In addition to learning by reading in 
groups we also get the chance to discuss the 

book or books we are reading as well as the things we 
have learned from them.

Arif Suka (12)

Janë dy aktivitete që më pëlqejnë 
shumë që t’i bëj kur jam me 
shoqërinë time. I pari është 

futbolli pasi që ky është edhe sporti 
im i preferuar dhe siç e dimë futbolli 
duhet të luhet në ekip. Aktiviteti i dytë 
që më pëlqen që të bëjë me shoqërinë 
time është që të mësojë në grup. Për mendimin mësimi 
në grup është mënyra më e mirë për të mësuar dhe për t’u 
përgatitur për të ardhmen tonë.

There are two activities I like to do when I am with 
my friends. The first is playing football because it is 
my favorite sport and as we know football must be 

played in teams. The second activity I like to do with my 
friends is group learning. In my opinion group learning is 
the best way to learn and prepare for our future.

Malësore Kromi (14) 

Në shkollën time organizohen 
një sërë aktivitetesh të ndry-
shme jashtë mësimore në të 

cilat unë angazhohem me shumë 
dëshirë. Kështu një prej aktiviteteve 
që më pëlqen më shumë janë garat 
e ndryshme në volejboll, futboll si dhe 
sporte të tjera. Mendoj se sporti është tejet i 
rëndësishëm për shëndetin dhe zhvillimin tonë fizik dhe 
psikik. Për këtë arsye me shumë dëshirë marr pjesë në të 
gjitha aktivitetet sportive që organizohen në shkollë.

My school organizes a host of various extracurricu-
lar activities that I gladly join. Among the activities 
I like best are various competitions in volleyball, 

football and other sports. I think that sports are very 
important to our health and physical and mental develop-
ment. Therefore, I gladly participate in all sports activities 
organized by our school.



SHTATOR, 
SHTATORI 
I ËMBËL!

Nëse do më duhej ta zgjidhja një 
muaj nga të dymbëdhjetët si më 
të pëlqyerin, shtatori do të ishte 

zgjedhja ime. Shtatori duket kandidati 
më i mundshëm, mendoj, kështu që 
ndoshta nuk ka fare nevojë për konkurs. 
Nëse kalojmë nëpër muaj, ato të duksh-
met eliminohen. Janari sepse është aq i 
gjatë dhe i ftohtë, edhe pse kam dëgjuar 
për individë që kënaqen me aktivitetet 
e dëborës, siç janë skijimi, ecja në 
dëborë dhe ngrirja e gishtave dhe oh, 
nuk-mund-t’i-ndjej-këmbët. Mendoj se 
kam qenë admirues i dimrit para shumë 
motesh kur isha tetë vjeç, por kjo ishte 
shumë kohë më parë. Shkurti ngecë 
dhe është i ngadaltë dhe i pahijshëm 
dhe njëzetetetë ditët duken se kurrë nuk 
mbarojnë. Marsi është i ndryshueshëm, 
nuk mund të llogaritësh në të. Mendon 
se dita do të jetë e ngrohtë por shfaqet 
stuhia. Prilli është në mëdyshje, pak i 
pasigurt për veten, pak i turpshëm që 
unë ta pëlqej, dhe është i zënë duke 

u përpjekur që ta harrojë dimrin. Prilli 
përballet me shumë presion. Maji është 
thjesht plot tension, duke u përpjekur 
që të bëjë gjithçka para se të arrijë 
nxehtësia e vërtetë e verës, dhe ku 
kopshtet dhe drithërat bëjnë panik. Vera 
papritmas shfaqet nga askundi dhe na 
rreh me nxehtësinë, lagështinë dhe me 
aktivitetet e saj. Ajo është si vozitje në 
‘roller-coaster’, me plot emocione dhe 
energji dhe ju rrotullon lartë e poshtë 
dhe pastaj ju bën që të villni kur vozitja 
mbaron. Gushti do të thotë fundi i verës, 
fundi i nxehtësisë dhe i festave, fundi i 
rastësisë dhe i spontanitetit, fundi i lirisë 
dhe i lojës.

Por shtatori. Ahhh, shtatori i ëmbël. 
Shtatori lidhet me fillimet, me gatish-
mërinë, palosjen e druve të zjarrit dhe 
zierjen e kompotit të mollëve. Shtatori ta 
jep ndjenjen e fillimit të freskët shumë 
më shumë sesa 1 janari. Po ta kisha 
pushtetin për të bërë gjëra të tilla, do ta 
filloja çdo vit të ri kalendarik më 1 shta-
tor. Ne gjithmonë fillojmë shtatorin me 
premtime. E dua ritmin e shtatorit. Është 
muaji i vetëm që shëtit, sorollatet dhe 
pauzon. Dielli i shtatorit mund të jetë i 
fortë dhe i fuqishëm, por duket se kurrë 
nuk ia vëmë veshin, jemi pothuajse të 
kënaqur me rehatinë e tij, sa jemi edhe 
të befasuar. Mbrëmjet e shtatorit janë 

të freskëta dhe me qiell të kthjellët dhe 
ajrit i vjen era zjarr. Shtatori është me 
mollë të freskët dhe shëtitje dhe nxjerrje 
e xhemperit dhe futje të batanijes nën 
kauç bashkë me një libër. Shtatori është 
me çorape të trasha dhe këpucë të reja 
dhe pantallona të gjata dhe turshi dhe 
pite të mollës.

Shtatori është me një erë të freskët 
që vjen në dritare gjatë natës që ju 
bën të futeni më thellë në shtrat dhe ta 
tërheqni jorganin deri te veshët. Dhe në 
shtator pemët fillojnë të gjallërohen me 
ngjyra, ta bënë ‘urra’ për herë të fundit 
para se të bien. Nuk shqetësohemi për 
dimrin në shtator. Dua të them, sa i ash-
për mund të jetë dimri? Është aq ... aq 
... shumë larg. Shtatori lidhet me pajisjet 
shkollore: lapsa dhe letra dhe mpre-
hëse dhe kapëse dhe goma. Nëse kam 
nevojë për ngritje të moralit gjatë vitit, 
blerja e pajisjeve shkollore ta rregullon 
disponimin menjëherë.

Shtatori është thjeshtësi dhe pauzë. 
Edhe lëndina e di se shtatori është koha 
për pushim. Për disa, shtatori është 
koha për t’u përgatitur për gjumin e 
dimrit, ku nevoja për performancë dhe 
produktivitet ndalet dhe heshtë. Shta-
tori ka të bëjë me frymënxjerrjen dhe 
psherëtimat. Ahh, Shtator.
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këndi juaj

Nëse do më duhej ta zgjidhja një muaj nga të dymbëdhjetët si më të pëlqyerin, shtatori do të ishte zgjedhja ime. 
Kjo foto më së miri e tregon se pse.

Gresa Koci, Pejë



SEPTEMBER, 
SWEET 
SEPTEMBER!
If I had to choose one month of the 

twelve to be my favorite, Septem-
ber would be my choice. Septem-

ber seems the most likely candidate, 
I suppose, so maybe there is no con-
test. If you run through the months 
the obvious ones are eliminated. 
January because it’s so long and 
cold, even though I’ve heard of those 
individuals who enjoy snow activities, 
such as skiing and snow-shoeing 
and frostbite and I-can’t-feel-my-
feet. I think I may have been a winter 
admirer once upon a time when I was 
eight, but that’s much too long ago 
now. February stalls and is sluggish 
and unenthusiastic and twenty-eight 
days seems to take forever to go by. 
March is fickle, can’t be counted on. 
You think a day is going to be warm 
but a storm shows up instead. April 
is hesitant, a little unsure of herself, 
a little too shy for my liking, and she 
is busy trying to forget winter ever 

was. There is a lot of pressure on 
April. May is just hectic, trying to get 
everything done before the real heat 
of summer arrives, the gardening and 
crop panic. Summer jumps out from 
nowhere and beats us down with her 
heat and humidity and activities. She 
is like a roller-coaster ride, all exciting 
and energetic and spins you around 
and upside down and then you want 
to throw-up when it’s over. August 
means the end of summer, the end of 
heat and holidays, the end of ran-
domness and spontaneity, the end of 
freedom and play. 

But September. Ahhh, sweet 
September. September is about 
beginnings, about readiness, about 
stacked firewood and bushels of 
apples. September feels more about 
fresh starts than January 1st. Per-
haps if I had the power to do such 
things, I would begin each new 
calendar year on September 1st. We 
always begin September with promis-
es. I love the pace of September. It’s 
the only month that strolls by, lingers 
and pauses. September sunshine can 
be strong and powerful yet we never 
seem to mind, are almost glad of its 
comfort, like we’re surprised. Sep-
tember evenings are crisp and clear 

and the smells of fires float on the air. 
September is crisp apples and walks 
and pulling on a sweater and crawling 
under a blanket with a book. Sep-
tember is thick socks and new shoes 
and long pants and pickles and deep 
apple pies.

September is a fresh breeze 
coming in the window at night that 
makes you sneak deeper in the bed 
and pull an extra quilt up around 
your ears. And it is in September 
when the trees start to come alive 
with color, their last hurrah before 
they fall. We don’t worry about 
winter in September. I mean, how 
bad can winter be? It’s so … so … 
far off. September is about school 
supplies: pens and paper and hi-
liters and paper clips and erasers. 
If I need a morale boost at any time 
during the year, buying school sup-
plies is an immediate fix. 

September is simplicity and 
pause. Even the lawn knows Sep-
tember is the time for rest. For 
some, September is permission to 
ready for hibernation, the need for 
performance and productivity halted 
and quieted. September is about ex-
haling and sighing. Ahh, September. 
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your corner

Only in September we get such magnificent blending of light and colors everywhere we go. All we have to do is pay 
more attention to our surrounding.

Gresa Koci, Pejë



30

fjalëkryq skandinav/crossword



31

letrat e lexuesve/reader’s letters

Përshëndetje!
Mua më pëlqen shumë 
revista juaj. E lexoj me vë-
mendje të veçantë ngase në 
të gjithmonë ka shkrime in-
teresante dhe informata për 
shumë gjëra që nuk i kam 
ditur. Këngëtari im i prefer-
uar është Gold AG dhe me 
këtë rast do të doja të ju 
falënderoja për intervistën 
e mrekullueshme që keni 
bërë me Albina Kelmednin 
në njërin nga numrat e 
kaluar. Sporti im i preferuar 
është tenisi. Shkruani më 
shumë për futbollistët e 
huaj, jetën dhe sukseset e 
tyre. Gjithë të mirat.
Edona Rrustemi
Prishtinë 

Tung tung!
Revista juaj më pëlqen 
shumë. Do të doja që 
të shkruani më shumë 
për sportistët e huaj, por 

gjithmonë pa harruar edhe 
yjet shqiptarë të sportit. 
Do të doja të shkruani për 
favoritët e mi Xherdan 
Shaqirin, Milot Rashicën 
dhe patjetër edhe Granit 
Xhakën etj. Përveç sportit 
unë e adhuroj edhe Inter-
netin. Grupi im i preferuar 
muzikor është NRG Band, 
ndërsa ndër këngëtarë do 
të veçoja Butrint Imerin. 
Jeni më të mirët.
Jon Demaj
Prishtinë

Tung!
Një përshëndetje e veçantë 
për stafin editorial të revistës 
“For You”. Unë ju falënderoj 
nga zemra për atë që ju po 
bëni për ne. Jam Rea nga 
Prishtina. Hobi im është 
leximi kurse kohën e lirë e 
kaloj në mësimin e gjuhëve 
të huaja. E adhuroj Dhuara 
Dorën dhe Ermal Fejzul-
lahun. Nëse keni mundësi 
ju lutem që këta t’i prezen-
toni në faqet e revistës 
suaj. Ju faleminderit.
Rea Hysaj
Prishtinë

Përshëndetje!
Unë jam adhurues i flaktë 
i futbollit mirëpo unë 
luaj edhe basketboll. 
E dua sportin në 
përgjithësi. Revista 
juaj më pëlqen shumë, 
jeni revista më kualita-
tive për tinejxherë. Keni 
shkrime shumë interesante. 
Këngëtari im i preferuar 
është Getoar Selimi ndërsa 
ndër aktore do ta veçoja 
Teuta Krasniqin. Suksese.
Rron Bytyçi
Prishtinë

Tung!
Revista juaj më pëlqen shumë. 
Hobi im është këndimi dhe 
ëndrra ime është që një ditë 
të bëhem këngëtare e njohur 
ndërkombëtarisht. Këngëtarët 
e mi të preferuar janë Leonora 
Jakupi dhe Dafina Zeqiri. Do 
të doja të kem një poster nga 
Shakira dhe Rihanna. Jeni më 
të mirët. Ju dua shumë.
Noa Jahaj
Prishtinë

Tung tung!
Revista “For You” më 

pëlqen shumë, jeni të parët 
që keni menduar edhe 
për gjeneratat më të reja. 
Hobi im është futbolli dhe 
shpresoj që një ditë ju të 
shkruani për mua si një 
ndër futbollistët më me 
nam të Kosovës. Këngëtari 
im i preferuar është Noizy 
ndërsa filmi që e dua më së 
shumti është Spiderman me 
të gjitha vazhdimet e tij.
Art Mulliqi
Prishtinë 

Letrat e 
lexuesve

Nr
.15

9
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Greetings,
I like your magazine a lot. I 
read it with special attention 
because there are always 
interesting stories and infor-
mation about many things 
I did not know. My favorite 
singer is Gold AG and I want 
to use this opportunity and 
thank you for the wonder-
ful interview you had with 
Albina Kelmendi in one of 
the previous editions. My 
favorite sport is tennis. Write 
more about foreign football 
players, their lives and their 
successes. All the best
Edona Rrustemi
Prishtinë/Pristina

Hi!
I like your magazine a lot. I 
would like you to write more 
about foreign athletes, but 
always keeping in mind Alba-

nian sports stars. I would like 
you to write about my favorite 
players: Xherdan Shaqiri, 
Milot Rashica and definitely 
Granit Xhaka and others. 
Apart from sports I also adore 
the Internet. My favorite music 
band is NRG Band, while from 
singers I would single out 
Butrint Imeri. You are the best.
Jon Demaj
Prishtinë/Pristina

Hello,
Special greetings to the 
editorial staff of the “For 
You” Magazine. I cordially 
thank you for what you are 
doing for us. I am Rea from 
Pristina. My hobby is reading 
and spending my free time 
learning foreign languages. 
I adore Dhuara Dora and 
Ermal Fejzullahu. If possible, 
please include them in your 
magazine. Thank you.
Rea Hysaj
Prishtinë/Pristina

Greetings,
I’m a passionate football fan 

but I also play basketball. I 
love sports in general. I 
like your magazine a 
lot, you are the most 
qualitative magazine 
for teenagers. You 
have interesting sto-
ries. My favorite singer 
is Getoar Selimi, and 
my favorite actress Teuta 
Krasniqi. Good luck.
Rron Bytyçi
Prishtinë/Pristina

Hello,
I like your magazine a lot. 
My hobby is singing and my 
dream is to one day become 
an internationally renowned 
singer. My favorite singers 
are Leonora Jakupi and 
Dafina Zeqiri. I would like to 
have a poster of Shakira and 
Rihanna. You are the best. I 
love you so much.
Noa Jahaj
Prishtinë/Pristina

Hi!
I like “For You” Magazine 
very much, you are the first 

to think about the younger 
generations. My hobby is 
football and I hope that one 
day you will write for me as 
one of the most renowned 
footballers in Kosovo. My 
favorite singer is Noizy, and 
the movie I love most is Spi-
derman with all his sequels.
Art Mulliqi
Prishtinë/Pristina
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