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editorial/indeksi

Lexues të dashur,

Ndonëse pranvera jeton vetëm 
për një periudhë të shkurtër, 
ajo i magjeps njerëzit në 

mënyrë të tillë sa që ata i thurin 
lavde gjatë tërë vitit. Gjëja e parë 
për pranverën është se moti është i 
mrekullueshëm, nuk është as tepër 
ftohtë e as tepër ngrohtë. Madje 
edhe ditët dhe netët janë njëlloj të 
gjata. Prandaj, natyra merr një pamje 
të këndshme dhe duket për mrekulli 
me gjelbërim gjithandej, pasi të gjithë 
drunjtë dhe bimët lulëzojnë. Natyra 
përgatit një festë për sytë e tanë 
të uritur. Lulet çelin dhe përhapin 
aromën e tyre të ëmbël gjithandej.

Sapo vjen pranvera, zogjtë 
që ishin të heshtur gjatë stinës së 
dimrit, e thyejnë heshtjen e tyre dhe 
fillojnë të këndojnë këngë të ëmbla 
gazmore. Këngët e tyre janë aq të 
lumtura sa që duket sikur ata garojnë 
se kush do të këndojë nota më të 
bukura për nder të natyrës.

Peizazhi jashtë qyteteve paraqet 
një pamje edhe më të bukur. Atje e 
gjejmë natyrën në behar të plotë. 
Fushat e gjelbra dhe të verdha i 
mbushin zemrat tona me shpresë. 
Pas muajve të ftohtë të dimrit, ne 
i shohim të gjitha të korrat duke u 
rritur, të cilat e krijojnë një ndjenjë të 
pakrahasueshme të begatisë.

Edhe njerëzit fillojnë t’i ndërrojnë 
zakonet e tyre në pranverë. Moti 
ngrohet dhe të gjithë dalin jashtë për 
piknik gjatë kësaj stine. Edhe rrobat 
tona ndryshojnë rrënjësisht. Xhupat 
e trashë të dimrit dhe rrobat e tjera 
që i veshim për të mbajtur ngrohtë 
zëvendësohen me veshje më të lehta 
dhe më të larmishme. Rrjedhimisht, 
ne ndihemi të çliruar jo vetëm 
shpirtërisht por edhe fizikisht. Orët e 
zgjatura me rreze dielli na bëjnë të 
ndjehemi të shëndetshëm dhe aktiv. 
Kështu, në pranverë, ne punojmë 
më shumë sepse nuk lodhemi kurrë. 
Ne ndjehemi të freskët dhe kjo është 
vetia kryesore e pranverës.

Bukuria e vërtetë e pranverës 
e ushqen shëndetin tonë dhe ne i 
harrojmë të gjitha brengat e jetës. 
Ajo e mbush zemrën tonë përplot 
me entuziazëm. Gëzim dhe 
lumturi. Prandaj, kushdo qofsh ti 
dhe kudo që të jesh, merre me 
nge dhe gëzoju pranverës sepse, 
është aq e bukur sa që do të 
përfundojë sa hap e mbyll sytë.

Deri në takimin e ardhshëm, 
qofshi me shëndet miqtë e mi.

Leonora
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Dear readers,

Though spring lives for a short 
period only, it bewitches 
people in such a way that 

they sing songs in its praise 
throughout the year. The first thing 
about spring is that the weather is 
great, it is neither too cold nor too 
hot. Even the days and nights are 
equally long. That’s why nature 
wears a kind look and looks at its 
best with greenery everywhere, 
as all the trees and plants are 
in bloom. Nature gives a grand 
feast to our hungry eyes. Flowers 
bloom and spread their sweet 
fragrance all around.

As soon as spring comes, 
the birds that used to be silent 
throughout the winter season, break 
their silence and start singing sweet 
cheerful songs. Their songs are 
so joyous that it seems as if they 
are competing who shall sing more 
beautiful notes in honour to nature.

The countryside presents an even 
more beautiful sight. There we find 
nature in its full bloom. The green and 
yellow fields fill our hearts with hope. 
After the cold winter months, we can see 
all the crops growing, thus creating an 
unmatchable feeling of plenty in the air. 

Also, people start changing 
their habits in spring. The weather 
becomes mild, and everybody 
seeks to go out and enjoy picnics 
during this season. Our clothes 
change radically as well. The 
thick winter jackets and other 
clothing we use to keep us warm 
are replaced by lighter and more 
colourful garments. As a result, we 
feel liberated not only spiritually but 
physically as well. The prolonged 
hours of mild sunshine make us 
feel healthy and active. As a result, 
in spring time, we do much more 
work because we never get tired. 
We feel fresh all the time and this is 
the main attraction of the spring. 

The real beauty of spring 
nourishes our health and we forget 
all the sorrows in life. It fills our 
heart with a lot of enthusiasm, joy 
and happiness. Therefore, whoever 
you are and wherever you may 
be, take your time and cherish the 
spring, for it is so beautiful that it 
will be over in a blink of an eye.

Until our next meeting, stay well 
my friends. 

Leonora
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shkolla e muajit

Themelimi i Gjimnazit “Skënder-
beu” në Kaçanik nuk ishte as-
pak i lehtë pasi që, vendimi për 

hapjen e tij u mor në vitin 1967. Mirëpo, u 
deshën dy vite që ky vendim të zbatohej 
nga organet e atëhershme krahinore. 
Pas hapjes së tij në vitin 1969, fillimisht 
gjimnazi u vendos në objektin e Shkollës 
Fillore “Emin Duraku”, ku vazhdoi që të 
operonte deri në vitin shkollor 1972-1973 
kur edhe përfundoi ndërtimi i ndërtesës 
në të cilën kjo shkollë vepron sot e kësaj 
dite. Krahas këtyre hapave të parë tejet 
të vështirë, kjo shkollë është e veçantë 
edhe për shkak të shtrirjes gjeografike të 
vet Komunës së  Kaçanikut, për shkak të 
së cilës, nxënësit nga fshatra si Gllobo-
qica, Kotlina, Ivaja, Semaja, Begraca, etj., 
udhëtojnë mbi 30 kilometra çdo ditë për të 
vijuar mësimet e tyre. Pa dyshim, ky fakt 

vendos një përgjegjësi tejet të madhe mbi 
supet e personelit të kësaj shkolle të cilët 
janë përgjegjës për të ofruar arsimim sa 
më cilësor për këto vajza dhe djem të rinj.

Fjala kryesore është 
bashkëpunimi
Sipas drejtorit të kësaj shkolle, z. Ibush Vishi, 
gjimnazi i ka gjithsejtë 44 mësimdhënës 
dhe të gjithë ata janë të kualifikuar për të 
ligjëruar në lëndët përkatëse. Madje, sipas tij, 
shumë prej tyre kanë edhe tituj master por, 
ç’ është edhe më e rëndësishme ata i kanë 
kryer edhe të gjitha trajnimet e nevojshme 
për të ligjëruar sipas kërkesave moderne 
të mësimdhënies. “Ne kemi qenë në grupin 
e parë të shkollave që para 4 vitesh janë 
përzgjedhur si pilot projekt për të filluar punën 

sipas kurrikulës së re. Andaj, 
të gjithë mësimdhënësit tonë e 
kanë marrë me shumë përkush-
tim këtë projekt,” rikujtoi z. Vishi. 
Ai vazhdoi më tej duke theksuar 
se asokohe preokupimi kryesor 
ishte se si do t’ia dilnin mbanë. 
Sipas tij, pikërisht kjo qasje 
për ta bërë sa më të përsosur 
harmoninë programore çoi deri 
në krijimin e një marrëdhënieje 
të jashtëzakonshme në mes 
të personelit të shkollës. “Fjala 
kryesore në këtë rast është 
bashkëpunimi në mes të gjithë 
mësimdhënësve pa marrë para-
sysh profilin dhe lëndën e tyre. 
Kështu, mësimdhënësit tonë i 
bashkojnë forcat dhe në asnjë 
moment nuk hezitojnë që t’i dalin 

në ndihmë njëri-tjetrit, qoftë për sa i përket 
shkëmbimit të përvojave dhe praktikave që 
ata i shfrytëzojnë në orët përkatëse apo edhe 
duke i ofruar shkathtësitë dhe njohuritë e tyre 
për kolegët e tyre,” shtoi z. Vishi.

Sivjet shpresojmë që të 
marrim një grant për 
ndërtimin e një aneksi
Një ndër problemet kryesore me të cilat për-
ballet kjo shkollë është mungesa e hapësirës 
së mjaftueshme në mënyrë që mësimi të 
zhvillohet në një ndërrim të vetëm, siç edhe 
parashihet me kurrikulën e re. Kjo edhe 
është arsyeja pse mësimi duhet të zhvillohet 
në dy ndërrime. Sidoqoftë, falë përkushti-
mit të sipërpërmendur të mësimdhënësve, 
punës së nxënësve si dhe dy laboratorëve 
të teknologjisë informative (TI-së), të cilët 
shfrytëzohen si laboratorë virtual edhe për 
lëndët e tjera, mund të thuhet se kjo shkollë 
i plotëson kushtet optimale për mësim. 
Sidoqoftë, drejtori Vishi shpreson që sivjet 
Ministria e Arsimit të ndajë një grant i cili do 
të mundësojë ndërtimin e një aneksi, i cili ka 
qenë i paraparë qysh në planin fillestar të 
kësaj shkolle.

Nxënësit e meritojnë notën 
më të lartë në trekëndëshin 
pedagogjik

“Aktualisht i kemi 750 nxënës, dhe 
për këto vite të përvojës sime kam 
ardhur në përfundimin se nëse 

do ta bënim një kategorizim të trekëndëshit 
Drejtori Ibush Vishi gjatë takimit me redaksinë e 
revistës ‘For You’ dhe pjesëtarët e KFOR-it 

GJIMNAZI 
“SKËNDERBEU” 
- KAÇANIK

Drejtori i shkollës, z. Ibush Vishi “Falë përkushtimit të mësimdhënësve, punës së nxënësve si dhe dy laboratorëve të teknologjisë     informative (TI-së), mund të thuhet 
se kjo shkollë i plotëson kushtet optimale për mësim.” 



pedagogjik, nota më e lartë i 
takon nxënësve. Pastaj radhiten 
mësimdhënësit dhe prindërit janë 
të tretët. Më vjen keq, por mua 
më duhet ta them këtë sepse, 
prania e tyre në shkollë është 
modeste në raport me nevojat 
e mësimdhënies dhe shkollave 
moderne. Nuk dua të them se 
jemi më të mirët dhe as që kemi 
shumë probleme. Por, do t’ju 
them se nxënësit tonë janë të 
gatshëm që t’i pranojnë këshillat, 
sugjerimet e madje edhe urdhrat 
kur kjo kërkohet,” theksoi z. Vishi. 
Ai e ceku më tej se ky kombinim 
i punës dhe përkushtimit të nxë-
nësve dhe mësimdhënësve të 
shkollës ka rezultuar me rezultate 
pozitive në gara, punëtori dhe 
aktivitete të tjera në disiplina të 
ndryshme si teatër, recitime etj. 
Me këtë rast z. Vishi në veçanti e 
theksoi se ekipi i vajzave të kësaj 
shkolle në futsal e kanë zënë 
vendin e parë në nivel të Kosovës 
dhe janë kualifikuar për të marrë 
pjesë në Kampionatin Botëror 
në futsal i cili do të zhvillohet në 
muajin maj në Lion të Francës.

Në fund z. Vishi i porositi të 
gjithë të rinjtë që ta duan jetën 
dhe përkundër vështirësive të 
bëhen heronj të zhvillimit të jetës 
së tyre profesionale dhe morale, 
me dashuri dhe me përgjegjësi 
ndaj vetvetes ndaj prindërve por, 
edhe ndaj shkollës që i konsid-
eron si fëmijët e vet gjithmonë.

“Falë përkushtimit të mësimdhënësve, punës së nxënësve si dhe dy laboratorëve të teknologjisë     informative (TI-së), mund të thuhet 
se kjo shkollë i plotëson kushtet optimale për mësim.” 
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The establishing of Gymnasium “Sk-
enderbeu” in Kacanik was not easy 
at all as the decision for its opening 

was rendered in 1967. However, it took two 
years for the former provincial authori-
ties to implement it. After it was opened in 
1969, the gymnasium was initially sta-
tioned at the building of primary school 
“Emin Duraku”, where it continued to 
operate until 1972-1973 school year, when 
the construction of the current building 
of this school was finished. In addition 
to these difficult first steps this school 

is unique for the geographical terrain of 
Kacanik Municipality itself, as a result of 
which, students from villages like Gllo-
boqica, Kotlina, Ivaja, Semaja, Begraca, 
etc., travel over 30 kilometers every day 
to attend their classes. Without a doubt, 
this fact puts a great responsibility on the 
shoulders of this school’s personnel, who 
are responsible to provide the best quality 
education for these young girls and boys.

The main word is 
cooperation
According to the principal of this school, Mr. 
Ibush Vishi, the gymnasium has 44 teachers in 
total, and they are all qualified to lecture their 
respective classes. Moreover, as he stated, 
many of them also have the master degrees, 
but more importantly, they have completed all 
the required trainings to conduct classes in ac-
cordance with the modern teaching demands. 
“We were in the first group of schools that 4 
years ago were selected as pilot schools to im-
plement the curricula. Therefore, all our teach-
ers took this project very seriously,” Mr. Vishi 
recalled. He went on emphasizing that at the 
time their main concern was how to manage 
this. According to him, it was this approach of 
aiming maximum curricula harmonization that 
led to the creation of an extraordinary coop-
eration between the school personnel. “In this 
case the main word is cooperation between all 
teachers regardless of their profile or course. 
So, our teachers pooled their efforts and they 
never hesitated to help each other, be it for 
exchanging the experiences and practices 
they apply in their respective classes or by 
sharing their skills and knowledge with their 
colleagues,” Mr. Vishi added.

This year we hope to receive 
a grant and construct a new 
annex building
One of the main problems this school faces is 
the lack of sufficient space to conduct classes in 
one single shift, as required by the new curricula. 
This is the reason why classes are currently 
conducted in two shifts. However, thanks to the 
above mentioned dedication of the teachers, 
the students’ work and two IT labs, which are 
used as virtual labs for other classes, one can 
say that this school meets the optimum teach-
ing standards. Principal Vishi, however, hopes 
that the Ministry of Education will allocate to the 
school a grant that will enable the construction 
of an annex building, as it was originally planned 
when this school was constructed.

Students deserve the 
highest grade in the 
pedagogical triangle
“Currently, we have 750 students, and in these 
years of my experience I have come to the con-
clusion that if we were to categorize the peda-
gogical triangle, the students deserve highest 
grade. Then come the teachers and parents are 
last. I am sorry, but I have to say this because, 
the patter’s presence at school is modest com-
pared to the requirements of modern schools 
and teaching. I don’t want to say we are the best 
nor that we have too many problems. I will say, 
though, that our students are ready to heed to 
the advices, suggestions and even orders when 
necessary,” Mr. Vishi stressed. He also pointed 
that this combination of the work and dedica-
tion by both students and teachers has resulted 
in positive results in competitions, workshops 
and other activities in various disciplines such 
as theater, recitals, etc. Mr. Vishi mentioned in 
particular that this schools girls’ futsal team are 
number one in Kosovo and they have qualified to 
take part in the World Futsal Championship that 
will be held in May in Lyon, France.

Finally, Mr. Vishi appealed to all the 
young people to love life and despite dif-
ficulties become heroes of progress of their 
professional and moral life, with love and 
responsibility towards themselves, their par-
ents but, also towards the school that always 
considers them as their own children.

GYMNASIUM “SKENDERBEU” - KAÇANIK
school of the month
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Në shoqërinë e avancuar 
teknologjikisht në të cilën ne 
jetojmë sot, termi virus zakon-

isht ndërlidhet me një kërcënim ndaj 
një programi kompjuterik. Mirëpo, 
viruset kanë qenë një kërcënim se-
rioz për njerëzimin qysh para arritjes 
së teknologjisë moderne. Filozofi i 
lashtë grek Sokrati, njëherë ua pat 
prezantuar nxënësve të tij termin 
“njiheni veten”. Prandaj, përpara se 
të përkufizojmë një virus, preferohet 
që të kuptoni anatominë e njeriut 
dhe banuesve të tij.

Njerëzit kanë ekzistuar për disa 
qindra mijëra vjet por, bakteret janë 
miliarda vjet më të vjetra. Bakteriet 
janë mikroorganizma njëqelizor të 
cilët gjenden kudo; në tokë, ujë, ajër, 
objekte, bimë, kafshë dhe sigurisht 
te njerëzit. Ato janë thelbësore dhe 
të rëndësishme për sistemin tonë 
të imunitetit i cili na mbron nga 
agjentët e jashtëm. Për të ditur se 
si të kujdesemi për sistemin tonë të 
imunitetit, së pari ne duhet që t’i kup-
tojmë armët biologjike në arsenalin 
tonë. Në këtë rast, armët tona janë 
bakteret dhe mikrobet, të cilat mund 
të krahasohen me zjarrfikësit të cilët 
janë të parët që vijnë në rast zjarri.

Shumica e baktereve që i 
gjejmë te njerëzit jetojnë në qelizat 
nikoqire pa shkaktuar ndonjë dëm 
apo dobi. Vetëm një pjesë e vogël e 
tyre janë patogjen (të dëmshme) që 
vendosen në indet e nikoqirit, duke 
i tejkaluar mekanizmat e tij mbrojtës 
dhe duke shkaktuar dëme. Në terma 
të thjeshtë, viruset janë sekretime të 
një qelize toksike. Viruset nuk janë 

shkaktar por efekt i një gjëje qoftë të 
brendshme apo të jashtme që trupi 
ynë e njeh si të dëmshëm dhe që e 
anashkalon mbrojtjen tonë natyrore. 
Një stil jete i shëndetshëm, mund të 
sigurojë që mbrojtja jonë të jetë në 
nivel optimal. Tani le të shohim se 
çka mund të bëjmë ne si individ për 
të forcuar sistemin tonë të imunitetit.

Gjumi i mirë: Studimet 
kanë gjetur se mungesa e gjumit 
e zvogëlon aftësinë për luftimin 
e sëmundjeve të një limfociti të 
quajtur qeliza-T, dhe hulumtimet e 
demonstrojnë rëndësinë e bioritmit 
tonë natyral në përgjithësi. Bioritmet 
e juaja natyrore, deri në një shkallë, 
diktohen nga gjumi. Hulumtimet 
e kanë gjetur se, ata të cilët flenë 
rregullisht më pak se gjashtë orë 
çdo natë, statistikisht kanë 4,2 herë 
më shumë gjasa që të ftohen në 
krahasim me ata që flenë mbi shtatë 
orë gjumë. Rreziku është edhe më i 
lartë kur një person flenë më pak se 
pesë orë çdo natë.

Vitaminat: Të gjitha vitaminat 
janë të rëndësishme. Ngrënia pesë 
herë në ditë e frutave dhe perimeve 
është mënyra më e mirë për të 
mbajtur nivele të mira të vitami-
nave. Trupat tonë kanë nevojë për 
vitaminë të mjaftueshme D për të 
prodhuar proteina antimikrobiale, të 
cilat i vrasin viruset dhe bakëret. Në 
përgjithësi, nivelet tona të vitaminës 
D kanë prirje që të ndikohen nga 

dalja në diell (rekomandohen 30 
minuta në ditë varësisht nga stina, 
toni i lëkurës dhe toleranca).

Ushqimi i mirë dhe uji: një 
dietë e shëndetshme është e rëndë-
sishme që të ruhet një sistem i fortë 
i imunitetit. Sipas hipotezës së hirit 
acidik, mendohet se hiri acidik na 
bën të ndjeshëm ndaj sëmundjeve, 
përderisa hiri alkalin konsiderohet 
mbrojtës. Disa grupe të caktuara 
ushqimore si ato në vijim konsidero-
hen acidike, alkaline apo neutrale:

• Acidike: mishi, shpe-
zët, peshku, bulmeti, vezët, 
drithërat, alkooli;

• Neutrale: yndyrat natyrale, 
niseshtet, dhe sheqernat;

• Alkaline: frutat, arrorët, 
legumet dhe perimet.

Te një mashkull mesatar, 
përqindja e ujit është 60-65 për 
qind, përderisa te një femër 
është 50-55 për qind. Prandaj, 
uji te njeriu është një burim i 
rëndësishëm që kumbon në 
trupin tonë. Pirja e 2-3 litrave 
ujë në ditë jashtë kohës së 
ngrënies i hidraton dhe i pastron 
qelizat e trupit. Rekomando-
het që të shmangen pijet dhe 
prodhimet artificiale dhe që ato 
të zëvendësohen me lëngje të 
frutave dhe perimeve të freskëta.

Aktiviteti anaerobik 
prodhon energji vitale: 
Për të qenë në formë në aspektin 
e imunitetit duhet të jenë në formë 
edhe fizikisht. Sipas një studimi të 
rriturit duhet të jenë aktiv fizikisht 
dhe rregullisht, dhe të bëjnë që 150 
minuta në javë aktivitet mesatar 
aerobik (ecje, kopshtari, çiklizëm) 
apo 75 minuta të aktivitetit të lartë 
(vrapim, klasë aerobie). Joga është 
një aktivitet që, po ashtu, duhet të 
merret parasysh, pasi që është e 
dobishme për shëndetin kardio-
vaskular, e përmirëson frymëmar-
rjen, energjinë, dhe vitalitetin, e 
ruan baraspeshën e metabolizmit 

KORONA VIRUSI… SI MUND 
TA NDRYSHOJË JETËN TONË!

 “Shërimi është çështje e kohës por, nganjëherë është edhe çështje e rastit”
(Hipokrati, i lindur rreth vitit 460 p.e.s., themeluesi i mjekësisë)
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In the technologically advanced society that we live 
in today, the term virus can usually be associated 
with a threat posed to computer software. But vi-

ruses have been a major threat to human beings long 
before the advent of modern technology. The ancient 
Greek philosopher Socrates once introduced to his 
students the term “know yourself”. Therefore, before 
defining a virus, it is preferable to understand the hu-
man anatomy and its inhabitants.

Humans have been in existence for a couple of 
hundred thousand years but bacteria are billions of 
years older. Bacteria are unicellular microorganisms 
that are everywhere; in the soil, water, air, objects, 
plants, animals and of course in human beings. They 
are essential and important for our immune system 
that protects us from external agents. To know how to 
take care of our immune system, first we need to un-
derstand the biological weapons in our armory. In this 
case, our weapons are both bacteria and microbes 
that can be compared to firefighters who are the first 
responders to the scene of a fire.

The majority of the bacteria that we find in humans 
live in the host cell without causing either harm or benefit. 
Only, a small portion of them are pathogens (harmful) 
that settle in the host’s tissues, overcoming their defense 
mechanisms and causing damage. In simple terms, virus-
es are excretions of a toxic cell. Viruses are not the cause 
but an effect of something either internal or external that 
our body recognizes as harmful and bypasses our natural 
defense. A healthy lifestyle can ensure our defenses are 
at optimum level. Now let’s see what we as individuals can 
do to strengthen our immune system:

Good sleep: Studies have found that a lack of 
sleep impaired the disease-fighting ability of a type of 
lymphocyte called T-cells, and research is demonstrating 
the importance of our natural biorhythms overall. Your 
natural biorhythms are, to some extent, dictated by sleep. 
Research has found that, those who regularly sleep less 
than six hours a night are statistically 4.2 times more likely 
to catch the cold compared with those who got more than 
seven hours of sleep. The risk was even higher when a 
person slept less than five hours a night.

Vitamins: All vitamins are important. Eating five 
servings per day of fruits and vegetables is the best 
way to maintain necessary vitamin levels. Our bodies 
need adequate vitamin D to produce the antimicrobial 
proteins that kill viruses and bacteria. In general, our 
vitamin D levels tend to be influenced by exposure to 
the sun (recommended 30’ per day according to the 
season), skin tone and latitude. 

Good food and water: 
A healthy diet is important to 
maintaining a strong immune 
system. According to the acid-
ash hypothesis, acidic-ash is 
thought to make you vulnerable 
to illness, whereas alkaline-ash 
is considered protective. Certain 
food groups such as the following 

are considered acidic, alkaline, or neutral;
• Acidic: meat, poultry, fish, dairy, eggs, grains, 

alcohol,
• Neutral: natural fats, starches, and sugars,
• Alkaline: fruits, nuts, legumes, and vegetables.
In a medium-sized adult man, the percentage of 

water consists of 60-65%, while for a woman it’s at 50-
55%. Therefore, water in a human being is an important 
resource that resonates in our organism. Drinking 2-3 
liters per day outside of meal times both hydrates and 
cleans the body cells. It is recommended to avoid in-
dustrial drinks and artificial products and to replace with 
fresh fruit and vegetable juices. 

Anaerobic activity produces vital energy: 
To be immunologically fit, you need to be physically fit. A 
study found that adults should be physically and regularly 
active, and do at least 150 minutes a week of moderate 
aerobic activity (hiking, gardening, cycling) or 75 minutes 
of vigorous activity (running, aerobics class). Yoga is an 
activity to also take into consideration, since it benefits 
cardio and circulatory health, improves respiration, 
energy and vitality, maintains a balanced metabolism and 
increases flexibility. One of the many happy side-effects of 
exercise is that it reduces stress, which is next on our list 
of immune-boosting priorities. 

Lower your stress: Laughter really is the best 
medicine. It relieves physical tension and increases im-
munity…so watch your favorite comedy and laugh your 
way to tranquility. Also long exposure to screens (TV, 
PC), night-eating and physical exercise right before 
bedtime affect our stress level.

Meditation and hormones: Neuroscientists 
recently made a correlation between an increase of al-
pha brain waves (combination of synchronized electrical 
activity) and the ability to reduce depressive symptoms 
and increase creative thinking. Alpha waves are present 
when the brain is daydreaming or consciously practicing 
meditation. Meditation tends to produce noticeably more 
alpha waves without the use of technological machin-
ery. Finally, the neurochemicals of happiness such as 
endorphins, dopamine, serotonin, gaba, and oxytocin 
can make us feel good when we do things like exercise 
or, spend time with loved ones through changing the 
chemical environment of the brain. 

“Know yourself” is what Socrates stated and it 
means to balance not only the physical body but the 
mental and emotional ones as well. Together, they are 
the key for our wellness.

CORONAVIRUS… HOW IT CAN CHANGE 
OUR LIFE

Na vizitoni në:
Visit us at:

 “Healing is a matter of time, but it is sometimes also a matter of opportunity”
(Hippocrates, born around 460 BC, the founder of medicine) 

dhe e rrit fleksibilitetin. Një 
prej shumë efekteve anësore 
pozitive të ushtrimit është 
zvogëlimi i nivelit të stresit, i cili 
është pika e radhës në listën 
tonë të prioriteteve për forcimin 
e imunitetit.

Uleni stresin tuaj: 
Qeshja me të vërtetë është 
ilaçi më i mirë. Ajo e liron 
tensionin fizik dhe e rrit 
imunitetin... prandaj shikojeni 
komedinë tuaj të preferuar 
dhe qeshni deri sa të arrini 
qetësinë. Po ashtu, ekspozimi 
i gjatë ndaj ekraneve (TV, 
kompjuter), ngrënia natën 
vonë dhe ushtrimet pak para 
shkuarjes në gjumë e ndikojnë 
nivelin tonë të stresit.

Meditimi dhe
hormonet: Neurosh-
kencëtarët, kohëve të fundit, 
e kanë bërë një ndërlidhje në 
mes të rritjes së valëve alfa 
(kombinim i aktivitetit të sink-
ronizuar elektrik) dhe aftësisë 
për të pakësuar simptomat e 
depresionit dhe për të rritur të 
menduarit kreativ. Valët alfa 
janë të pranishme kur truri 
është duke imagjinuar apo 
me vetëdije duke e praktikuar 
meditimin. Meditimi priret që të 
prodhojë dukshëm më shumë 
valë alfa pa përdorimin e pa-
jisjeve teknologjike. Në fund, 
neurokimikatet e lumturisë si 
endorfina, dopamina, serotoni-
na, gaba dhe oksitocina mund 
të na bëjnë të ndihemi mirë 
kur bëjmë gjëra si ushtrimet 
apo, kur kalojmë kohë me të 
dashurit tonë përmes ndërrimit 
të mjedisit kimik të trurit.

“Njiheni veten” thoshte 
Sokrati dhe kjo do të thotë 
baraspeshimi i jo vetëm trupit 
fizik por, edhe atij mendor dhe 
shpirtëror. Së bashku, ata janë 
çelësi i mirëqe-
nies sonë.
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Për çka shpenzojnë anëtarët e kësaj gjenerate? 
Hulumtimet e fundit kanë treguar që pasuesit e 
mijëvjeçarit janë ata që duan të shpenzojnë më së 

shumti para në arkat e markave të rrobave të ashtuquajtura 
të rrugës ose në ato emra të modës të cilat kanë arritur të 

përshtasin dhe përvetësojnë estetikën popullore 
të rrugës që ka pushtuar dollapët dhe profilet 
në “Instagram”. Marka “Adidas”, ashtu si edhe 
“Vans”, është në Top Listën e 10 emrave të 
markave më të preferuara të modës. “Nike” është 
akoma më e popullarizuara. Markat që ridizajnuan 
estetikën e viteve të 90-ta janë gjithashtu shumë 

joshëse dhe popullariteti i tyre është për shkak të logomanisë 
së integruar në estetikën e tyre. Ky është rasti me markat 
“Gucci”, “Tommy Hilfiger” dhe “Champion” - të gjitha këto 
marka të modës kanë qenë në listat e tyre të preferuara! 

NIKE
Marka “Nike” ruajti vendin e parë në 
sondazhin e katërt dhe zuri vendin e 
saj të parë si marka nr.1 e këpucëve, 
duke dëshmuar se është ende 
marka e preferuar për adoleshentët 
entuziastë të atleteve. “Nike” është 
një korporatë shumëkombëshe nga  
Amerika që është e angazhuar në 
dizajnimin, zhvillimin, prodhimin dhe 
marketingun mbarë-botëror, si dhe 
shitjen e këpucëve veshjeve, pajisjeve, 
aksesorëve dhe shërbimeve.

NIKE
Nike held the top spot for the fourth 
survey running and took back its 
place as the No.1 footwear brand, 
proving that it’s still a favorite for teen 
sneaker heads. Nike is an American 
multinational corporation that is 
engaged in the design, development, 
manufacturing, and worldwide 
marketing and sales of footwear, 
apparel, equipment, accessories, and 
services

CHAMPION
Marka e veshjeve 
sportive “Champion” 
arriti të rangohet në 
mesin e 10-shes më të 
mirë. Marka është duke 
përjetuar një rilindje në 
modë falë veshjeve të 
stilit të rrugës së viteve 

të 90-ta, që për momentin janë në 
modë.

CHAMPION
Athletic wear label Champion made 
its way into the top 10 rankings. 
The brand is having a renaissance 
in fashion thanks to ‘90s streetwear 
being in vogue at the moment.

ADIDAS
Marka “Adidas” vazhdon të jetë një 
markë udhëheqëse për adoleshentët. 
“Adidas” është një korporatë 
shumëkombëshe, e themeluar dhe 
me seli në Gjermani, që dizajnon dhe 
prodhon këpucë, veshje dhe aksesorë. 
Ajo është prodhuesja më e madhe e 
veshjeve sportive në Evropë dhe e 
dyta në botë, pas “Nike”.

ADIDAS
Adidas continues to be a leading 
brand for teens. Adidas is a 
multinational corporation, founded 
and headquartered in Germany that 
designs and manufactures shoes, 
clothing and accessories. It is the 
largest sportswear manufacturer in 
Europe, and the second largest in the 
world, after Nike. 

VANS
Adoleshentët nuk mund të ngopen me 
markën “Vans”. Ajo u votua marka e 
dytë e preferuar e këpucëve dhe ajo 
u fut në Top Listën e 10-shes më të 
mirë për veshje. Mbi më pak se një 
dekadë, marka është rritur nga të qenit 
një shtëpi e fuqishme kryesisht lokale 
në një globale. Tani është marka më e 
madhe dhe me rritje më të shpejtë.

VANS
Teens can’t get enough of Vans. It was 
voted the second favorite footwear 
brand, and it made the top 10 list for 
apparel. In just over a decade, the 
brand has grown from being a mostly 
local, to a global powerhouse. It’s 
now the largest brand and the fastest-
growing. 

CILAT MARKA TË MODËS I PËLQEJNË 
MË SË SHUMTI ADOLESHENTËT SOT?
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GUCCI
Adoleshentët dhe mosha e re janë të fiksuar 
pas markës “Gucci”. Suksesi i saj vjen nga 
drejtimi kreativ i Alessandro Michele, i cili e ka 
udhëhequr markën që nga viti 2015. Michele 
duket se ka një vetëdije të mprehtë për atë që 
duan të rinjtë, përfshirë ngjyrat dhe dezenët e 
ndezur eklektikë, të cilët janë tërheqës, kokë-
kthyes dhe duken mirë në “Instagram”.



What do members of this generation spend on? Recent 
research has shown that Post-Millennials are the ones 
who love to leave the most money at the cash boxes of 
streetwear brands or those fashion names who have 

been able to adapt and adopt the popular 
street aesthetic that has occupied closets and 
Instagram profiles. Adidas is on the TOP 10 list 
of names of favorite fashion brands, as well as 
Vans. Nike is still the most popular. The brands 
that redesigned the aesthetics of the 1990s are 
also very tempting, and their popularity is due to 

the logomania built into their aesthetics. That is the case 
with Gucci, Tommy Hilfiger and Champion - all of these 
fashion brands have been on their favorite lists!

fashion

“American Eagle” po vazhdon të përfitojë blerësit e rinj 
me bashkëpunimet e saj moderne dhe me dyqanet e 
përkohshme reklamuese “pop-up” të ngarkuara me 
punë. Kompania ka përjetuar gjithashtu një sukses 
shpërthyes me markën e saj “Aerie” të dedikuar 
për një jetë më të mirë, e njohur më së miri për 
marketingun e saj pozitiv për trupin.

AMERICAN EAGLE
American Eagle is continuing to woo young 
shoppers with its trendy collaborations and buzzy 
pop-ups. The company has also experienced 
explosive success with its Aerie lifestyle brand, 
best known for its body-positive marketing.

H&M
Marka “H&M” i është qasur vitit 
2020 me një strategji të re: më pak 
zbritje dhe përqendrim më të madh 
për një përvojë më të personalizuar 
të blerjeve në dyqanet e saj. Duket 
se kjo është në dobi të klientëve 
të saj më të ri në moshë; marka 
arriti të zë një vend në renditjen e 
sondazhit të fundit.

H&M
H&M has approached 2020 
with a new strategy: less 
discounting and a bigger 
focus on a more personalized 
shopping experience in its 
stores. It seems to be paying off 
for its younger customers; the 
brand crept up one place in the 
ranking last survey.

TOMMY HILFIGER 
Logoja “Tommy Hilfiger” është më e popullarizuara 
dhe më e dallueshmja në industrinë e modës. Marka 
me stemë të flamurit është e njohur për pamjen e 
saj “shumë amerikane”, pra me karakteristika 
amerikane. Marka minimaliste gjithashtu me 
zgjuarsi paraqet shkronjën “H”.

TOMMY HILFIGER 
The Tommy Hilfiger logo is one of the most 
popular and instantly recognizable logos in the 
fashion industry. The flag emblem is known 
for its “all-American” look. The minimalist mark 
also cleverly signifies the letter “H.”

LULULEMON
Marka “Lululemon” gjatë 
sondazhit më të fundit arriti 
rekordet më të mira të saj. 
Marka po përfiton nga trendi i 
vazhdueshëm i veshjes atletike 
dhe të kohës së lirë dhe ka 
zbuluar sekretin e tërheqjes së 
konsumatorëve të moshës së re.

LULULEMON
Lululemon hit an all-time 
high in the most recent 
survey. The brand is 
benefiting from the continued 
athletic wear and atleisure 
trend and has cracked the 
code of appealing to the 
young consumer.

WHICH FASHION BRANDS DO 
TEENAGERS LIKE THE MOST TODAY?
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GUCCI
Teens and millennials are obsessed with Gucci. Its 
success comes in part from the creative direction of 
Alessandro Michele, who has led the brand since 
2015. Michele seems to have a keen awareness of 
what young people want, including bright, eclectic 
colors and patterns that are engaging, eye-catching 
and look good on Instagram.

AMERICAN EAGLE



Kush është Gentonisi, fillimet 
e para në skenën muzikore, 
takimi i parë me muzikën, 
këngët e para?
Jam Gentonis Dervishaj dhe me 
muzikë kam filluar të merrem 
që nga mosha 12 vjeçare por, 
hapat e parë në muzikë i kam 
hedhur si producent muzikor së 
bashku me Adonis Dervishaj. Në 
vitin 2017, vendosa që punën si 
producent ta çoj një hap më tej 
dhe të krijoj ‘label-in’ tim dhe të 
menaxhoj artistë të rinj. “Label-
in”, së bashku me disa artistë 
dhe shokë të tjerë, vendosëm 
që ta emërojmë “Vortex Music”. 
Pas rreth dy vjet punë në ‘label-
in’ tim, vendosa që të realizoja 
edhe një projekt timin personal. 
Kështu, më 7 prill, debutova 
si reper me projektin e parë 
muzikor “KSMP (Kurrë S’ki Me 
Pas)”, i cili u prit shumë mirë nga 
publiku. Pas këtij suksesi, pasu-
an projektet e tjera si: Probleme, 
Nuk Nalna, Jeta në Kosovë dhe 
Latina. Së fundi e kam publikuar 
këngën “Edhe Njo”, për të cilën 
e realizova edhe videoklipin tim 
të parë. E veçanta e kësaj kënge 
është ajo e ka një stil tërësisht 

ndryshe nga këngët e mia të 
mëparshme.

Çfarë zhanri të muzikës më 
me dëshirë këndoni?
Zhanri muzikor që me më së 
shumti dëshirë e këndojë është 
Rap, RnB.

Cilat janë mesazhet e këngëve 
tuaja?
Mesazhet e këngëve të mia janë 
gjërat që kanë ndodhur në jetën 
time në të kaluarën por, ka raste 
edhe në të tashmen.

Kush ka ndikuar më shumë në 
formimin tënd si artist?
I jam shumë falënderues për 
arritjet e mia në karrierën time 
muzikore dy personave që çdo 
herë më kanë qëndruar afër si 
për të mirë edhe për të keq, që 
kanë qenë krahu im i djathtë: 
Adonis Dervishaj dhe Ylli Elshani 
(SHOK).

Nëse do të darkoje më tre per-
sona të famshëm (të gjallë apo 
të vdekur), cilët janë ata?
2 Pac, Eminem dhe Raf 
Camora.

Cilat gjëra në jetë ju bëjnë të 
qeshni?
Politika në vendin tonë.

Cili është pseudonimi juaj, dhe 
cila është historia mbrapa tij?
Pseudonimi im është “Genton-
isDe”. Gentonis është emri im 
dhe De janë dy shkronjat e para 
të mbiemrit tim.

Cili ka qenë emisionin 
argëtues që e ke shikuar me 
dëshirë kur ishe i vogël? 
Kurse tani çka shikoni më me 
dëshirë në TV?
Kur isha i vogël shikoja Tom dhe 
Jerry si dhe Sponge Bob, kurse, 
tani nuk është se shikoj shumë 
emisione por do të veçoja 
“SHPK Nazi”.

Nëse do të të duhej të dëgjoje 
vetëm një këngë tërë jetën, 
cila do të ishte ajo?
Stick Figure ‘Smoking Love’.

Nëse do të të duhej të haje 
vetëm një ushqim tërë jetën, 
cili do të ishte ai?
Fasulet.

Na trego një kujtim nga fëmi-
jëria dhe ndjenjat që të sjell ai 
kujtim sa herë të bie në mend?
Shkolla fillore, kur e rrëzoja 
shporetin në klasë për të bërë 
tym në mënyrë që të ndërprehej 
mësimi, nuk harrohet ky mo-
ment!

Çfarë do të bëje nëse do të 
fitoje 1 milion euro?
Do të investoja në diçka të 
madhe për ta shumëfishuar 
shumën.

Cili është destinacioni turistik 
i ëndrrave?
Muri Kinez.

Cilin film e keni shikuar më 
shumë se njëherë?
Undisputed

Cilat janë dëshirat tua për 
llambën e Alladinit?
Vila në Miami, Ferrari dhe Kom-
pania Apple të bëhen të miat.

Në cilën periudhë të historisë 
kishe pasur dëshirë të jetosh? 
Në kohën e Skënderbeut.

Në cilin qytet kishe dëshiruar 
të jetosh?
New York.

Çka vëren së pari kur je në 
bisedë me dikë?
Gjithmonë e filloj bisedën me 
shaka për ta kuptuar karakterin e 
njerëzve që i kam përballë dhe për 
të parë sa të përshtatshëm janë 
ata për të qenë në rrethin tim.

A është dashuria vetëm fjalë?
Dashuria është ndjenjë dhe 
ndjenjat ekzistojnë.

Po të detyroheshe të bëje 
diçka nga këto, cilën do ta 
zgjidhje:
Të luash rol negativ në një 
telenovelë;
Të lash një grumbull të madh të 
enëve; apo
Të hidhesh me litar mbrojtës 
nga një lartësi e madhe.

Cilit lloj të ëmbëlsirës kurrë 
nuk i thoni jo?
Trileqes.

Cilat janë disa prej sukseseve 
të juaja?
Ndër sukseset më të mëdha të 
grupit tonë është anëtarësimi 
në “Universal Music Group”. 
Kjo do të thotë se ne tash jemi 
në mbrojtje të këtij grupi, i cili i 
menaxhon edhe llogaritë e grupit 
tonë në portalet muzikore online 
si: Spotify, Deezer, Tidal, iTunes, 
iMusic, xBox Music, etj.

Cila është porosia e juaj për të 
rinjtë e Kosovës??
Ndiqeni ëndrrën tuaj, mos u 
dorëzoni asnjëherë në synimin 
tuaj se herët a vonë do t’ia arrini 
qëllimit - Never Give Up!
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Emri dhe mbiemri: 
Gentonis Dervishi
Data e lindjes: 
17/08/1997
Vendi i lindjes: Runik, 
Skenderaj
Gjatësia: 1.79m
Pesha: 91kg
Ngjyra e syve: Kafe
Ngjyra e flokëve: Zezë
Ushqimi i preferuar: 
Pasul
Muzika e preferuar: 
Rap/RnB
Këngëtari i preferuar: 
Noizy
Pija e preferuar: Sprite
Ngjyra e preferuar: Kuqe
Talenti sekret: BeatMaker
Sporti i preferuar: 
PingPong
Sportisti i preferuar: 
Ricardo KaKa’
Cilat janë virtytet tuaja: 
Besa dhe Karakteri
Stili i veshjes: Xhinse dhe 
fanella Swag
Kompania incizuese: 
Vortex Entertainment Music

GentonisDe - “KURRË MOS U DORËZONI”
music box



Who is Gentonis, his first 
debuts in the music stage; his 
first encounter with music, the 
first songs?
I’m Gentonis Dervishaj and I 
have been engaged in music 
since I was 12 years old, but I 
took my first steps in music as a 
music producer along with Adonis 
Dervishaj. In 2017, I decided to 
take my work as a producer a 
step further and create my own 
‘label’ and manage new artists. 
Along with some other artists 
and friends, we decided to name 
the label “Vortex Music.” After 
about two years of working on my 
own label, I decided to carry out 
another project of my own. On 
April 7th, I debuted as a rapper 
with the first music project “KSMP 
(Kurrë S’ki Me Pas, Eng. You 
Will Never Have),” which was 
very well received by the public. 
This success was followed by 
other projects, such as: Probleme 
(Problems), Nuk Nalna (I will not 
stop), Jeta ne Kosove (Life in 
Kosovo) and Latina. I have re-
cently released my single “Edhe 
Njo” (Another One), for which I 
also developed my first music 

video. The special thing about 
this song is that it has an entirely 
different style from my previous 
songs.

What music genre do you 
prefer to sing?
The music genre that I prefer to 
sing is Rap and RnB.

What messages do your songs 
convey?
The messages of my songs are 
the things that have happened in 
my life in the past, but there are 
also things from the present.
Who has had the biggest 
impact in your shaping as an 
artist?
I owe the biggest gratitude for my 
accomplishments in my music 
career to two persons who have 
stayed by my side both in good 
and in bad times, who have been 
my right arm, and those are 
Adonis Dervishaj and Ylli Elshani 
(friend).

If you would dine with three 
celebrities (living or dead), who 
would those be?
2 Pac, Eminem and Raf Camora.

What things make you laugh? 
Politics in our country.

What is your nickname and 
what is the history behind it?
My nickname is “Genton-
isDe.” Gentonis is my name 
and De are the first two let-
ters of my surname.

What was your favorite enter-
taining show when you were 
little? And what do you mostly 
like to watch on TV these days?
When I was little I used to watch 
Tom and Jerry as well as Sponge 
Bob, but now I don’t watch a lot 
of shows but I would distinguish 
“SHPK Nazi” (Nazi LLC).

If you would have to listen to 
one single song your entire life, 
which one would that be?
Stick Figure ‘Smoking Love.’

If you would have to consume 
only one meal your entire life, 
what would that be?
Beans.

Tell us about a childhood mem-
ory and the feelings that are 
associated with the memory, 
every time you think about it?
I was in the elementary school, 
and I used to tip over the class-
room stove in order to fill the 
classroom with smoke, and inter-
rupt the lessons. It’s an unforget-
table moment. 

What would you do if you 
would win a million euros?
I would invest in something big to 
multiply the sum.

What is your dream travel 
destination?
The Chinese Wall.

Which movie have you watched 
more than once?
Undisputed.

What are your wishes for the 
Aladdin’s lamb?
A villa in Miami, and for the Ferrari 
and Apple Company to become 
mine.

What historical period would 
you like to live in?
In the era of Skanderbeg.

What city would you like to live 
in?
New York.

When talking to someone what 
is the first thing you notice?
I always begin the conversation 
with a joke to understand the char-
acter of thew people that are in 
front of me and to see if they are 
fit to be in my circle.
 
Is love only words?
Love is a feeling and feelings do 
exist.

If you would be compelled, 
which of the following things 
would you choose to do?
Play a villain in a telenovela,
Wash a large pile of dishes, or
Participate in extreme height 
bungee jumping.

What type of dessert you can-
not resist?
Trilece.

What are some of your biggest 
accomplishments?
Among the biggest accomplish-
ments of our band is the member-
ship in “Universal Music Group,” 
meaning that now we are under 
the protection of this group, which 
manages also our group’s ac-
counts in the online music portals, 
such as: Spotify, Deezer, Tidal, 
iTunes, iMusic, xBox Music, etc.

What is your message to the 
young people of Kosovo?
Follow you dreams; never give 
up in your goal, because sooner 
or later you will reach it - Never 
Give Up!
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Name and last name: 
Gentonis Dervishi
Date of Birth (DOB): 
17 August 1997
Place of Birth (POB): 
Runik, Skenderaj
Height: 1.79m
Weight: 91kg
Eye Color: Brown
Hair Color: Black
Favorite Food: Beans
Favorite Music: Rap/RnB
Favorite Singer: Noizy
Favorite Drink: Sprite
Favorite Color: Red
Secret Talent: Beat 
Maker
Favorite Sport: Table 
Tennis (Ping-Pong)
Favorite Sportsman: 
Ricardo KaKa’
What Are Your 
Virtues: Besa and 
Character
Dress Style: Jeans 
and Swag t-shirts
Record Company: 
Vortex Entertainment 
Music

GentonisDe - “NEVER GIVE UP”
music box



ÇDO PIKË UJI E KURSYER ËSHTË E ÇMUAR!

Kështu do të 
dukej bota 
pa ujë!

Uji është jetik për 
jetën tonë dhe 
jetën e planetit 

tonë. Pa të, asnjë formë e 
jetës nuk do të ekziston-
te. Uji i freskët, kërkohet 
për mbijetesën e të gjitha 
organizmave të gjallë 
në tokë. Jeta është një 
substancë e çmuar e 
cila i përmbush nevojat 
fizike por, njëkohësisht 
ka edhe një rëndësi të 
madhe shpirtërore për 
shumë njerëz. Krahas 
shuarjes së etjes, ne e 
përdorim ujin për gatim, 
pastrim, larje, ujitje të të 
korrave dhe shumë gjëra 
të tjera. Si do të dukej 
pra toka pa ujë? Pa ujë 
toka dhe të korrat do të 
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Në aspektin kimik, 
nuk ka asgjë më 
të thjeshtë se uji: 

dy atome hidrogjen të 
bashkuara me një atom 
oksigjen. Kur kemi ujë pa 
ndërprerë dhe me bollëk, 
ne rrallëherë mendojmë 
për vlerën dhe rëndësinë 
e tij. Për shumicën e 
njerëzve, uji thjesht buron 
nga një çezme. Ne rrallë 
e mendojmë rrugën që uji 
e bën nga ajri dhe toka 
për të arritur te ne dhe ne 

mendojmë edhe më pak se 
ku shkon pasi që ikën nga 
gypi i ynë i kullimit.

Në Kosovë, ne shpesh 
përballemi me periudha 

të thatësirës. Thatësirat 
janë të zakonshme gjatë 
verës mirëpo, në duhet 
të brengosemi edhe me 
shumë për thatësirat gjatë 
vjeshtës dhe dimrit, ku një 
të tillë jemi duke e përjet-
uar për shkak të reshjeve 
të pamjaftueshme. Për fat 
të keq, vetëm kur jemi në 
situata të tilla ne me të vër-
tetë e kuptojmë rëndësinë 
e ujit. Si mendoni? Si do të 
ndiheshit nëse do të duhej 
të bartnit ujë me një kovë 
për një kilometër apo më 
gjatë? A do të lejonit që uji 
të rridhte nga kova e juaj? 
a do të lejonit më pas që 
dikush ta derdhte atë ujë 
në filxhanin e tualetit pasi 
keni ecur një kilometër të 
tërë?

Konsumi ditor i ujit 
vlerësohet të jetë rreth 140 
litra për person. Një sasi e 
vogël e këtij ujit përdoret 
përpirje dhe për përgatitjen 
e ushqimeve, 3 deri në 
6 litra. Pjesën tjetër ne e 

shfrytëzojmë për higjienë, 
pastrim të rrobave, dhe 
pastrim. Prioriteti ynë 
duhet të jetë kursimi i ujit, 
gjegjësisht shfrytëzimi ra-
cional dhe kursimi i ujit.

Marsi 
i dedikohet 
ujit!

Dita Botërore 
e Ujit, 
shënohet 

çdo vit më 22 
mars. Kjo ditë 
është miratuar me 
Rezolutën e KB-ra 
në dhjetor të vitit 
1992. Në këtë ditë, 
ne duam që t’ua ri-
kujtojmë rëndësinë 
e mbrojtjes së ujit 
dhe për mungesën 
e ujit të pijshëm 
në shumë pjesë të 
botës.



EVERY SAVED DROP
OF WATER IS VALUABLE!

ishin të pajetë dhe të 
vdekura. Do të kthe-
heshin në pluhur, rërë 
apo gur. Retë ofrojnë 
mbrojtje nga radia-
cioni solar. Pa ato, do 
të ishte tepër ngrohtë, 
dhe ajri i ngrohtë dot ë 
thithte lagështinë nga 
gjithçka. I tërë metani, 
i cili aktualisht është i 
bllokuar na akull dhe 
oqean do të kalonte në 
atmosferë dhe kjo do 
të përforconte efektin 
e diellit. Temperatu-
rat do të shkonin nga 
një ekstrem në tjetrin. 
Me kalimin e kohës, 
do të bëhej gjithnjë 
e më ngrohtë deri sa 
gjithçka do 
të fillonte të 
digjej.

Nothing could be simpler 
than water in terms of 
chemical composition: 

two atoms of hydrogen combined 
with an atom of oxygen. When 
we have water at all times and 
in abundance, we seldom think 
of its value and importance. For 
most people, water simply springs 
from a faucet. We rarely consider 
the path water takes from the air 
and the ground to reach us and 
we think even less about where 
it goes after it disappears in the 
drainpipe.
In Kosovo, we often face periods 
of drought. Droughts are com-
mon in the Summer, but what we 
should worry about are droughts 
during the Fall and Winter, which 
is happening to us right now due 
to insufficient rain fall. Unfortu-
nately, it is only when we are 
in this situation that we really 
understand the importance of 
water. What do you think? How 
would you feel if you had to carry 
water in a bucket for a kilometer or 
more? Would you allow the water 

to leak from the bucket? Would you then allow 
someone to spill that water into a toilet bowl after 
having walked the entire kilometer?
Daily water consumption is estimated to be 
around 140 liters per person. A very small amount 
of that water is used for drinking and preparing 
meals, 3 to 6 liters. We use the rest of the water 
for hygiene, clothes washing, and cleaning. Our 
priority must be saving water, namely the rational 
use and conservation of water.

March is dedicated 
to water!
World Water Day is celebrated every year 

on 22 March. 
The day was 
adopted by the 
UN Resolution 
in December 
1992. On this 
day, we want to 
remind you of 
the importance 
of protecting 
water and of the 
lack of drinking 
water in many 
parts of the 
world.

Ways to save water:
- If you have noticed that the toilet tank leaks, 
it is time to repair it or replace it with a new 
one.
- If you do the dishes by hand, fill a basin and 
wash the dishes from this water. Keep the fau-
cet closed except to quickly rinse the dishes.  
- You can turn the faucet off while brushing 
your teeth. By doing this, you can save several 
liters of water every time you brush your teeth.
- When washing your hands, turn the water off 
while you lather and save up to two liters of 
water.
- When washing your body, take a shower 
rather than a bath in a tub full of water. That 
way you can save huge amounts of water in 
just one washing.
- Make sure that your water meter is working 
properly, and that there is no excess water 
outflow.
- We all like to wash our cars, but then we un-
necessarily consume up to 250 liters of water. 
If you really want to wash your car, use a 
bucket of water while scrubbing your car, then 
you can rinse it off with a jet of water.
- Do something every day to save water. Al-
though the savings may be small, every saved 
liter is valuable!

Na vizitoni në:
Visit us at:

This is how Earth would 
look without water!

Water is vital to our life and the life of 
our planet. Without it, no form of life 
would exist.  Fresh water is required 

for the survival of all living organisms on 
Earth. Water is a precious substance that 
meets physical needs, but at the same time 
it is of great spiritual importance to many 
people. In addition to quenching thirst, we 
use water for cooking, bathing, washing, irri-
gating crops and many other things. So what 

would Earth look like without water? Land 
without water and crops would be lifeless 
and dead. It would turn into dust, sand or 
stones. The clouds provide protection from 
solar radiation. Without them it would be 
very hot, and dry air would suck the moisture 
out of everything. All the methane currently 
trapped in the ice and ocean would move 
to the atmosphere and this would amplify 
the effect of the Sun. Temperatures would 
go from one extreme to another. Over time, 
it would become warmer and warmer until 
everything would start to burn.

Mënyra për 
të kursyer ujin:
- Nëse e keni vërejtur ndonjë rrjedhje të ujit 
në galixhanin e tualetit është koha që ta 
riparoni atë apo që ta zëvendësoni me një 
të ri;
- Nëse i pastroni enët me dorë, mbusheni 
lavamanin me ujë dhe pastrojini enët aty. 
Çezmën mbajeni mbyllur deri kur të vijë 
koha për t’i shpërlarë enët. 
- Mbylleni çezmën kur t’i pastroni dhëmbët. 
Duke vepruar kështu, ju mund t’i kurseni 
disa litra ujë çdo herë që i pastroni dhëmbët.
- Gjatë pastrimit të duarve, mbylleni ujin 
gjatë sapunisjes dhe do t’i kurseni deri në dy 
litra ujë.
- Gjatë pastrimit të trupit, bëni dush dhe mos 
bëni banjë me vaskën e mbushur plot me 
ujë. Në këtë mënyrë do të kurseni sasi të 
mëdha të ujit gjatë çdo pastrimi.
- Sigurohuni që matësi i juaj i ujit të funk-
sionojë si duhet dhe se nuk ka rrjedhje të 
tepërt të ujit.
- Të gjithëve na pëlqen që t’i pastrojmë 
veturat tona por, me këtë rast në mënyrë të 
panevojshme i shpenzojmë deri në 250 litra. 
Nëse doni ta pastroni veturën tuaj atëherë 
përdorni kovën, dhe vetëm ne fund shpë-
lajeni me ujë të rrjedhshëm.
- Bëni çdo ditë diçka për të kursyer ujin. 
Ndonëse kursimi mund të jetë i vogël, çdo 
litër e kursyer është e çmuar!
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Gjumi dimëror

Në vjeshtë, kafshët 
përgatiten për gjumin 
dimëror, duke ngrënë 

më shumë ushqim se zakon-
isht dhe duke e ruajtur atë në 
formën e yndyrës së trupit, 
të cilën e përdorin si burim 
energjie gjatë gjumit. Shumica 
e tyre i mbushin strofujt e tyre 
me furnizime ushqimesh, në 
mënyrë që të mund të hanë 
edhe gjatë dimrit. 

Kafshët gjakftohta si 
gjarpërinjtë, peshqit, bretko-
sat dhe breshkat nuk mund 
ta mbajnë trupin assesi të 
ngrohtë gjatë dimrit. Ato 
gjejnë strehë në vrima dhe 
strofuj, duke i kaluar periudhat 
e ftohta duke qenë joaktiv 
ose në gjumë, që paraqet 

një gjendje të ngjashme me 
letargjinë. 

Përveç kafshëve edhe 
disa lloje bimësh bien në 
letargji. I tillë është për 
shembull druri gjetherënës. 
Mu para fillimit të dimrit, kur 
temperatura është më e ulët 
dhe numri i orëve me diell 
gjatë ditës zvogëlohet, gjethet 
e këtyre bimëve bien. Rrathët 
e drunjve janë një nga pasojat 
e gjumit dimëror, meqë edhe 
rritja e pemëve përshpejtohet 
gjatë verës, kur kushtet për 
prodhimin e ushqimit janë 
më të mira. Bimët barishtore 
dyvjeçare dhe shumëvjeçare 
si karotat, para dimrit, zh-
veshin pjesët e ndjeshme 
të tyre të cilat gjenden mbi 
sipërfaqen e tokës dhe të cilat 

përtëriten kur shfaqen kushte 
të motit më të ngrohtë.

Winter sleep

In the fall, animals prepare 
for hibernation by eat-
ing more food than usual 

and storing it in the form of 
body fat, which they use as a 
source of energy during their 
sleep. Most of them fill their 
burrows with food so they can 
eat during the winter as well.

Cold-blooded animals 
such as snakes, fish, frogs 
and turtles cannot keep their 
body warm during the winter. 
They find shelter in holes 
and burrows and spend cold 
periods inactive or dormant, 
which is a condition similar to 

hibernation. 
In addition to animals, 

some types of plants slip into 
hibernation as well. Such are, 
for example, deciduous trees. 
Just before winter, when the 
temperature is lower and the 
number of sunny hours dur-
ing the day decreases, the 
leaves of these plants fall off. 
Rings on tree trunks are one 
of the consequences of winter 
sleep, because the growth of 
trees is accelerated during 
the summer, when the condi-
tions for food production are 
better. Biennial and perennial 
herbaceous plants, such as 
carrots, shed their sensitive 
parts above the soil before 
winter and regrow them when 
warmer weather occurs.

Disa kafshë hyjnë në letargji gjatë periudhës së dimrit. 
Letargjia ose gjumi dimëror është një lloj i veçantë i gjumit 
shumë të thellë dhe paraqet gjendje të pasiviteti dhe depre-
sionit metabolik në endoterma (kafshë endotermike), orga-
nizma që kanë aftësinë për të ruajtur në mënyrë të pavarur 
temperaturën më të mirë të mundshme metabolike të trupit. 
Depresioni metabolik është një proces biologjik adaptues, 
përgjegjës për ruajtjen e energjisë në organizëm gjatë së 
cilës temperatura e trupit të kafshës bie, gjersa shtypja e 
gjakut, frymëmarrja dhe metabolizmi ngadalësohen. Mund të 

zgjasë disa ditë, javë, muaj, varësisht nga vetë speciet, nga 
temperatura e mjedisit, stina dhe kushtet individuale të trupit.

Termi letargji më parë ishte i ndërlidhur vetëm me të 
ashtuquajturat kafshë letargjike të thella, siç janë brejtësit, 
veçoria kryesore e të cilëve është ulja absolute e temper-
aturës trupore. Më vonë, ky kuptim u modifikua dhe tani ai 
ka të bëjë me të gjitha qeniet e gjalla, metabolizmi i të cilave 
ngadalësohet gjatë kushteve të vështira të dimrit. Tani kafshë 
letargjike konsiderohen edhe kafshët e tilla si arinjtë, ketrat, 
qelbësit dhe disa lloje të lakuriqëve.

SI ARRIJNË KAFSHËT LETARGJIKE TË 
KALOJNË GJITHË DIMRIN NË GJUMË?
Me siguri një herë në jetë keni dëshiruar që të kaloni ditët dimërore në gjumë, kur temperaturat bien deri në dhjetë gradë 
minus. Mund të keni zili vetëm ndaj arinjve ose ketrave, të cilët janë duke bërë një gjumë të thellë për një kohë të gjatë 
tani, duke i kaluar ditët e ftohta në mënyrë të pavëmendshme dhe të qetë. Por a keni menduar ndonjëherë për mënyrën se 
si ata arrijnë të kalojnë gjithë dimrin në gjumë dhe çka në të vërtet është gjumi dimëror?

mbretëria e kafshëve
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Some animals hibernate during the winter. Hibernation 
is a special kind of very deep sleep and a state of inactiv-
ity and metabolic depression in endotherms, organisms that 
have the ability to independently maintain the best possible 
metabolic body temperature.

Metabolic depression is an adaptive biological process re-
sponsible for preserving energy in the body during which the 
animal’s body temperature decreases and blood pressure, 
respiration and metabolism slow down. It can last from a few 

days, weeks, months, depending on the species themselves, 
ambient temperature, season, and individual body condi-
tions. The term hibernation was previously associated only 
with so-called “deep” hibernators, such as rodents, whose 
main feature is the absolute decline in body temperature. 
Later, the meaning was modified and now applies to all living 
beings whose metabolism slows down during harsh winter 
conditions. Nowadays, hibernators include animals such as 
bears, squirrels, skunks, and some bats.

Gjumi veror

Disa kafshë bien 
në gjumë veror, të 
ashtuquajtur estivim, 

për të shmangur thatësirat 
e mëdha të verës. Të tilla 
kafshë janë për shembull 
peshqit salmonë, të cilët gjatë 
thatësirës gërmojnë dhe futen 
brenda në llumrat e lumenjve 
deri atëherë kur pellgu të 
rimbushet me ujë.

Lemuri xhuxh me bisht të 
trashë nga Madagaskar është 
primati i parë tek i cili është 
zbuluar gjendja letargjike, 
madje ai mund të futet në 
letargji edhe për më shumë se 
shtatë muaj në vit. Kjo kafshë 
e lezetshme bie në gjumë 
për shkak të temperaturave 

jashtëzakonisht të larta që 
gjatë asaj periudhe paraq-
iten në ishull në juglindje të 
Afrikës.

Gjumi tek lemurët varet 
kryesisht nga strehimi i tyre, 
vrima në pemë, ku ata kalojnë 
pjesën më të madhe të jetës 
së tyre. Që do të thotë nëse 
vrima është e izoluar mirë, 
atëherë temperatura e trupit 
të lemurit është kryesisht 
konstante, përndryshe, ajo 
ndryshon për të përshtatur 
organizmin e tij me kushtet e 
jashtme.

Gjumi dimëror është gjen-
dja e aktivitetit të zvogëluar të 
bimëve dhe kafshëve që jeto-
jnë në regjione ekstra-tropike 
të botës, gjatë kushteve të 
vështira të dimrit. Në këtë 

gjendje, ato ruajnë energjinë 
e tyre gjatë motit të ftohtë, 
derisa burimet ushqimore të 
tyre janë të kufizuara.

Summer sleep

Some animals fall into a 
summer sleep, so-
called estivation, to 

avoid great droughts during 
the summer. Such are, for 
example, lungfishes, which, 
during drought, burrow into 
the river mud until the riverbed 
is refilled with water.

The fat-tailed dwarf lemur 
from Madagascar is the first 
primate found to be able to 
be in hibernation for as much 
as seven months each year. 
This cute animal falls asleep 

because of the extremely high 
temperatures that occur on 
the island in southeast Africa 
during this period. Hibernation 
in lemurs depends largely on 
their shelter – a hole in the 
tree where they spend most 
of their lives. Namely, the tem-
perature of a lemur’s body is 
generally constant if the hole 
is well-insulated; otherwise, it 
varies to adapt the organism 
to external conditions.

Winter sleep is a state 
of reduced activity of 
plants and animals living in 
extratropical regions of the 
world during harsh winter 
conditions. In this state, 
they conserve energy dur-
ing cold weather when food 
sources are limited.

HOW DO SLEEPY-HEADS IN ANIMAL KINGDOM 
MANAGE TO SLEEP THE WHOLE WINTER AWAY!?

animal kingdom

You have probably wished at least once to sleep through the cold winter days, when temperatures drop to as much 
as ten degrees below zero. You can only envy bears or squirrels that have been in a deep sleep for some time now, 
carelessly spending their cold days tucked in. But have you ever wondered how they manage to sleep through the 
whole winter and what winter sleep really is?

15(Source: http://elementarium.cpn.rs/)
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BLOODSHOT
Rolet: Vin Diesel, Sam Heughan, Eiza 
González, Lamorne Morris, Guy Pearce
Regjia: Dave Wilson  
Skenari: Jeff Wadlow & Eric Heisserer  
______________________________________

Përmbajtja

Bazuar në stripin më të shitur, Vin 
Diesel luan si Ray Garrison, një 
ushtar i cili vritet së fundmi në aksion 

dhe rikthehet në jetë nga korporata RST 
si Bloodshot super hero. Me një ushtri të 
nano-teknologjisë në venat e tij, ai është një 
forcë e pandalshme - më e fortë se kurrë 
më parë dhe në gjendje që të shërohet 
menjëherë. Por, me kontrollin e trupit të tij, 
kompania gjithashtu ka ndikuar edhe në 
mendjen dhe kujtimet e tij. Tani, Ray nuk e 
di se çfarë është e vërtetë dhe çfarë jo - por 
ai është në një mision për të zbuluar.

BLOODSHOT
Cast: Vin Diesel, Sam Heughan, Eiza González, 
Lamorne Morris, Guy Pearce
Director: Dave Wilson  
Scenario: Jeff Wadlow & Eric Heisserer  
 ______________________________________

Synopsis

Based on the bestselling comic book, 
Vin Diesel stars as Ray Garrison, 
a soldier recently killed in action 

and brought back to life as the superhero 
Bloodshot by the RST corporation. With an 
army of nanotechnology in his veins, he’s 
an unstoppable force -stronger than ever and able to heal instantly. 
But in controlling his body, the company has sway over his mind and 
memories, too. Now, Ray doesn’t know what’s real and what’s not - 
but he’s on a mission to find out.

moviemania

NEVER RARELY 
SOMETIMES ALWAYS
Rolet: Sidney Flanigan, Talia Ryder, 
Théodore Pellerin, Ryan Eggold, 
Sharon Van Etten
Regjia: Eliza Hittman  
Skenari: Eliza Hittman  
________________________________

Përmbajta

Tregimi përqendrohet në dy 
vajza adoleshente të Pensilvania 
rurale. Duke u përballur me një 

shtatzëni të pa planifikuar dhe mungesës 
së mbështetjes lokale, Autumn dhe kush-
ërira e saj Skylar nisen në një udhëtim të 
guximshëm dhe të mbushur me tensione 
nëpër linjat shtetërore të New York City.

NEVER RARELY 
SOMETIMES ALWAYS
Cast: Sidney Flanigan, Talia Ryder, 
Théodore Pellerin, Ryan Eggold, 
Sharon Van Etten
Director: Eliza Hittman  
Scenario: Eliza Hittman  
_______________________________

Synopsis

The story focuses on two teen-
age girls in rural Pennsylvania. 
Faced with an unintended 

pregnancy and a lack of local sup-
port, Autumn and her cousin Skylar 
embark on a brave, fraught journey 
across state lines to New York City.

NEVER RARELY 
SOMETIMES ALWAYS
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ONWARD
Rolet: Chris Pratt, Tom Holland, 
Julia Louis-Dreyfus, Octavia Spen-
cer, Ali Wong, John Ratzenberger
Regjia: Dan Scanlan 
Skenari: Dan Scanlon & C. S. 
Anderson 
____________________________ 

Përmbajta

O nwar është një për-
ral lë fantastike e per-
i fer isë e ci la përqen-

drohet në dy vël lezëri t  e 
kukudhëve adoleshentë, të 
ci lët kërkojnë të zbulojnë 
nëse ka ende magji  në botë.

ONWARD
Cast: Chris Pratt, Tom Holland, 
Julia Louis-Dreyfus, Octavia 
Spencer, Ali Wong, John 
Ratzenberger
Director: Dan Scanlan 
Scenario: Dan Scanlon & C. S. 
Anderson  
__________________________ 

Synopsis

A suburban fantasy tale 
which centers on two 
teen elf  brothers who 

go on a quest to discover 
i f  there is st i l l  magic left  in 
the world.

THE WAY BACK
Cast: Ben Affleck, Janina Gavankar, 
Rachael Carpani, Hayes MacArthur, 
T.K. Carter, Jayne Taini     
Director: Gordon Gray
Scenario: Brad Ingelsby  
 ____________________________ 

Synopsis

A former high school basket-
ball phenomenon, struggling 
with alcoholism, is offered a 

coaching job at his alma mater. As 
the team starts to win, he may have 
a reason to confront his old demons. 
But will it be enough to set him on 
the road to redemption?

THE WAY BACK
Rolet: Ben Affleck, Janina Gavankar, 
Rachael Carpani, Hayes MacArthur, T.K. 
Carter, Jayne Taini     
Regjia: Gordon Gray
Skenari: Brad Ingelsby 
_________________________________ 

Përmbajta

Fenomenit të dikurshëm të basketbol-
lit të shkollës së mesme, përderisa 
lufton me alkoolizmin, i ofrohet puna 

e trajnerit në shkollën e tij. Ndërsa ekipi 
fillon të fitojë, ai mund të ketë arsye për t’u 
përballur me demonët e tij të vjetër. Por a 
do të jetë kjo e mjaftueshme për ta vendo-
sur atë në rrugën e tij të shpëtimit?

moviemania
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Teksa futet në fushën e blertë magjike të futbollit, 10 vjeçari 
Bebart Selmani duket tejet i vogël në krahasim me të. 
Mirëpo, sa e merr topin në këmbë dhe fillon të shpërfaq tal-

entin e tij, fusha fillon e duket gjithnjë e më vogël në krahasim me 
këtë djalosh tejet të talentuar nga Ferizaji. Në lëvizjet e tij Bebarti, 
krahas talentit shfaq edhe vendosmëri, përkushtim dhe pjekuri që 
nuk është aspak e zakonshme për moshën e tij. Fokusimin e tij nuk 
mund ta shpërqendrojnë as flokët e gjata që shpesh i bien edhe në 
fytyrë për shkak të lëvizjeve të tij të shpejta.

Bebarti ka filluar të ushtrojë futboll tash e tri vjet, fillimisht me 
klubin e futbollit për fëmijë “Vizion” në Ferizaj për të kaluar më pas 
në klubin “Piramida” në Prishtinë, ku besoni apo jo ai ushtron me 
12 vjeçarët. Përpos, që Bebarti ushtron me fëmijë që janë dy deri 
në tri vjet më të mëdhenj, për ta bërë këtë ai duhet të udhëtojë nga 
Ferizaji për në Prishtinë tri herë në javë. Lodhja dhe ngarkesa që 
kjo nënkupton krahas obligimeve shkollore nuk e zvogëlojnë aspak 
vendosmërinë e tij për të përmbushur ëndrrën e tij që një ditë të 
bëhet një lojtar i madh si dy idhujt e tij Lionel Messi dhe Cristiano 
Ronaldo. Madje, ai këtë e bën me meritat më të larta pasi që, nuk 
është i suksesshëm vetëm në fushën e blertë por, edhe në shkollë.

Z. Tefik Selmani, babai i Bebartit, tregon se talentin e të birit ai 
e ka vërejtur shumë herët dhe kjo e ka shtyrë, që ta atë dërgojë në 
stërvitjen e parë të futbollit. “Që në moshën 5 vjeçare, kur e shikoja 
Bebartin duke luajtur me top isha i bindur se lëvizjet e tij me topin 
dhe mënyra se si ai i qasej këtij sporti dallonte nga fëmijët e tjerë 
dhe se ky sport i vinte atij shumë natyrshëm. Duke qenë se përvoja 
ime në futboll ka qenë e njëjtë me atë të shumicës së njerëzve në 
vendin tonë, me fjalë të tjera, unë jam veçse një amator që futbollin 
e ka si aktivitet me miq, vendosa që Bebartin ta dërgoja në stërvitje 
në Klubin e Futbollit ‘Vizion’ këtu në Ferizaj. Aty më pas trajnerët 
kanë filluar ta vlerësojnë shumë talentin e Bebartit dhe ai përparoi 
shumë shpejt. Ajo që trajnerët e tij e vlerësojnë më së shumti është 
energjia pozitive që ai e sjell në fushë, e cila ia tejkalon çdo bash-
këlojtari të tij,” tha z. Selmani. Në anën tjetër, z. Selmani theksoi se 
për të mbetet pak shqetësues fakti se Bebarti aktualisht stërvitet 

me moshat 12 vjeçare por, deri tani ai po e përballon me mjaft 
sukses edhe këtë sfidë.

Dashurinë e tij për futbollin, Bebarti e shpjegon shumë 
thjesht: “Prindërit gjithmonë më porosisin që të mësoj po aq 
shumë sa angazhohem në futboll dhe unë mundohem ta bëj 
këtë dhe të angazhohem maksimalisht edhe në shkollë por, të 
them të drejtën futbollin e dua me tërë zemrën. Sepse në futboll 
e shpreh veten më së miri!”

Falë teknologjisë moderne, puna, talenti dhe përkushtimi i 
Bebartit janë vërejtur deri në Gjermani. Kështu vitin e kaluar ai u 
ftua për një vizitë në Akademinë e Futbollit të gjigantit gjerman 
Borusia Dortmund. “Vizita ime atje u zhvillua falë babait tim i cili 
u ka dërguar incizime të miat. Më pas ata më ftuan në një vizitë 
një javore ku kam marrë pjesë në seancat e tyre stërvitore. Ajo që 
më ka pëlqyer më së shumti atje ishin stërvitjet të cilat 
zhvillohen në kushte shumë të mira dhe me trajner 
jashtëzakonisht cilësor. Në fund të vizitës, vlerësimi 
i tyre ishte se si një 9 vjeçar që nuk e njeh gjuhën 
gjermane dhe që vjen nga një vend me futboll 
dukshëm më të pazhvilluar të jem në gjendje që të 
matem me lojtarët e akademisë së tyre është një suk-
ses shumë i madh. Ata, po ashtu më këshilluan që të prisja deri në 
moshën 14-15 vjeçare dhe më pas të tentoj të kaloj në ndonjë prej 
akademive të klubeve evropiane,” tregon për 
përvojën e tij në gjermani Bebarti i vogël.

Në lidhje me këtë vizitë tejet të suksesshme 
të Bebartit foli edhe babai i tij i cili shtoi: “Në Dort-
mund porosia ka qenë shumë pozitive pasi që si-
pas tyre gjatë kësaj vizite Bebarti ka dëshmuar 
shumë talent dhe potencial. Unë, për vete në 
lidhje me këtë ia kam lënë gjithçka në dorë 
kohës dhe punës. Nëse Bebarti 
do të vazhdojë të punojë në këtë 
mënyrë sikurse tani besoj se atë 
e presin shumë gjëra të mira.” Z. 
Selmani vazhdoi më tej duke kërkuar 
më shumë investime për krijimin e 
kushteve më të mira për punë 
për fëmijët tonë sepse, siç u 
shpreh ai mungesa e kushteve 
është pika jonë e dobët.

Në fund të intervistës sonë, 
Bebarti i porositi të gjithë bashkë-
moshatarët e tij që të merren me sport, çfarëdo 
sporti që ju pëlqen apo për të cilin kanë talent por, gjithsesi të merren 
me sport. Kurse sipas tij, padyshim futbolli është sporti më i mirë.

BEBART SELMANI - 
NË FUTBOLL E SHPREH 
VETEN MË SË MIRI!
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As he enters the magical green football 
field, 10 year old Bebart Selmani seems 
too small compared to it. However, 

once he has the ball at his feet and starts show-
ing his talent, the field starts shrinking in com-
parison to this very talented boy from Ferizaj. In 
his movements, besides his talent, Bebart also 
expresses decisiveness, dedication and maturity 
beyond his age. His focus is not distracted even 

by his long hair that often falls on his face due 
to his fast movements.

Bebart has been training for three 
years now, initially with the children’s 
football club “Vizioni” in Ferizaj, to 
then move to football club “Primaida” 
in Prishtina, where believe it or not he 

trains with 12 year-olds.  Besides train-
ing with children two or three years older 

than him, Bebart must also travel from Fer-
izaj to Prishtina three times per week. The 

tiredness and burden this implies in addi-
tion to his school obligations does not 

diminish at all his resolve to fulfill his 
dream of becoming a great player 
as his two idols: Lionel Messi and 
Cristiano Ronaldo. Moreover, he 
does this in flying colors as he is 
not successful only in the green 

field but at school as well.
Z. Tefik Selmani, Bebart’s father, told 

us that he had noticed his son’s talent very 
early and therefore took him to his first football 

training. “When he was 5 years old, every time I saw him 
playing with a ball I was convinced that his movements 
and the way he approached this sport was different from 

the other children, and this sport seemed natural to him. 
Considering that my experience was similar as for the 
majority of people in Kosovo, namely, being a football fan 
that plays football with friends, I decided to take Bebart to 
train at Football Club “Vizioni” here in Ferizaj. There the 
trainers started appreciating his talent and he prospered 
very fast. The thing the trainers appreciate the most is the 
positive energy that Bebart brings in the field, which sur-
passes that of all his peers,” Mr. Selmani added. He went 
on stressing that the fact he trains with 12 year olds, is a 
bit concerning however, so far he has faced this challenge 
quite successfully.

Bebart explains his love for football very simply: “My 
parents constantly remind me to learn as much as I 
engage in football and I try to do this but, to tell you the 
truth I love football with all my heart. Because, in football I 
express myself best!”

Thanks to modern technology Bebart’s work, talent and 
dedication were noticed even in Germany. So last year he 
was invited to visit the Footballing Academy of German 
football giants Borussia Dortmund. “My visit there took 
place thanks to my father who sent several recordings 
of me. Then they invited me to a one week visit where I 
took part in their training sessions. What I liked the most 
over there were the trainings that were conducted in great 
conditions and with extremely qualitative trainers. At the 
end of my visit, their assessment was that as a nine year 
old who can’t speak German and comes from a country 
with visibly underdeveloped football to be able to compete 
with their academy players is a great success. They also 
advised me to wait until I became 14-15 years old and 
then attempt to get into one of the academies of European 
clubs,” little Bebart added about his German experience.

In relation to this very successful visit Bebart’s father 
added: “In Dortmund the feedback was very positive as ac-
cording to them during this visit Bebart demonstrated a lot 
of talent and potential. Personally I have let everything to 
time and work to decide. If Bebart wants to continue to work 
as he is working now, I believe that great things are in store 
for him in the future.” Mr. Selmani went on asking more 
investments to create better conditions for the children, be-
cause as he said the lack of conditions is our Achilles heel.

In the end of our interview, Bebart called all his 
peers to do sports, any sport they like or they have 
talent for, but do sports nonetheless. Still, according to 
him, football remains the best sport.

BEBART SELMANI - 
IN FOOTBALL I EXPRESS 
MYSELF BEST!

sports corner
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“Tile Mate” - gjurmues i çelësave, 
telefonit, apo çfarëdo gjësendi!

A i humbni vazhdimisht çelësat? “Tile Mate” do t’ju ndihmojë që 
kurrë më të mos i humbni çelësat. “Tile Mate” është një gjur-
mues “Bluetooth” që lehtë mund të ngjitet në ndonjë varëse 

çelësash, ose i bashkëngjitet çdo gjëje që nuk dëshironi të humbni 
për ta gjetur atë shpejt. Përdorni telefonin tuaj të mençur për të bërë 
“Tile Mate-in” tuaj të cingërojë kur ai gjendet afër. Nëse e humbni 
plotësisht pajisjen tuaj, mund të kërkoni ndihmë në mënyrë anonime 
nga komuniteti “Tile”. Me mbi 5 milion pajisje “Tile” të shitura, ky 
është rrjeti më i madh në botë për gjëra të humbura e të gjetura.

Find Your Lost Phone, Keys, 
or Anything with “Tile Mate!”

If you keep misplacing your keys “Tile Mate” will help you never 
lose your keys again. “Tile Mate“ is a Bluetooth tracker that is eas-
ily attached to any keychain, or anything you do not want to lose, 

allowing you to track it fast and easy. Use your smartphone to make 
your “Tile Mate” ring if it is around. If your device is truly lost, you can 
anonymously ask the “Tile” community for help. With over 5 million 
“Tile” devices sold, it is the largest lost-found network in the world.

Kufjet “Skullcandy Knockout”

K ufjet “Skullcandy Knockout” janë dizajnuar 
posaçërisht për rehati dhe sti l që do t’u për-
shtateshin vajzave. Ato janë shumë të re-

hatshme për t’u mbajtur me një shirit të përshtatshëm 
për kokë dhe sfungjerë të pastër për veshë. Ato mund 
të palosen dhe prodhohen në modele të ndryshme 
elegante. Këto kufje sigurisht që janë interesante për 
çdo vajzë që pëlqen të dëgjojë muzikë.

“Skullcandy Knockout” Headphones

The Skullcandy Knockout headphones have been 
specifically designed for comfort and style to fit girls. 
Very comfortable to wear with a fitted headband and 

pure, clean ear cushions. They are foldable and come in 
many stylish designs. The Skullcandy Knockout head-
phones would be a hit with any girl that likes music. 

Pasqyra “Sensorit Simplehuman”

Kjo pasqyrë nuk është e lirë. Por sigurisht që mund të bëhet pasqyra e preferuar e 
çdo vajze. Pse është kjo pasqyrë kaq e veçantë? Kemi të bëjmë me një pasqyrë 
të mençur! Ka një sistem ndriçimi të veçantë që simulon dritën natyrore të diellit, 

madje dy herë më të fortë. Me një aplikacion të veçantë mund të kapni parametrat e 
dritës përreth jush dhe me saktësi t’i riprodhoni ato në pasqyrë. Kjo pasqyrë gjithash-

tu ka një senzor që lejon që pasqyra të ndizet kur t’i afroheni.

“Simplehuman Sensor” Mirror 

This mirror is not cheap. But any girl would surely love it. What is so special 
about this mirror? It is a smart mirror. It has a special lighting system that 
simulates natural sunlight, twice as bright. A special app allows you to cap-

ture light settings around you and accurately recreate them in the mirror. This mirror also has 
a sensor that switches the mirror on when you come near. 
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LISTA E PAJISJEVE INTERESANTE PËR VAJZA!
hi-tech

Pas aplikacioneve interesante, risive interesante teknologjike, ju sjellim një listë pajisjesh për vajza! Do të pajtoheni që 
disa nga këto pajisje nuk janë vetëm për vajzat. Sidoqoftë, ne bëmë të pamundurën për t’i përmbledhur të gjitha pajisjet 
që do të lehtësonin jetën e përditshme të vajzave. Lexoni më poshtë!

(Burimi: https://geargadgetsandgizmos.com/, https://www.goodhousekeeping.com/)



Stacioni “USB” për 
karikim të shumë pajisjeve

Me siguri në familje keni përdorues të table-
tave, telefonave të mençur dhe ndoshta 
edhe të disa pajisjeve të tjera të men-

çura. Ky stacion “USB” për karikim ose mbushje 
mund të mbushë njëkohësisht deri në 6 pajisje. 
Zbulimi automatik dhe karikimi i mençur janë 
të integruara brenda këtij stacioni. Stacioni 
për karikim ka një çip të mençur të integruar 
me porte universale “USB”. Kjo pajisje është 
gjithashtu mjaftueshëm ‘inteligjente’ sa për 
të rregulluar automatikisht nevojat e energjisë 
për secilën pajisje të lidhur. Ka mbrojtje nga qarku 
i shkurtër dhe nga mbingarkesa. Falë kësaj pajisje, 
bateria e telefonit tuaj të mençur ose e tabletit tuaj do 

të jetë gjithmonë e mbushur, gjersa pajisjet tuaja 
do të jenë të gatshme për punë. Me gjashtë porte, 

ka hapësirë të mjaftueshme për disa nga pajisjet 
tuaja të mençura.

USB charging station for 
multiple devices

Chances are you have tablet and 
smartphone and maybe a few other 
smart devices used in your family. 

This USB charging station can charge up 
to 6 devices at the same time. Auto-de-

tection and smart charg-
ing are built- in. The 

Charge Station 
has an integrated 
smart chip with 
universal USB 
ports. The device 

is intell igent 
enough to 
automatically 

adjust the power 
requirements for 
each connected 
device. It has a 

short circuit 
and overload 
protection. 

The device wil l 
make sure that you always 

have your smart phone or tablet charged 
and devices ready to go. And with six ports there is 
room for a few of your smart devices.

Unaza “Motiv” për fitnes, për monito-
rim të gjumit dhe të rrahjes së zemrës

Kjo unazë ose ky rreth është si një “Fitbit”, por në 
vend që ta vendosësh në dorë, mund ta vendosësh 
në gisht. Unaza “Motiv” do të përcjellë gjumin dhe 

pulsin tuaj. Ajo gjithashtu mat shpejtësinë e rrahjes së 
zemrës, kaloritë dhe ka një pedometër që do të numërojë 
hapat tuaj në ditë. “Motivi” është i papërshkueshëm nga 

uji, i qëndrueshëm dhe i ndërtuar 
nga titani ultra i lehtë. Koha e 
karikimit ose mbushjes së bater-
isë është 90 minuta dhe zgjatë tre 
ditë. Njëkohësisht ka një stil të për-
ditshëm dhe elegant.

“Motiv” Ring Fitness, 
Sleep and Heart Rate 
Tracker

This ring is like a Fitbit, but 
instead of wearing it on your 
wrist you wear it on your 

finger. The Motiv ring will track your sleep and heart rate. 
It is also a heart rate monitor, counts calories and has a 
pedometer that will count the number of steps you take in a 
day. The Motiv is waterproof and durable built with ultralight 
titanium. Charging time is 90 minutes and will last three 
days. Sleek and at the same time elegant.
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LIST OF COOL GADGETS FOR GIRLS!
hi-tech

After interesting applications and interesting technological novelties, we bring you a list of devices for girls! You 
will agree that some of these devices are not for girls only. Nevertheless, we’ve made an effort to round up every-
thing that could make girls’ everyday life easier. Read below!

(Source: https://geargadgetsandgizmos.com/, https://www.goodhousekeeping.com/)
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“Një natë gjatë një stuhie të 
tmerrshme, një bari e dëgjoi 
një bisedë në mes të barit 

dhe lisit nën të cilin ai po qëndronte. 
Era e shtyu lisin që të ankohej me hid-
hërim: “Kjo erë është e mallkuar! Gjëja 
e vetme që mund të bëjmë është që 
të qëndrojmë dhe ta luftojmë!” “Pse ta 
luftosh? Vetëm sa do të të stërlodhje,” iu 
përgjigj bari. “Vetëm duhet të mësosh ta 
pranosh. Mëso si të përkulesh me erën 
dhe do të jesh shumë më i lumtur. Është 
pjesë e jetës.”... Lisi vazhdoi më tej duke 
u ankuar për të ftohtit, gjinkallat, retë, 
kafshët që kalonin andej. Të nesërmen 
në mëngjes, bariu u zgjua vonë, dhe 
e vuri re se sa i bukur, rrezatues dhe i 
ri dukej bari. Lisi, sakaq, dukej mjaft i 
vjetër. Lëvorja e tij ishte e rrudhur me 
linja të përbuzjes.” - Fabula e Ezopit për 
tolerancën.

...

Përballja me tolerancën është... 
pjesë... e natyrshme e jetës. Jeta për-
bëhet nga një sërë situatash përmes të 
cilave ne takohemi me njerëz të kombë-
sive të ndryshme, kulturave të ndry-
shme, të cilët flasin gjuhë të ndryshme, 
kanë hobi dhe interesa të ndryshëm. 
Mirëpo, çka duhet të bëjmë në këto 
rrethana kur ne takohemi me njerëz të 

ndryshëm nga ne? Si të veprojmë ndaj 
tyre? Si të sillemi me njerëzit që mendo-
jnë apo sillen ndryshe nga ne?

Mos duhet t’i luftojmë ata, ashtu siç 
bëri edhe lisi? A e bëri kjo lisin më të 
lumtur? Jo nuk e bëri, përkundrazi, lisi u 
bë edhe më mjeran sepse vazhdimisht 
luftonte kundër gjërave që ishin shumë 
natyrale. Prandaj, morali i tregimit të 
Ezopit nga fillimi i tekstit  
është shumë i thjeshtë – 
ne duhet të mësojmë që 
të jemi pranues! Kjo është 
pjesë e jetës.

Bukuria e jetës, rritjes 
dhe shoqërimit, qëndron 
te diversiteti. Perspektiva 
e takimit me njerëz që 
janë të ndryshëm nga 
ne dhe të mësuarit dhe 
pranimi i gjërave të reja 
nga ata, parja e gjërave, 
situatave dhe ngjarjeve 
në jetët tona ndryshe falë 
tyre dhe përvojave të tyre. 
A mos duhet të grindemi 
me bashkëmoshatarët 
tonë, miqtë, të njohurit, 
apo  të cilët i takojmë për 
herë të parë, vetëm sepse 
ata janë ndryshe? Çfarë 
përfitimi do të kishim nga 

një përvojë e tillë?
Tregimi i Ezopit, sërish na e jep 

përgjigjen. Ne do të ishim të mje-
rueshëm! Hasja e diversitetit është pjesë 
e jetës, e cila mund të ndodh në çdo 
kohë, ndonëse ne mund të mos jemi të 
vetëdijshëm për këtë.

Për shembull, motrës apo vëllait tuaj 
mbase nuk u pëlqen muzika e njëjtë 

BUKURIA E TË PRANUARIT: TOLERANCA 
DHE MIRËKUPTIMI!!



sikurse juve, apo ndoshta ush-
qimi i njëjtë... A i shmangni ata 
për shkak të kësaj? Apo mos 
i doni më pak? Sigurisht që 
jo, sepse dallimet e tilla janë 
normale. Ato janë pjesë e jetës 
sonë familjare. Ashtu do të 
duhej të ishte edhe me të tjerët 
që mund të jenë veçse kalimtar 
në jetën tuaj. Ne jemi të gjithë 
individ me karakterin tonë 
unik dhe dashurinë për t’i bërë 
gjërat ndryshe dhe kjo është 
mirë sepse, nëse të gjithëve do 
t’iu pëlqente hobi i njëjtë, një 
end do të ishte i stërngarkuar 
dhe të gjitha vendet e tjera do 
të ishin të zbrazura.

Në anën tjetër, pra-
nimi është pjesë e jetës dhe 
diçka që na bën më të mirë, 
më të pasur, më të pjekur, 
përderisa stereotipat dhe 
paragjykimet janë pengesa të 
mëdha!

Kur ne dyshojmë dhe 
e shmangim dikë në bazë 
të asaj që ne e besojmë 
se ata janë, për shkak se i 
takojnë një grupi të caktuar, 
ne mund të humbim rastin 
që të zëmë miq të rinj, të 
takojmë bashkëmoshatar in-
teresant, që të bëjmë gjëra 
të reja dhe të fitojmë një 
perspektivë të re.

Mos harroni nuk janë dal-
limet tona ato që na ndajnë. 
“Është paaftësia e jonë për të 
njohur, pranuar dhe lartësuar 
këto ndryshime!” 
– Audre Lorde.

“One night, during a terrible storm, 
a shepherd heard a conversation 
between the grass and an oak tree 

under which he was lying. The wind provoked 
the tree to complain bitterly: “This wind is 
cursed! The only thing one can do is just 
stand there and fight it!” ‘Why fight? It will only 
wear you out,” the grass replied. ‘You just 
need to learn to accept it. Learn how to bend 
in the wind and you will be much happier. It 
is part of life.’ ...The oak tree then continued 
to complain about the cold, the crickets, the 
clouds, the animals passing by. The next 
morning, the shepherd woke up late, noticing 
how beautiful, radiant and young the grass 
looked. The oak tree, however, looked quite 
old. Its bark was wrinkled with lines of con-
tempt.” - Aesop’s fable about tolerance.

...

Facing diversity is a ….natural…. part of 
life. Life is made up of a multitude of situ-
ations through which, we meet people of 
different nationalities, different cultures, who 
speak different languages, have different 
hobbies and interests. But what are we sup-
posed to do in these circumstances where we 
meet people different from ourselves? How 
are we supposed to deal with them? How are 
we supposed to react to people who think or 
behave differently than ourselves? 

Are we supposed to fight them, like the oak 
tree did? Did this make the oak tree any hap-
pier? No, it did not, quite the contrary, the oak 
tree became miserable because it was constant-
ly struggling against something that was only 
natural. This is why the moral of the Aesop’s tale 
from the beginning of the text is very simple – we 
must learn to be accepting! This is part of life.

The beauty of life, growing up and 
socializing, lies in diversity. The prospect of 

meeting people who are different from us 
and learning or adopting something new from 
them, seeing things, situations and events in 
our own lives differently thanks to them and 
their experiences. Indeed, should we argue 
with our peers, friends, acquaintances, or 
those who we meet for the first time because 
they are different? What benefit could be 
gained from such an experience? 

Aesop’s tale again gave us the answer. 
We would be miserable! Encountering diver-
sity is part of life, which can happen to us at 
any time, although we may not be aware of it. 

For instance, your sister or brother prob-
ably may not like the same music as you, or 
maybe the same food... Do you avoid them 
because of that? Or do you love them less 
for that? Of course not, because such dif-
ferences are normal. They are part of your 
family life. So should be the case with others 
who may just be passing through your life. 
We are all individuals with our own special 
unique character and love to do things dif-
ferently and that’s good because if everyone 
likes the same thing and has the same hobby, 
one place would be overcrowded and all the 
others would be empty.

On the other hand, acceptance is part 
of life and something that makes us better, 
richer, more mature, while stereotypes and 
prejudices are big obstacles! 

When we doubt or avoid someone based 
on what we believe they are, because they 
belong to a particular group, we could miss 
the chance of making new friends, meeting 
interesting peers, starting to do new things 
and getting a new perspective.

Remember, it is not our differences 
that divide us. “It is our inability to recog-
nize, accept, and celebrate those differ-
ences!” - Audre Lorde.

Na vizitoni në:
Visit us at:
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BEAUTY OF ACCEPTANCE: TOLERANCE 
AND UNDERSTANDING!!
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ÇKA JU PËLQEN TË BËNI GJATË 
FUNDJAVËS??

pyetësor

Fillip 
Kërstiq (16)

Më pëlqen t’i kaloj vikendet me 
shokë e shoqe. Dita e shtunë 
dhe e diel është e rezervuar për 

argëtim. E shtuna është ditë tradicionale 
për të shëtitur. Ndonjëherë shkojmë të 
bëjmë ski, varësisht nga moti. Gjëja që 
të gjithë ne e kemi të përbashkët është 
fakti që mezi presim fundjavën. 

I like to spend my weekends with friends. Saturday and Sun-
day are reserved  for fun and leisure. Saturday is a traditional 
day for going out. Sometimes we go skiing, depending on the 

weather. What we all have in common is the fact that we all are 
very impatient in waiting for weekend to come.

Ignjat 
Millatoviq (16)

Kafenetë lokale, daljet dhe 
shëtitjet me shokë e shoqe 
janë aktivitetet e mia të 

preferuara gjatë vikendeve. Duke 
marrë parasysh që tashmë katër 
vjet po stërvitem në hendboll, unë 
gjithashtu shkoj për stërvitje gjatë 
fundjavave. Unë preferoj që çdo 
fundjavë të jetë e përmbushur, sepse në atë mënyrë unë jam më 
i përgatitur për punë gjatë javës. 

Local cafes, going out and long walks are my favorite activi-
ties during the weekends. Since I have been practicing 
handball for four years, I also go for trainings on the week-

ends. I like when every weekend is filled with activities, because 
in that way I’m more ready for the working week.

Margita 
Rexhiq (16)

Gjatë ditëve të fundja-
vave jam kryesisht 
në Malin Sharr. Më 

pëlqen mali, kështu që  çdo 
ditë të pushimeve e përdori 
për të bërë ski. Të shtunave në 
mbrëmje më pëlqen të dal me 
miqtë. Të gjithë mezi presim 
ditën e premte dhe nuk mund të 
presim fundjavat.

I spend hours on Sara mountain,during the weekends. I 
love the mountain, so I use every day off for skiing. On  
Saturday night I always go out with my friends. We all 

look forward to Friday and are eager for the weekend.

Ridvan 
Vrbani (17)

Në fundjavë më 
pëlqen që të shikoj 
ndonjë film ose të 

luaj video lojëra. Mirëpo, 
më së shumti më pëlqen 
që të dal me shokët për 
ndonjë shëtitje, të shkojmë 
në ndonjë kafeteri apo që 
të luajmë ndonjë sport.

On weekends I like watching a movie or play 
video games. But most of all I enjoy going out 
with friends for a walk, to a cafeteria or play-

ing some sport.

Besart 
Luta (17)

Mua më pëlqen që 
fundjavën ta kaloj 
me familje si dhe 

me shokët dhe shoqet e mia. 
Gjatë fundjavës zakonisht 
mblidhemi me shoqërinë time 
dhe shkojmë për vizita në 
vende të ndryshme. Kurse, 
në mbrëmje më pëlqen që ta shikoj ndonjë film të cilin 
e zgjedhim për ta parë dhe kështu çdo javë shohim 
ndonjë film të ri.

I enjoy spending the weekend with my family and 
friends. On weekends I usually get together with my 
friends and go visit different places. And in the eve-

ning I like to watch a movie we choose earlier, namely 
every week we see a new movie.

Lavdrim
Luma (17)

Fundjavën më pëlqen 
ta kaloj në shtëpi 
dhe të shikoj filma. 

Po ashtu, gjatë fundjavave 
më pëlqen që të rri afër 
familjes sime si dhe të 
shkoj për vizita tek famil-
jarët e mi.

I enjoy spending the weekend at home and 
watching movies. Also, on weekends I like to 
stay close to my family and visit other family 

members.
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WHAT DO YOU LIKE TO DO ON 
THE WEEKENDS??

questionnaire

Arsenije 
Sinadinoviq (16)

Më pëlqen çdo lloj rekreacioni. 
Kështu që jam duke i shfrytë-
zuar fundjavat për të luajtur 

basketboll dhe futboll. Këtu në Shtër-
pce, dita e shtunë është dita për të dalë, 
kështu që unë dal me miqtë edhe në 
orët e mbrëmjes. E keqja është se se-
cila fundjavë përfundon shumë shpejt.

I love every form of recreation, so I use weekends to 
play basketball and football. Saturday is a traditional 
day for going out in Strpce area, so I usually do that, 

together with my friends. The bad thing is that every 
weekend always ends so quickly.

Marija 
Radonoqoviq (16)
Tashmë për shtatë vite unë ushtroj 
volejboll dhe zakonisht e kaloj të shtu-
nën dhe të dielën në stërvitje. Mbrëm-
jet janë të rezervuara për argëtim dhe 
dalje me miqtë e mi. Unë gjithashtu 
që nga fëmijëria bëj ski dhe gjatë dim-
rit ditët i kaloj në Malin e Sharrit. Në 
kompleksin për ski ka shumë njerëz gjatë fundjavave, kështu 
që nuk mund të kaloj çdo fundjavë në atë mënyrë.

I have been practicing volleyball since I was seven 
and usually  I spend Saturday and Sundays on  
trainings. Evenings are reserved for leisure time and 

going out with my friends. I also practise  skiing and  I 
spend my days on the Sara Mountain during the winter. 
There is a lot of crowds at the SKI resort on weekends, 
so I avoid weekends to go there.

Nikollina 
Petkoviq (16)

Fundjavat i shfrytëzoj krye-
sisht për tu shoqëruar, 
por edhe për të mësuar. 

Ashtu si miqtë e mi, skijoj sa 
herë që më epet mundësia. 
Meqenëse ushtroj volejboll, 
fundjavat i kushtohen gjithashtu 
stërvitjes. Si gjithë të tjerët 
edhe unë i dua fundjavat, sepse gjatë tyre unë jam 
shumë më pak e ngarkuar.         

I use weekends mostly for socializing but also for learn-
ing. As well as my buddies, I also go skiing whenever 
I can. Since I practice volleyball, the weekend is also 

dedicated to training. I like  weekends as everyone else, 
because during that time I am completely relaxed .

Arbesa 
Zenuni (16)

Pasi që nuk jam tip shumë 
festiv, fundjavën nuk më 
pëlqen ta kaloj nëpër festa 

dhe gjëra të tilla. Përkundrazi, në 
fundjavë më pëlqen që të kalojë 
më shumë kohë me familjen time 
të ngushtë si dhe me ata persona 
të tjerë të dashur për mua me të 
cilët jam takuar më pak.

Since I’m not a very festive type, I don’t like spending 
the weekend partying and things like that. On the 
weekends, on the contrary, I like to spend more time 

with my close family and those other dear ones I have spent 
less time with.

Donjeta 
Bruti (17)

Pas një jave të lodhshme, 
secili nga ne ka nevojë 
për një vikend relaksues 

dhe çlodhës. Për këtë arsye gjatë 
fundjavave më pëlqen shumë që të 
lexojë ndonjë roman apo edhe të 
merrem me aktivitete fizike sportive 
por, e çmoj shumë edhe kohën e 
kaluar me familjen.

After a tedious week, each of us needs a relaxing and 
unwinding weekend. For this reason on weekends I en-
joy reading a novel or even engage in physical activity, 

but I also enjoy spending time with my family.

Njomza 
Axhami (17) 

Fundjava është periudha që 
mezi pritet nga të gjithë. Kjo 
është koha kur ne më së 

shumti kemi kohë të lirë. Koha e 
përsosur për të forcuar marrëdhëniet 
me familjarët tonë, është koha e lirë 
dhe pushimet, gjegjësisht fundjava. Kjo, sepse, kjo kohë 
është e mbushur me aktivitete, biseda, gëzim dhe të qeshu-
ra, të gjitha këto baza e çdo marrëdhënieje të shëndoshë.

The weekend is the time that everyone looks forward to. 
This is the period when we have free time the most. 
Weekend is the perfect time to strengthen relations 

with our family, for leisure and relaxation. This is because 
this time is filled with activities, conversation, joy and laugh-
ter, all these bases of a healthy relationship.



Më pëlqen të shkoj në shkollë dhe çdo sekondë 
që e kaloj në të është shumë e dashur për 
mua. Klasa jonë është diçka e veçantë, klasa 

jonë është klasa më e përsosur në gjithë shkollën 
tonë. Këtë na e kanë thënë shumë njerëz, por këtë e 
ndiejmë edhe ne vetë. Ne të gjithë nxënësit e klasës 
sonë jemi të gatshëm gjithmonë për të luajtur dhe ar-
gëtuar, e besa edhe për të mësuar fort. Për më tepër, 
klasa jonë është shumë e bashkuar dhe të gjithë ne 
punojmë dhe mësojmë si një. Dhe për këtë meritat i 
shkojnë një personi të veçantë: kujt tjetër pos mësue-
ses sonë të dashur. 

Mësuesja jonë është përgjegjëse për këtë 
mirëkuptim në mes ne të gjithëve, ajo gjithmonë na 
thotë se është shumë e rëndësishme që ta respekto-
jmë dhe vlerësojmë njëri-tjetrin dhe po ashtu ta ndih-
mojmë njëri-tjetrin. Mësuesja jonë është udhëheqëse 
e klasës, ajo është shtylla e klasës, ajo është personi 
më i mirë në tërë shkollën tonë.

Emri i mësueses sime është mësuesja Naime. Ajo 
është e moshës mesatare, por duket shumë e re dhe 
është vazhdimisht e buzëqeshur. Ajo është në humor 
të mirë në çdo kohë dhe gëzimi i saj kur na sheh 
neve nxënësve të përparojmë nuk mund të përshk-

ruhet me fjalë, më besoni kur e them këtë. Ajo na 
mësoi se me një buzëqeshje mund t’u përgjigjemi të 
gjitha pyetjeve të mundshme që të tjerët na bëjnë. 
Gjithashtu, ajo na mësoi se buzëqeshja është një 
armë shumë e fuqishme dhe se gjithmonë duhet 
ta kemi me vete. Mësuesja ime ka flokë kaçurrele 
dhe të gjata. Flokët e saj e bëjnë atë të dallueshme, 
dhe të gjithë ata që e njohin i kujtojnë flokët dhe 
buzëqeshjen e saj. Fytyra e saj është e ngrohtë dhe 

sytë e saj tregojnë humanizëm dhe mirësi. Sa herë 
që ajo na thotë ta dëgjojmë me kujdes, ne e dijmë 
se ai mësim është vërtetë me një rëndësi të veçantë 
sepse mësuesja Naime kurrë nuk na gënjen apo 
mashtron. Ajo nuk është e rreptë me ne, por ajo e do 
rendin dhe qetësinë midis nesh.   

Nëpërmes kësaj letre unë Alea dua të të falën-
deroj për mundin që ke bërë për të na mësuar, 
edukuar dhe për të na ndriçuar jetën mua dhe klasës 
sime mësuesja Naime. Jam shumë krenare që kam 
mundësinë të shkruaj për TY. Unë jam ende e vogël, 
por më beso mësuese, kam shumë fjalë për të të 
thënë saqë është shumë e vështirë që të gjitha fjalët, 
falenderimet dhe mendimet që kam për ty ti vendos 
në një copë letre. Por një gjë dije, të dua shumë, dhe 
do të kujtoj gjithmonë me dashuri e mall, sa të jem 
gjallë. Dhe nëse njëditë, dikush do të më pyeste: 
po të ktheheshe në kohë dhe të kishe mundësinë të 
zgjedhje mësuesen e klasës së parë, unë prapë do të 
të zgjedhja TY. Gjithmonë. Pa asnjë mëdyshje. 

Alea Abdyli
Klasa V/2

SHFMU “Faik Konica” - Prishtinë
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MËSUESES TIME
-FALEMINDERIT 
QË EKZISTON!

këndi juaj



I love going to the school and I enjoy every 
second I spend there. Our class has some-
thing special, it is the most perfect class in 

our whole school. Many people have said that to 
us, but we sense that too. All the students of our 
class are always ready to play and have fun, but 
to study hard as well. Moreover, our class is very 
united and we all work and learn as one. And for 
this the credit goes to one special person: who 
could it be but our beloved teacher.

Our teacher is responsible for this understand-
ing between us all, she always tells us that it is 
very important to respect and value one another 
and also to help one another. Our teacher is the 
class leader, she is the pillar of the class, and 
she is the best person in our whole school.

My teacher’s name is Naime. She is middle-
aged but looks very young and is always smil-
ing. She is in a good mood at all times and her 
joy in seeing us, students progressing cannot 
be described in words, and that is so true. She 
taught us that with a smile we can answer all 

the possible questions that others ask us. She 
also taught us that smiling is a very powerful 
weapon and that we should always have it with 
us. My teacher has long hair curly. Her hair 
makes her distinct, and everyone that knows 
her, remembers her hair and smile. Her face is 
warm and her eyes show humanity and kind-
ness. Whenever she tells us to listen care-
fully, we know that lesson is really of particular 

importance because Teacher Naime never lies 
or deceives us. She is not strict with us, but she 
loves the peace and order between us.

Through this letter I, Alea, want to thank you 
teacher Naime for the effort you have made to 
teach, educate and enlighten me and my class-
mate. I’m very proud to have the opportunity to 
write about YOU. I’m still little, but believe me 
teacher, I have so many words to tell you that 
it’s very difficult to put all the words, thanks and 
thoughts I have for you on a piece of paper. But 
one thing I know, I love you very much, and I will 
always remember with love and gratitude as long 
as I am aliver. And if one day someone would 
ask me: if you would go back in time and had the 
opportunity to choose your first grade teacher, I 
would still choose YOU. Always. With no doubt.

Alea Abdyli
Class V/2

EJHS “Faik Konica” - Prishtinë
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TO MY TEACHER 
-THANK YOU FOR 
EXISTING!

your corner
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këndi enigmatik/crossword puzzle
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letrat e lexuesve/reader’s letters

Tung! 
Dua vetëm t’ju them se jam 
lexuese e rregullt e revistës 
tuaj dhe se më pëlqen 
revista shumë. Do të kisha 
pasur dëshirë të shkruani 
më shumë për sportin në 
përgjithësi sidomos futbol-
lin, basketbollin apo ping 
pongun. Këngëtarja ime 
e preferuar është Tayna 
ndërsa aktori im i preferuar 
është Naser Rafuna. Unë 
i përcjell rregullisht lajmet 
më të reja që ju i publikoni 
në rrjetet e juaja sociale 
dhe mund të them se na 
mbajnë të mirëinformuar. 
Jeni shumë të mirë. Vetëm 
vazhdoni kështu. 
Melisa Gashi
Shkolla fillore “Filip 
Shiroka”- Slivovë

Tung! 
Nuk kam ndonjë gjë të 

veçantë për t’ju shkruar 
përpos që revista juaj më 
pëlqen shumë. Mua më 
pëlqen shumë muzika dhe 
këngëtarët e mi të preferuar 
janë Dhurata Dora dhe Jus-
tin Bieber. Aktorja e prefer-
uar është Angelina Jolie 
kurse filmi që më pëlqen më 
shumë është “Mos ma lësho 
dorën”. Kohën e lirë e kaloj 
me familjen ndërsa sportet 
që më pëlqejnë më shumë 
janë futbolli dhe basketbolli. 
Elsa Xhemshiti
Shkolla fillore “Filip 
Shiroka”- Slivovë

Tung, tung! 
Revista juaj është shumë 
interesante dhe unë e 
lexoj rregullisht. Por, do të 
më pëlqente shumë që të 
shkruanit më shumë për 
këngëtaren më të mirë 
në botë për mua Tayna 
e po ashtu edhe aktoren 
Selena Gomes. Filmi që 
më pëlqen më shumë 
është “Titanic”. Sportet që 
më pëlqejnë më shumë 
janë futbolli dhe volejbolli. 

Përshëndetje nga Elisa! 
Elisa Latifi
Shkolla fillore “Filip 
Shiroka”- Slivovë
 
Përshëndetje! 
Jam një lexues i 
rregullt i revistës 4U 
dhe më pëlqen shumë. 
Hobi im është futbolli 
kurse këngëtari im i 
preferuar është Fero. Ndër 
aktorë do të veçoja Dar-
dan Gashin. Kohën time 
të lirë e kaloj duke shikuar 
televizor dhe duke lexuar 
libra. Përshëndetje të 
përzemërta nga Lorisi! 
Loris Aliu
Shkolla fillore “Filip 
Shiroka”- Slivovë

Tung! 
Si gjithë bashkë-
moshatarët e mi edhe unë 
kam idhujt e mi. Grupi im 
i preferuar është “OTR” 
pasi këngët e tyre janë 
vërtetë të mrekullueshme. 
Po ashtu më pëlqen Harry 
Stiles. Filmi im i preferuar 
është “The brother bear” 

kurse aktorja ime më 
e dashur është Teuta 
Krasniqi. Kohën time të 
lirë e kaloj kryesisht duke 
lexuar ndërsa sporti im 
i preferuar është bas-
ketbolli. Vetëm vazhdoni 
kështu! Jeni të mreku-
llueshëm! 
Fiona Alija
Shkolla fillore “Filip 
Shiroka”- Slivovë
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Hello!
I just want to tell you that 
I’m a regular reader of 
your magazine and that 
I like the magazine a lot. 
I would love to see you 
write more about sports in 
general, especially football, 
basketball or ping pong. 
My favorite singer is Tayna 
while my favorite actor is 
Naser Rafuna. I regularly  
follow the latest news that 
you publish on your social 
networks and I can say that 
they keep us well informed. 
You are very good. Just 
keep up the good work.
Melisa Gashi
Elementary School “Filip 
Shiroka”- Slivovë

Hello! 
I have nothing special to 

write to you about except 
that I like your magazine 
a lot. I enjoy music a lot 
and my favorite singers are 
Dhurata Dora and Justin 
Bieber. My favorite actress 
is Angelina Jolie and my 
favorite movie is “Don’t Let 
Go of My Hand”. I spend 
my free time with my fam-
ily and the sports I enjoy 
the most are football and 
basketball.
Elsa Xhemshiti
Elementary School “Filip 
Shiroka”- Slivovë

Hello, Hello! 
Your magazine is very 
interesting and I read it 
regularly. But, I would 
love it if you wrote more 
about the best singer in 
the world for me, Tayna, 
and also actress Selena 
Gomes. The movie I like 
the most is “Titanic”. 
The sports I like the 
most are football and 
volleyball. Greetings 
from Elisa!

Elisa Latifi
Elementary School 
“Filip Shiroka”- 
Slivovë
 
Greetings! 
I am a regular 
reader of 4U Maga-
zine and I really like it. 
My hobby is football and 
my favorite singer is 
Fero. Among the actors 
I would mention Dardan 
Gashi. I spend my free 
time watching TV and 
reading books. Heartfelt 
greetings from Loris!
Loris Aliu
Elementary School 
“Filip Shiroka”- 
Slivovë

Hello! 
Like all my peers, I 
also have my idols. My 
favorite band is “OTR” 
as their songs are re-
ally great. I also like 
Harry Stiles. My favorite 
movie is “The brother 
bear” and my favorite 

actress is Teuta Kras-
niqi. I spend most of 
my free time reading 
and my favorite sport 
is basketball. Keep up 
the good work! You are 
wonderful!
Fiona Alija
Elementary School 
“Filip Shiroka”- 
Slivovë

Reader’s
letters

Lexues tanë të dashur!

Na duhet ndihm
a juaj!

P
ërdoreni këtë pjesë që të na tregoni:

- Ç
ka ju intereson

- Ç
ka ju pëlqen

- Ç
ka dëshironi

Ë
shtë rasti juaj që të m

errni pjesë 
në krijim

in e revistës tone. A
ndaj ju 

lusim
 që të plotësoni këtë pjesë, 

nëse m
undeni dhe t’ia dorëzoni 

një ushtari te K
FO

R
-it.

M
e nderim

e!

Fute këtë pjesë në një 
zarf, vendosi një pullë 
postale dhe dërgoje në 
adresën e m

ëposhtm
e:

H
Q

 K
FO

R
Film

 C
ity

For You m
agazine

S
trasbourg building
10 000 P

ristina

O
se vetëm

 dorëzojani 
cilitdo ushtar të K

FO
R

-it 
m

e kerkesë që ta dërgojë 
m

ë tutje.

w
w

w
.m

agazineforyou.com

Shkruaj adresën m
ë poshtë:

M
biem

ri: _______________________

Em
ri: __________________________

D
ata e lindjes: ___________________

E-m
ail: _________________________

R
ruga: _________________________

N
um

ri: _________________________

Q
yteti: _________________________

Shkolla: ________________________

A
dresa e shkollës: _______________

N
um

ri i telefonit
të shkollës: _____________________

E-m
ail

i shkollës: ______________________
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