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editorial/indeksi

Kanë kaluar pothuajse dy 
muaj që nga fillimi i vitit të 
ri shkollor dhe shumë prej 

pyetjeve tona rreth mundësisë së 
rikthimit të nxënësve në bankat e 
shkollës morën përgjigje. Nuk ka 
dyshim se vendimi për rihapjen 
e shkollave u prit me ndjenja 
të ndryshme. Fëmijët ishin të 
ngazëllyer që do të mund të 
ktheheshin në shkollë, të takonin 
shoqet dhe shokët e klasës si dhe 
mësimdhënësit e tyre. Mirëpo, 
prindërit këtë vendim e pritën me 
skepticizëm për sa i përket sigurisë 
nga përhapja e pandemisë së 
COVID-19, përkundër pohimeve 
nga institucionet përgjegjëse se 
janë marrë masa të mjaftueshme 
për zhvillimin e mësimit edhe në 
kushte të pandemisë. 

Përvoja e deritanishme është 
duke treguar se për sa kohë 
që zbatohen të gjitha masat e 
parapara për mbrojtje dhe për 
parandalimin e përhapjes së 
COVID-19, mësimi mund të 
zhvillohet në shkolla. Një gjë tjetër 
që jemi duke e mësuar është se 
kjo pandemi mund të luftohet me 
sukses vetëm nëse të gjitha hallkat 
e shoqërisë (duke filluar nga ne 
si individ e deri te institucionet 
kryesore vendimmarrëse) punojnë 
bashkërisht dhe i respektojnë 
masat për mbrojtje dhe parandalim 
të përhapjes së COVID-19 - 
mbajtja e maskave, mbajtja e 
higjienës dhe mbajtja e distancës 
- suksesi nuk do të mungojë.

Një tjetër mësim që e kemi 
nxjerrë deri tani është se 
përkundër përparësive të shumta 
që mund t’i ketë mësimi online, 
ai nuk do të mundet kurrë që ta 
zëvendësojë tërësisht mësimin 
nëpër shkolla. Pikësëpari, për 
shkak të aspektit social gjegjësisht 
rëndësisë së shoqërimit të 
fëmijëve me bashkëmoshatarët e 
tyre. Duke e parë se sa të gëzuar 
ishin fëmijët për rikthimin e tyre 
në bankat shkollore, është tejet 
e rëndësishme që ne të gjithë të 
vazhdojmë t’i zbatojmë masat e 
sipërpërmendura në mënyrë që të 
sigurohemi që këtë vit shkollor sa 
më shumë që të jetë e mundur të 
kthehemi në normalitet.

Deri në muajin nëntor, 
mirëmbetshi!

Leonora
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“For You” është pub-
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prodhuar dhe finan-
cuar nga KFOR-i, i 
shtypur në Kosovë 
dhe shpërndahet 
pa pagesë. Përm-
bajtja nuk reflekton 
qëndrimin zyrtar të 
koalicionit apo të 
shteteve anëtare. 
KFOR-i pranon edhe 
i mirëpret opinionet 
tuaja dhe i publikon 
ato, por në formë të 
përmbledhur. Nëse 
kërkohet emri i auto-
rit të mos tregohet, 
kjo mund të bëhet, 
por nuk do të pub-
likohen letra anon-
ime, shpifëse apo me 
qëllim të keq.
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I t has been almost two 
months since the start of 
the new school year and 

many of our questions about 
the possibil i ty of returning 
students to school have been 
answered. There is no doubt 
that the decision to reopen 
the schools was received 
with mixed feelings. Children 
were excited to be able to 
return to school to meet 
their classmates as well as 
their teachers. However, the 
parents were sceptical about 
this decision in terms of 
safety from the spread of the 
COVID-19 pandemic, despite 
claims by the responsible 
institutions that sufficient 
measures have been taken 
to conduct classes even in 
pandemic conditions.

Up to now experience 
shows that as long as all the 
recommended COVID-19 
protection and prevention 
measures are implemented, 
classes can take place in 
schools. Another thing we are 
learning is that this pandemic 
can only be successfully 
combated if all links in society 
(starting from us as individuals 
to key decision-making 
institutions) work together and 
respect measures to protect 
and prevent the spread of 
COVID-19 - wearing masks, 
maintaining hygiene and 
keeping a distance - success 
will not be lacking.

Another lesson we have 
learned so far is that despite 
the many advantages that 
online learning can have, it 
will never completely replace 
teaching in schools. First of all, 
because of the social aspect, 
the importance of socialising 
of children with their peers. 
Seeing how excited children 
were for their return to school, 
it is extremely important that 
we all continue to implement 
the above measures in order to 
ensure that this school year is 
as good as possible to return to 
normalcy.

Until November, good luck!

Leonora
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shkolla e muajit

Gjimnazi i Speciali-
zuar Matematikor 
(GJSM) në Prishti-

në, aktualisht është ndër 
shkollat e mesme më të reja 
në Kosovë pasi që u themelua 
në vitin 2014. Mirëpo, ajo që 
e dallon atë nuk është mosha 
por, koncepti i themelimit si 
dhe personeli i saj. Sa i përket 
konceptit, vet emri është mjaft 
i qartë për të treguar se ky 
institucion i dedikohet studimit 
të matematikës dhe shken-
cave ekzakte. Kjo nuk është 
ndonjë risi, do të thoni ju, pasi 
që gjimnaze matematikore 
ekzistojnë edhe nëpër disa 
qytete të tjera. Dallimi është 
se GJSM është krijuar për t’i 
mbledhur matematikanët e rinj 
dhe nxënësit më të mirë nga 
e tërë Kosova të cilët në të 
ardhmen e tyre synojnë që të 
studiojnë në shkencat ekzakte 
apo edhe ato kompjuterike. 

Krahas faktit që nxënësit 
vijnë nga e tërë Kosova, 
edhe mësimdhënësit janë të 
veçantë. “Specifika e dytë që 
e dallon këtë gjimnaz nga të 
tjerët është se këtu e kemi 

një konglomerat profesorësh, 
që janë profesorë të Uni-
versitetit të Prishtinës (UP) 
- gjithsejtë 17, kryesisht nga 
departamenti i matematikës. 
Pastaj, kemi profesorë edhe 
nga Fakulteti Teknik, nga 
Fakulteti i Edukimit, dhe 
ai ekonomik. Po ashtu, i 
kemi edhe 14 profesorë të 
përzgjedhur nga Drejtoria 
Komunale e Arsimit (DKA). 
Me një fjalë, të gjithë mësim-
dhënësit e kësaj shkolle janë 
bashkëpunëtorë të jashtëm 
dhe asnjëri prej tyre nuk ka 
kontratë të rregullt,” shtoi 
drejtori Shemsi Berisha.

Sipas drejtorit Berisha, 
një organizim i tillë, në aspe-
ktin akademik, pa dyshim që 
ofron përparësi të jashtëza-
konshme në krahasim me 
shkollat e tjera. Mirëpo, në 
aspektin administrativ kjo 
shkakton mjaft vështirësi pasi 
që, edhe organizimi i struk-
turave të tjera qeverisëse të 
shkollës dallon.  

“Në fillim e kemi pa-
sur Bordin me 16 anëtarë, 
kurse tani ky organ quhet 

Këshill dhe përbëhet nga 5 
anëtarë - një përfaqësues 
nga Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës (MASH-i), që mund 
të jetë këshilltar i ministrit, një 
përfaqësues i DKA-së, i cili 

në këtë rast është drejtori i 
DKA-së, një profesor i pa-
varur nga UP, dhe një nga 
matematika si dhe unë 
si drejtor i shkollës. Në 
këtë Këshill Drejtues nuk 
ka prindër, mirëpo, duke 
e ditur rëndësinë e tyre, 

unë e kam krijuar Këshillin e 
Shkollës me prindër,” theksoi 
drejtori Berisha. 

Një problem tjetër me të 
cilin përballet GJSM është 
mungesa e konvikteve. Duke 
qenë se nxënësit e kësaj 
shkollë vijnë nga e tërë 
Kosova, madje disa edhe 
jashtë saj, konviktet janë do-
mosdoshmëri, në mënyrë që 
nxënësit të mos kenë nevojë 
të udhëtojnë çdo ditë apo të 
kërkojnë zgjidhje alternative 
të ndërlikuara.

Përkundër këtyre 
vështirësive dhe faktit se 
shkolla ende nuk e ka të 
plotësuar as personelin 
administrativ dhe aktualisht 
të gjitha punët administrative 
kryhen nga drejtori i shkol-
lës, sukseset nuk mungojnë. 
Këtë pohim, sipas drejtorit 
Berisha më së miri e vërteton 
fakti se niveli kalueshmërisë 
së nxënësve të kësaj shkolle 
në Testin e Maturës është 

njëqind për qind që në afatin 
e parë. Më pas, ai e thekson 
faktin se deri tani një pjesë e 
mirë nxënësve të diplomuar 
në GJSM i kanë vazhduar 

GJIMNAZI I SPECIALIZUAR 
MATEMATIKOR NË PRISHTINË

     Drejtori i shkollës Shemsi Berisha



studimet në Amerikë.
Sa i përket për-

gatitjeve për fillimin e 
vitit shkollor në kush-
tet e pandemisë së 
COVID-19, z.Berisha 
theksoi se i kanë bërë 
të gjitha përgatitjet e 
nevojshme që mësimi 
të zhvillohet pa 
probleme. Përparësi 
e madhe është fakti 
se objekti i shkollës 
i ka 4900 metra2, 20 
klasa të mësimit dhe 
6 kabinete. Në kom-
binim me numrin e 
vogël të nxënësve (25 
për paralele), zbatimi i 
masave parandaluese 
si mbajtja e distancës 
por, edhe higjienës 
nuk është aspak 
problem.

Duke qenë se 
aktualisht, pandemia 
COVID-19 është një 
ndër shqetësimet më 
të mëdha globale, 
edhe z.Berisha i po-
rositi të gjithë të rinjtë 
që t’i respektojnë 
udhëzimet e institu-
cioneve përgjegjëse 
në lidhje me mbro-
jtjen dhe paranda-
limin e përhapjes së 
pandemisë që janë: 
ruajtja e distancës, 
bartja e maskave dhe 
mbajtja e higjienës. 

SPECIALIZED MATHEMATICAL 
GYMNASIUM IN PRISTINA

5

The Specialized Math Gymnasium (SMG) in 
Pristina is currently one of the newest high 
schools in Kosovo since it was founded in 

2014. However, what distinguishes it is not the 
age, but the concept for establishing it, and its 
staff. As for the concept, the name itself is clear 
enough to demonstrate that this institution is 
dedicated to the study of mathematics and exact 
sciences. This is not a novelty, you would say, 
since math gymnasiums exist in several other 
cities as well. The difference is that SMG was 
created to bring together the best young math-
ematicians and students from all over Kosovo 
who in their future aim to study exact sciences or 
even computer science.

In addition to the fact that students come from 
all over Kosovo, teachers are also special. “The 
second feature that distinguishes this gymnasium 
from the others is that here we have a conglom-
erate of professors, who are professors of the 
University of Prishtina (UP) - a total of 17, mainly 
from the math department. Then, we have profes-
sors from the Faculty of Technology, from the 
Faculty of Education, and the Faculty of Econom-
ics. We also have 14 professors selected by the 
Municipal Directorate of Education (MDE). In a 
word, all the teachers of this school are external 
collaborators and none of them has a regular 
contract,” added director Shemsi Berisha.

According to director Berisha, such an organi-
zation, in academic terms, undoubtedly offers tre-
mendous advantages compared to other schools. 
However, in the administrative aspect this causes 
a lot of difficulties as the organization of other gov-
erning structures of the school also differs.  

In the beginning we had a Board with 16 
members, and now this body is called a Coun-
cil and consists of 5 members - a representa-
tive from the Ministry of Education and Science 
(MES), who can be an advisor to the Minister, a 
representative of MDE, who in this case is the 

director of the MDE, an independent professor 
from UP, and one from mathematics, and I as the 
director of the school. There are no parents in this 
Steering Council, however, knowing their impor-
tance, I have created the School Council with 
parents,” said director Berisha.

Another problem facing the SMG is the lack 
of dormitories. Since the students of this school 
come from all over Kosovo, some even from 
abroad, dormitories are a necessity, so that stu-
dents do not have to travel every day or look for 
complicated alternative solutions.

Despite these difficulties and the fact that the 
school still has not manned even the administra-
tive staff, and currently all administrative work is 
performed by the school principal, there is no lack 
of accomplishments. This statement, according to 
director Berisha, is best confirmed by the fact that 
the level of passing of the students of this school in 
the Graduation Test (Matura Exam) is one hundred 
percent in the first round. He then emphasizes the 
fact that so far a good proportion of SMG graduate 
students have continued their studies in America.

Regarding the preparations for the beginning 
of the school year in the COVID-19 pandemic 
conditions, Mr. Berisha stressed that they have 
made all the necessary preparations for the 
lessons to take place without problems. A big 
advantage is the fact that the school building has 
4900 square meters, 20 classrooms and 6 labs. 
In combination with the small number of students 
(25 per class), the implementation of preventive 
measures such as keeping the distance but also 
hygiene is not a problem at all.

Given that currently the COVID-19 pandemic 
is one of the biggest global concerns, even Mr. 
Berisha invited all young people to follow the in-
structions of the responsible institutions regarding 
the protection and prevention of the spread of the 
pandemic, which are: keeping distance, wearing 
masks and maintaining hygiene.

school of the month
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Pjesëtarët e KFOR-it 
të Komandës Rajo-
nale ‘Perëndim’ ua 

dorëzuan gjashtë tabela 
elektronike interaktive, 
gjashtë video-projektorë 
dhe gjashtë llaptopë 
shkollave në Shtërpcë. 
Projekti i financuar nga 
NATO do ta përmirë-
sojë shumë cilësinë e 
sistemit arsimor lokal, 
dhe 2000 nxënës nga 
komuna e Shtërpcës të 
cilët vijojnë mësimin në 
gjashtë shkolla fillore dhe 
të mesme, do të kenë 
përfitime të veçanta. 

Ky projekt u iniciua 
nga Ekipi i Bashkëpun-
imit Civilo-Ushtarak nga 
Shtabi i KFOR-it dhe 
u finalizua bashkërisht 
nga ushtarët italianë 
dhe polakë. 

Ceremonia solemne 
e dhurimit të tabelave 
të bardha interaktive u 
mbajt në shkollën “Staja 
Markoviq” në Shtërpcë ku 
mori pjesë Komandanti 
i Komandës Rajonale 
‘Perëndim’ të KFOR, 
kolonel Gianluca Figus, 
së bashku me drejtorët e 
shkollave shqipe dhe ser-
be. Me atë rast, shumë 
nxënës patën mundësinë 
që t’i provojnë pajisjet 
e reja për herë të parë 
të cilat do ta lehtësojnë 
shumë procesin mësimor.

Fëmijët janë ardh-
mëria, kështu që ne 
duhet të investojmë në 
arsimimin e tyre, veça-
nërisht gjatë kohës së 
pandemisë, konsideron 
Komandanti i Komandës 
Rajonale ‘Perëndim’, 
koloneli Gianluca Figus, 
i cili theksoi posaçërisht 
për revistën “For You” 
se kjo ndihmë është e 
domosdoshme gjatë 
pandemisë COVID-19. Ai 
e vërtetoi përkushtimin 
e paanshëm të KFOR-it 
për përkrahje të të gjitha 
institucioneve në Kosovë 
që punojnë për bash-

këjetesën dhe bashkë-
punimin ndërmjet të gjitha 
grupeve etnike, me fokus 
të veçantë në arsimimin e 
brezave të rinj. Fëmijët e 
Shtërpcës do të përfitojnë 
nga ky donacion. Gjatë 
pandemisë COVID-19, 
kjo ndihmë mund të jetë 
shumë e dobishme pasi që 
do ta përmirësojë siste-
min arsimor. Virusi dhe 
pandemia nuk do të na 
ndalojnë; ne do të vazh-
dojmë të bashkëpunojmë 
me institucionet dhe do 
të vazhdojmë t’i përkra-
him shkollat në të mirë të 
arsimimit më të mirë të 
fëmijëve. 

Drejtoresha e shkol-
lës fillore “Osman Mani”, 
Ganimete Xhemajli, 
shprehu kënaqësinë e 
saj me donacionin e 
KFOR-it duke theksuar se 
nxënësit do të fillojnë t’i 
përdorin tabelat e bardha 
interaktive sapo të fillojë 
mësimi nëpër shkolla. 
Sipas saj, donacioni 
është i rëndësishëm për 
të gjithë fëmijët që jetojnë 
në komunën e Shtërpcës 
pasi që do të kontribuojë 
shumë në përparimin e 
tyre në mësim dhe në 
modernizimin e arsimit. 

Drejtori i shkollës fillore 
“Staja Markoviq”, Çedomir 
Nikoliq, u pajtua me të dhe 
i shprehu mirënjohje të 
madhe KFOR-it për bash-
këpunimin. Ai u dërgoi një 
mesazh të gjithë nxënësve 
që të tregojnë qëndruesh-
mëri në këto kohëra të 
këqija dhe t’i përshtaten 
situatës në mënyrë që 
ta ruajnë shëndetin dhe 
të jenë të gatshëm për 
mënyrat moderne të 
mësimit dhe arsimit. 

Shpesh shihemi me 
ushtarët e KFOR-it, 
bashkëpunojmë, ata na 
ndihmojnë dhe shkëmbe-
jmë mendime kështu që 
mund të them se bashkë-
punimi është i shkëlqye-
shëm. Kjo shkollë ka 

KFOR-i DHUROI TABELA TË BARDHA INTERAKTIVE 
PËR NXËNËSIT E KOMUNËS SË SHTËRPCËS



KFOR members of the Regional Command 
West delivered six interactive electronic 
whiteboards, six video-projectors, and 

six laptops to schools in Strpce. NATO-funded 
project will greatly improve the quality of the local 
educational system and 2000 pupils from Strpce 
municipality who are attending six primary and 
middle schools will have special benefit from it. 

This project has been initiated by the Civil-
Military Cooperation Team from the KFOR 
Headquarters and was jointly finalized by Ital-
ian and Polish soldiers. 

The inauguration of the interactive white-
boards was held in the school “Staja Markovic” 
in Strpce and was attended by the Commander 
of KFOR Regional Command West Colonel 
Gianluca Figus, along with principals of Alba-
nian and Serbian schools. On that occasion 
many students had the chance to try the new 
equipment for the first time that will greatly 
facilitate the learning process.

“Children are the future so we need to invest 
in their education, especially during the time 
of pandemic”, the Commander of the Regional 
Command West Colonel Gianluca Figus-
said, particularly emphasizing that this help 
is necessary during the COVID-19 pandemic. 
He reaffirmed KFOR’s impartial commitment 
to support all institutions in Kosovo that work 
for the coexistence and cooperation among all 
ethnic groups, with special focus on the educa-
tion of young generations. The children from 
Strpce will benefit from this donation. During the 
COVID-19 pandemic this help can be of great 
use since it will improve the educational system.
The virus and the pandemic will not stop us; we 
will continue to cooperate with institutions and 
continue to support schools for the benefit of 
better education of children. 

The principal of the primary school “Osman 
Mani” Ganimete Xhemajli expressed her satis-

faction with KFOR’s donation by emphasizing 
that the pupils will start using interactive white-
boards as soon as the school starts. According 
to her, the donation is important for all children 
who live in Strpce municipality since it will greatly 
contribute to their progress in learning. It will also 
contribute to the modernization of education. 

The principal of the primary school “Staja 
Markovic” Cedomir Nikolic agreed with her 
and expressed great gratitude to KFOR for the 
cooperation. He sent a message to all the pupils 
to endure this bad period and to adapt the situa-
tion in order to remain healthy and be ready for 
modern ways of learning and education. 

“We often see KFOR soldiers. We cooperate, 
they help us and we exchange opinions. So I can 
say that the cooperation is excellent. This school 
needs help since it has a lot of pupils. Having in 
mind space that we have. But with the help of 
good people we can improve our working condi-
tions”, Nikolic pointed out. He added that the 
donated electronic equipment will improve online 
learning and it will also improve educational 
standards; according to European standards.  

“The interactive whiteboards will make the 
learning more attractive and easier for under-
standing”, says the pupil Natalija Nikolic, who 
attends 8th grade of Primary School “Staja 
Markovic”: It will be easier to learn with the help 
of this donation. “This help means a lot to us and 
I hope that we will communicate easier with our 
teachers as well”, she emphasized. 

KFOR teams attending this inauguration 
promised to continue with their dedication to 
secure environment by helping all communi-
ties living in Kosovo. Since the outbreak of the 
coronavirus, KFOR has been regularly conduct-
ing its activities and helping the young people 
in Kosovo with numerous donations amidst 
COVID-19 pandemic in order to overcome the 
pandemic and improve their quality of life.  

KFOR DONATED INTERACTIVE WHITEBOARDS 
TO STUDENTS IN STRPCE MUNICIPALITY
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Visit us at:

nevojë për ndihmë 
pasi që ka shumë 
nxënës, duke pasur 
parasysh hapësirën 
që kemi, por me 
ndihmën e njerëzve 
të mirë, mund t’i 
përmirësojmë kush-
tet tona të punës, 
theksoi Nikoliq. Ai 
shtoi se pajisjet ele-
ktronike të dhuruara 
do ta përmirësojnë 
mësimin online dhe 
do t’i përmirësojnë 
standardet arsimore 
sipas standardeve 
evropiane.  

Tabelat e bardha 
interaktive do ta 
bëjnë mësimin më 
atraktiv dhe më të 
lehtë për ta kup-
tuar, thotë nxënësja 
Natalija Nikoliq, e 
cila i vijon mësimet 
në klasën e 8-të 
të shkollës fillore 
“Staja Markoviq: 
“Mësimi do të jetë 
më i lehtë me ndih-
mën e këtij dona-
cioni. Kjo ndihmë 
do të thotë shumë 
për ne dhe shpresoj 
se do të komuniko-
jmë më lehtë edhe 
me mësimdhënësit 
tanë,” theksoi ajo. 

Ekipet e KFOR-
it që morën pjesë 
në këtë ceremoni 
premtuan se do 
të vazhdojnë me 
përkushtimin e tyre 
për mjedis të sigurt 
duke u ndihmuar 
të gjitha komu-
niteteve që jetojnë 
në Kosovë. Që nga 
shpërthimi i koro-
navirusit, KFOR-i 
rregullisht i ka kryer 
aktivitetet e veta 
dhe i ka ndihmuar 
të rinjtë në Kosovë 
me donacione të 
shumta në kohën e 
pandemisë COV-
ID-19 për ta kapër-
cyer pandeminë 
dhe për ta përmirë-
suar cilësinë e jetës 
së tyre. 
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Xhaketat e lëkurës

D ikur ekskluzivisht pjesë e kulturës 
rock, metal dhe “motoriste”, sot xha-
ketat prej lëkure vishen nga njerëz 

të të gjitha moshave. Nga xhaketat e zeza 
klasike, te ato të gjata, me ose pa zinxhir, 
të kuqe, të verdha, të gjelbra…xhaketat e 
lëkurës vishen kudo dhe gjithmonë! Furni-
zohuni me një tani dhe shijojeni atë!

Leather jackets

Once exclusively part of rock, metal and 
“motorcyclist” culture, today leather 
jackets are worn by people of all ages. 

From classic black jackets, to long ones, 
with or without a zipper, red, yellow, green… 
leather jackets are worn everywhere and 
always! Get one now and enjoy it!

Fustani i zi

“Coco Chanel” prezantoi të ashtuquajturin “fustan 
i zi” në botën e modës, i cili është i pranishëm 
edhe sot e kësaj dite, pas gati njëqind vjetësh, 

elementi kryesor i gardërobës për të gjitha gratë. Ata vijnë në 
variacione të panumërta, nga ata të shkurtër në të gjatë, me 
mëngë ose pa mëngë, por fustani i zi është i duhuri.

Little black dress

Coco Chanel introduced the so-called “little black 
dress” in the fashion world, and it is still today, after 
almost a hundred years, the number one wardrobe 

staple for all women. They come in countless variations, 
from short to long ones, with or without sleeves, but the 
little black dress is one and only.

Veshjet sportive dhe 
relaksuese

Veshjet sportive që prej kohësh kanë push-
uar së qeni pjesë ekskluzivisht e ngjar-
jeve sportive. Sot, këto rroba vishen nga 

të gjithë. Atletet, tutat sportive, xhaketat, getet 
(hellanka) dhe duksat janë bërë pjesë integrale e 
veshjes së përditshme. Përveç që vishen si pjesë 
e veshjeve “casual” (të rehatshme), këto rroba 
janë bërë gjithashtu pjesë e veshjes sportive e 
të githanshme. Kështu që sot, njerëzit shpesh 
veshin gete lëkure dhe setra, si dhe duksa “të 
përmasave të mëdha”, me atlete.

Athleisure

Sportswear has long stopped being part 
of exclusively sporting events. Today, 
these clothes are worn by everyone. 

Sneakers, tracksuits, jackets, leggings and 
hoodies have become an integral part of ev-
eryday dress. In addition to being worn as part 
of “casual” outfits, these clothes have also be-
come part of athleisure, so today, people often 
wear leather leggings and blazers, as well as 
“oversized” hoodies, with sneakers.

fashion

Bota e modës ndryshon nga sezoni në sezon dhe disa stile të modës që ishin në modë para dhjetë vitesh, sot para 
vetes kanë një pikëpyetje të madhe. Sidoqoftë, përkundër të gjitha risive të modës, disa trende do të jenë gjithmonë 
në modë. Duke filluar nga disa veshmbathje si xhaketa nga materiali i xhinseve, xhinset e grisura dhe trikoja “jumbo” 
e viteve të tetëdhjeta, që janë rikthyer në modë, deri tek fakti që të përshtatësh çantën me këpucë nuk është më në 
modë, bota e modës po ndryshon pothuajse çdo ditë.

KËTO TRENDE JANË ÇDOHERË NË MODË!
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Xhinset

Që kur xhinset u shfaqën për herë të parë, 
ato janë bërë pjesë e domosdoshme 
e gardërobës. Sot, përveç ngjyrave 

të ndryshme të xhinseve, madhësive dhe ak-
sesorëve, të tilla si pullat metalike dhe pëlhurat 
shumëngjyrëshe, xhinset e grisura janë gjithashtu 
shumë të popullarizuara. Sido që të jetë, pëlhura 
e xhinseve është gjithmonë në modë dhe nuk 
mund të gabosh kurrë me të.

Jeans

E ver since jeans first appeared, it has be-
come a wardrobe essential. Today, in addi-
tion to various colors, fits and accessories, 

such as rivets and colorful fabrics, ripped jeans is 
also very popular. Either way, denim is always in 
fashion and you can never go wrong with it.

Çanta e shpinës - një 
aksesor i përhershëm 
i modës

Çantat e vogla të shpinës, me 
hapësirë të mjaftueshme vetëm 
për një kuletë, një telefon dhe 

çelësa, janë në modë, si dhe çantat e 
shpinës të destinuara për ata që nuk 
mund ta kufizojnë kurrë veten në një 
numër të vogël të gjërave që duhet 
të mbajnë me vete gjatë gjithë kohës. 
Përveç që janë një detaj i shkëlqye-
shëm i modës, çantat e shpinës janë 
me të vërtetë të dobishme dhe praktike, 
sepse nuk keni nevojë t’i mbani ato 
në duar, ato ua lirojnë duart, gjersa të 

gjitha gjërat janë në shpinë. Ato vijnë me detaje të shumta, në 
shumë dezene të ndryshme, të thjeshta dhe modeste ose luk-
soze dhe që bijnë në sy- zgjidhni një për t’iu përshtatur humorit 
dhe shijes suaj për modën në çdo stinë.

Backpack - a timeless fashion accessory

Mini backpacks, with only enough room for a wallet, a 
phone and keys, are in fashion, as well as the back-
packs intended for those who can never limit them-

selves to a small number of things that they need to carry 
with them all the time. In addition to being a great fashion 
detail, backpacks are really useful and practical because you 
don’t need to carry them in your hands, they free up your 
hands, while all the baggage is on your back. They come 
with details, in many different prints, in simple and modest or 
luxurious and bold designs - choose one to fit your mood and 
taste for fashion in any season.

Allstarkat

Këto atlete kanë qenë ekskluzivisht këpucë sportive dhe 
më pas ato u bënë pjesë e kulturës “punk”. Sidoqoftë, 
sot e gjithë kjo ka ndryshuar dhe tani 

të gjithë veshin allstarka ose 
konversa, ndërsa ato janë bërë 
një nga atletet më të njohura 
në historinë e modës. Allstarkat 
gjenden në një sërë ngjyrash 
dhe kjo është një prej arsyeve 
pse ato kombinohen lehtë me 
të gjitha stilet e modës. Nëse 
dëshironi të visheni në stil më 
elegante mbathni allstarka dhe 
nëse doni një stil më të rëndomtë, 
sërish mbathni allstarka.

Chucks

T hese sneakers used to be exclusively sports 
shoes, and then they became part of the 
punk culture. Today, however, all that has 

changed, and now everyone wears All-Stars, 
and they have become one of the most 

popular sneakers in the history of 
fashion. Chucks are available 
in a variety of colors and that 
is one of the reasons why they 

are easy to combine with all the 
fashion styles. If you want to wear 
a more elegant outfit, wear Chucks 

and if you want a more casual 
style again wear Chucks.

The fashion world changes from season to season, and some fashion styles that were IN ten years ago, have a big 
question mark hanging over them today. Nevertheless, despite all the fashion novelties, some trends will always be in 
fashion. Starting from some “numbers” such as denim jackets, ripped jeans and “jumbo” sweaters of the eighties that are 
back in fashion, to the fact that matching handbags and shoes is no longer IN, the fashion world is changing almost daily.

fashion

THESE TRENDS ARE ALWAYS IN FASHION!

9



Këngëtar, kompozitor, aktor. Shumë 
interpretues të njohur mund 
ta përshkruajnë veten me këtë 

përshkrim. Por nëse këtij përshkrimi i 
shtoni fjalët “sheqer”, “shalqi” dhe “ 
One Direction”, mund të zgjidhni edhe 
enigmën. Për ata për të cilët enig-
mat nuk janë një pikë e fortë, zgjidhja 
është - Harry Edward Styles. Karriera 
e tij muzikore filloi në vitin 2010 në një 
shfaqje britanike të talenteve muzikore 
X Factor. Megjithëse interpretoi i vetëm, 
pasi u eleminua nga konkursi, ai u kthye 
për t’u bashkuar me grupin “One Direc-
tion”, i cili u bë “boy band” më i shitur i 
të gjitha kohërave. Pasi grupi u shpërbë, 
Styles lëshoi dy albumet e tij. Albumi 
i tij i dytë, Fine Line (2019), debutoi në 
krye të American Billboard 200 dhe ishte 
debutimi më i shitur i një artisti mashkull 
britanik në Shtetet e Bashkuara. Hiti i tij 
i vetëm dhe i vërtetë veror “Watermelon 
Sugar” ishte në krye të listës së “US Bill-
board Hot 100”. Styles u nominua për tri 
Brit Awards shpëblime, duke fituar një. 
Muzika nuk është industria e vetme në të 
cilën ai e tregoi krijimtarinë e tij, sepse ai 
gjithashtu u sprovua edhe në film.

Momenti i kthesës 
në karrierë
Momenti i kthesës së Styles në karri-
erën e tij muzikore ndodhi në vitin 2010, 
kur në shfaqjen britanike të talenteve 
muzikore X Factor përfundoi në vendin 
e tretë si pjesë e grupit “One Direction”. 
Në janar të vitit 2011, grupi nënshkroi një 
kontratë me një kompani muzikore me 
vlerë 2 milionë funta. Gjatë karrierës së 
tij, One Direction ka shitur 7.6 milionë 
albume dhe 26 milionë single në SH.B.A. 
dhe ka fituar, ndër të tjera, shtatë BRIT 
Awards, shtatë American Music Awards, 
gjashtë Billboard Music Awards dhe katër 
MTV Video Music Awards.

Ndryshimi i drejtimit
One Direction ishte gjithashtu grupi 
i vetëm në historinë 58-të vjeçare të 
listës së albumeve Billboard 200, katër 
albumet e para të të cilit debutuan në 
vendin e parë. Por në gusht 2015, grupi 
konfirmoi thashethemet për një ndarje 
pas përfundimit të albumit të tyre të pestë 
Made in the A.M. Vitin pasues, Styes hapi 

shtëpinë e tij të inçizimeve, Erskine 
Records dhe nënshkroi një kontratë 
me Columbia Records si një artist 
solo. Ai e nxori albumin e tij të parë 
në maj 2017, i cili debutoi si i pari 
në disa vende. Kënga kryesore nga 
albumi i tij i dytë (Fine Line), “Lights 
Up”, u lansua në tetor 2019 dhe 
menjëherë u gjet në vendin e tretë 
në Mbretërinë e Bashkuar (MB). Fine 
Line u publikua në të njëjtin muaj, 
duke u renditur e treta në top listat 
kryesore në MB dhe Amerikë, duke 
thyer rekordin e vitit 1991 si albumi 
më i shitur nga një këngëtar mash-
kull britanik në Amerikë. Sidoqoftë, 
pothuajse të gjitha këngët nga ky 
album patën një sukses të jashtëza-
konshëm në top lista.

Aktrimi 
Harry Styles provoi së pari aktrimin në 
filmin Dunkirk të Christopher Nolan, 
duke luajtur së bashku me aktorë 
të shquar. Ai mori vlerësime nga 
vetë regjisori, por edhe nga kritikët. 
Gjithashtu, është njoftuar se ai do të 
interpretojë në trillerin psikologjik “ 
Don’t Worry Darling, të Olivia Wilde. 
Ai do të zëvendësojë Shia LaBeouf, 
i cili u largua nga filmi. Styles është 

gjithashtu producent ekskluziv i serialit 
“Happy Together” i vitit 2018. Për ndry-
she, seriali ishte frymëzuar nga koha 
kur ky këngëtar i famshëm jetonte me 
producentin televiziv Ben Winston. 
Styles jetoi në nënkulmin e shtëpisë së 
Winston për 20 muaj.

Humanist dhe i ndjeshëm 
Sidoqoftë, Styles është i njohur në publik 
dhe midis kolegëve të tij si një humanist 
dhe mbështetës i të drejtave të të rrezi-
kuarve. Ai u bë ambasador i organizatës 
Trekstock, mblodhi para për qëllime hu-
manitare, mbështeti financiarisht ndërtimin 
e puseve të ujit në Indi dhe dhuroi flokët e 
tij në një bamirësi britanike që furnizon dhe 
financon paruke të flokëve të vërtetë për 
fëmijët që i kanë humbur flokët si rezultat i 
sëmundjes. Ai bëri muzikë për të mbledhur 
donacione për bamirësi, ishte pjesë e një 
fushate për të rritur ndërgjegjësimin rreth 
kancerit të gjirit, promovoi konservimin e 
ujit duke ricikluar dhe zvogëluar përdorimin 
e shisheve plastike...
Në dhjetor të vitit të kaluar, në përgjigje 
të një pyetje rreth mos përdorimit të 
ndikimit të tij për të mbështetur çështje 
të caktuara, Styles kishte thënë që nuk 
e bënë atë, sepse do të preferonte që 
kur të thoshte diçka njerëzit ta marrin 
seriozisht për atë që thoshte:
“Të jem i sinqertë, unë jam ende duke 
kërkuar për diçka. Diçka që unë me të 
vërtetë mund të merrem dhe të qëndroj pas 
sikurse: ‘Kjo është lufta e jetës time.’ Duhet 
fuqi për të bërë një gjë që doni. E dëshironi 
tërë peshën tuaj ta vendosni në të”.
Për fund, edhe një detaj. Trajto 
Njerëzit me Mirësi (Treat People with 
Kindnesss - TPWK), është një parullë 
e përdorur nga Styles për të prom-
ovuar mesazhet e tij të dashurisë, 
pranimit dhe mirësisë ndaj njerëzve.

music box

HARRY STYLES: ARTISTI I 
GJITHANSHËM ME ZEMËR TË BUTË
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Singer, songwriter, actor. Many 
well-known performers could 
describe themselves with this 

description. But if you add the words 
“sugar”, “watermelon” and “One direc-
tion” to this description, you might 
as well solve the puzzle. For those for 
whom puzzles are not a strong side, the 
solution is - Harry Styles (Harry Edward 
Styles). His music career began in 2010 
with a performance on the British music 
talent show X Factor. Although he 
performed alone, after being eliminated 
from the competition, he was returned 
to join the band “One direction”, which 
became the best-selling “boy band” of 
all time. After the band disbanded, Stiles 
released his two albums. His second 
album, Fine line (2019), debuted at the 
top of the ‘American Billboard 200’ and 
was the best-selling debut of a British 
male artist in the United States. His 
single and real summer hit “Watermelon 
Sugar” was at the top of the “US Bill-
board Hot 100” list. Stiles was nominat-
ed for three BRIT Awards, winning one. 
Music is not the only industry in which 
he showed his creativity, because he 
also tried his hand at film.

The turning point 
of his career
Stiles’ turning point in his music career 
happened in 2010, when he ended the 
British musical talent show X Factor in 
third place as part of the group “One 
direction”. Already in January 2011, the 
band signed a contract with a record 
company worth 2 million pounds. During 
its career, One Direction has sold 7.6 
million albums and 26 million singles in 
the U.S., and has won, among others, 
seven BRIT Awards, seven U.S. Music 
Awards, six Billboard Music Awards, and 
four MTV Video Music Awards.

Change of direction
One Direction was also the only band 
in the fifty-eight-year history of the Bill-
board 200 album list whose first four al-
bums debuted at number one. But in Au-
gust 2015, the band confirmed rumors 
of a split after the completion of their fifth 
album ‘Made in the A.M’. The following 
year, Stiles opened his own record label, 
Erskine Records, and signed a contract 
with Columbia Records as a solo artist. 
He released his first album in May 2017, 
which debuted at number one in several 
countries. The key song from his second 

album (Fine Line), “Lights Up”, was re-
leased in October 2019, and immediately 
found itself in third place in the UK. Fine 
Line was released the same month, rank-
ing third on key charts in the UK 
and America, breaking the 1991 
record as the best-selling album by 
a British male singer in America. 
However, almost all the songs from 
this album were an incredible suc-
cess on the charts.

Acting 
Harry Styles first tried his hand 
at acting, in Christopher No-
lan’s Dunkirk, starring alongside 
prominent actors. He received 
praise from the director himself, 
but also from the critics. It has 
also been announced that he 
will star in the psychological 
thriller “Don’t Worry, Darling”, by 
Olivia Wilde. He will replace Shia 
LaBeouf, who left the film. Stiles 
is also the exclusive producer of 
the series “Happy Together” from 
2018. By the way, the series was 

inspired by the time when this famous 
singer lived with television producer 
Ben Winston. Stiles lived in the attic of 
Winston’s house for 20 months.

Humanitarian and
an empath
However, Stiles is known in the public 
and among his colleagues as a hu-
manitarian and supporter of the rights 
of the endangered. He became an 
ambassador for ‘Trekstock’, collected 
money for humanitarian purposes, 
financially supported the construc-
tion of water wells in India, and 
donated his hair to a British charity 
that supplies and finances real hair 
wigs to children who have hair loss 
as a result of illness. He played for 
fundraising for charity, performed as 
part of a campaign to raise awareness 
about breast cancer, promoted water 
conservation by recycling and reduc-
ing the use of plastic bottles...
In December last year, in response to 
a question about not using his influ-
ence enough to support certain issues, 
Stiles said that he did not do that, 
because he would prefer that, when 
he says something, that people take it 
seriously, that he really mean it:
“To be honest, I’m still looking for that 
something. Something I could really 
stand up for, and stand behind it like, 
‘This is my life’s struggle.’ It takes 
the power to do that one thing. You 
want your whole weight behind it.”
Finally, one more detail. Treat 
People with Kindness (TPWK) is a 
slogan used by Stiles to promote his 
messages of love, acceptance and 
kindness to people.

music box

HARRY STYLES: A VERSATILE 
SOFT-HEARTED ARTIST
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KTHIMI NË SHKOLLË GJATË COVID-19

Shkollat dhe arsimi pa 
dyshim se kanë qenë 
temat kryesore që nga 

shpërthimi i pandemisë COVID-19. 
Siguria e nxënësve është sigurisht 
brenga kryesore e ndjekur nga cilësia 
e mësimit dhe e procesit mësimor në 
përgjithësi, pasi pandemia padyshim 
se ka paraqitur një sfidë thellësisht 
serioze për të gjithë botën.

Në përgjigje të kësaj situate, 
Organizata Botërore e Shëndetësisë 

(OBSH), ka përgatitur materiale me 
tendencë për t’i asistuar të gjithëve 
në botën se si të sigurohen se fëmijët 
janë të sigurt gjersa janë në shkollë.

Parimet themelore
Sipas OBSH-së, gjëja e parë që duhet 
të kemi parasysh në lidhje me vijimin 
e shkollimit janë parimet themelore, të 
gjithë duhet t’u përmbahemi në mënyrë 
që shkollat tona jenë të sigurta:

• Nxënësit, arsimtarët dhe personeli 
tjetër i sëmurë nuk duhet të vijnë në 
shkollë.

• Shkollat duhet ta aplikojnë larjen e 
rregullt të duarve me ujë të pastër dhe 
sapun, alkool/pastrues dore ose solucion 
me klor dhe, së paku, dezinfektim dhe 
pastrim ditor të sipërfaqeve të shkollës.

• Shkollat duhet të sigurojnë ujë, 
kanalizim dhe pajisje për menaxhimin e 
mbeturinave dhe të ndjekin procedurat e 
pastrimit dhe dekontaminimit të mjedisit.

• Shkollat duhet ta promovojnë 
distancimin social (shprehje e aplikuar 
për veprime të caktuara që ndërmerren 
për ta ngadalësuar përhapjen e një së-
mundje shumë ngjitëse, duke përfshirë 
kufizimin e mbledhjes së grupeve të 
mëdha të njerëzve), dhe nxënësit duhet 
t’i aplikojnë ato jo vetëm në shkollë, por 
gjatë gjithë ditës. Siç e keni dëgjuar aq 
shumë herë, distancimi social është 
mënyra më e mirë për ta parandaluar 
përhapjen e COVID-19.

T’i dimë faktet më të reja
Ashtu si në çdo situatë tjetër, dija është 
fuqi. Prandaj, OBSH rekomandon që të 
bëjmë përpjekje për ta kuptuar informatën 
bazë në lidhje me sëmundjen e koronavi-
rusit (COVID-19), përfshirë simptomat e 
saj, ndërlikimet, mënyrën e transmetimit 
dhe mënyrën e parandalimit të trans-
metimit. OBSH-ja na kujton gjithashtu 
se duhet të qëndrojmë të informuar për 
COVID-19 përmes burimeve me reputa-
cion si UNICEF, OBSH dhe këshilltarët 
vendor të ministrisë të shëndetësisë, dhe 
të jemi të vetëdijshëm për informatat/
mitet e rreme që mund të qarkullojnë si 
thashetheme ose në internet.

Të sigurohet funksionimi 
i sigurt i shkollës
Tani, të gjithë e dimë se mbajtja e 
higjienës së mirë personale është një 
nga mënyrat më të mira për ta luftuar 
përhapjen e COVID-19. Prandaj, sipas 
OBSH-së, shkollat duhet ta thekso-
jnë larjen e duarve dhe dezinfektimin 
e shpeshtë dhe t’i sigurojnë pajisjet 
e nevojshme. Ato gjithashtu duhet t’i 
përgatisin dhe mirëmbajnë stacionet për 
larjen e duarve me ujë dhe sapun, dhe 
nëse është e mundur, të vendosin dez-
infektues me bazë alkooli (dezinfektues 
për duar) në secilën dhomë mësimore, 
në hyrje dhe dalje, dhe afër mensave 
dhe tualeteve. Ndërtesat shkollore, dho-
mat mësimore dhe posaçërisht hapësirat 
e tualeteve duhet gjithashtu të pastro-
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BACK TO SCHOOLS 
DURING COVID-19

Na vizitoni në:
Visit us at:

Schools and education are with-
out a doubt the main topics 
since the outbreak of CO-

VID-19 pandemic. The safety of stu-
dents is certainly the main concern 
followed by the quality of classes 
and learning process in general, as 
the pandemic has definitely present-
ed a profoundly serious challenge 
for the entire world.

In response to this situation the 
World Health Organization (WHO), 
has prepared materials to try and as-
sist everyone throughout the world 
on how to make sure that children 
are safe while they are at school.

Basic principles
As per the WHO, the first thing to 
have in mind in relation to attending 
school are the basic principles, we 
must all adhere to in order to keep 
our schools safe:

• Sick students, teachers and othr 
staff should not come to school.

• Schools should enforce regular 
hand washing with safe water and 
soap, alcohol rub/hand sanitizer or 
chlorine solution and, at a minimum, 
daily disinfection and cleaning of 
school surfaces.

• Schools should provide water, san-
itation and waste management facilities 
and follow environmental cleaning and 
decontamination procedures

• Schools should promote social 
distancing (a term applied to certain 
actions that are taken to slow down the 
spread of a highly contagious dis-
ease, including limiting large groups of 
people coming together) and students 
should apply it not only at school 
but during the entire day. As social 
distance is one of the best ways to 
prevent the spread of COVID-19.

Know the latest facts
Just as in any other situation knowl-
edge is power. Therefore, the WHO 
recommends that we make efforts 
to understand the basic information 
about the coronavirus disease (CO-
VID-19), including its symptoms, 
complications, how it is transmitted 
and how to prevent transmission. 
The WHO also reminds us that we 
must stay informed about CO-
VID-19 through reputable sources 
such as UNICEF, WHO and na-

tional health ministry 
advisories, and to be 
aware of fake informa-
tion/myths that may cir-
culate by word-of-mouth 
or online.

Ensure safe 
school operations
By this time, we all know that maintain-
ing a good personal hygiene is one 
of the best ways to fight the spread of 
COVID-19. Therefore, according to the 
WHO, schools must reinforce frequent 
handwashing and sanitation and pro-
cure the needed supplies. They must 
also prepare and maintain handwash-
ing stations with soap and water, and 
if possible, place alcohol-based hand 
rub (hand sanitizers) in each class-
room, at entrances and exits, and near 
lunchrooms and toilets. School build-
ings, classrooms and especially water 
and sanitation facilities must also be 
cleaned and disinfected at least once 
a day, particularly surfaces that are 
touched by many people (railings, lunch 
tables, sports equipment, door and 
window handles, toys, teaching and 
learning aids etc.)

Schools must also implement social 
distancing practices that may include:

• Staggering the beginning and end 
of the school day.

• Cancelling assemblies, sports 
games and other events that create 
crowded conditions.

• When possible, create space for 
children’s desks to be at least one 
meter apart.

• Teach and model creating space 
and avoiding unnecessary touching.

However, regardless of how much 
schools prepare for providing the prop-
er conditions it is up to every student to 
observe them. It is you the student, to 
ensure that you respect the rules and 
obligations against COVID-19. Nobody 
is comfortable with them as these rules 
are not about comfort but rather safety. 
In other words, abiding with these rules 
is the only way to make sure that you 
prevent the spreading of COVID-19

These are just few of the points the 
WHO has included in its document: Key 
Messages and Actions for COVID-19 
Prevention and Control in Schools. If you 
like to read more, you can do that at:

https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/key-messages-
and-actions-for-covid-19-prevention-
and-control-in-schools-march-2020.
pdf?sfvrsn=baf81d52_4. 
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hen dhe të dezinfektohen të paktën një 
herë në ditë, veçanërisht sipërfaqet që 
preken nga shumë njerëz (parmakët, 
tavolinat e drekës, pajisjet sportive, 
dorezat e derës dhe dritareve, lodrat, 
mjetet mësimore etj.)

Shkollat gjithashtu duhet t’i zbatojnë 
praktikat e distancimit social që mund të 
përfshijnë:

• Fillimi dhe mbarimi i mësimit të 
mos bëhet në kohë të njëjtë për të 
gjithë.

• Anulimi i grumbullimeve, lojërave 
sportive dhe ngjarjeve tjera që krijojnë 
turma të njerëzve.

• Kur është e mundur, krijoni hapë-
sirë që tavolinat e fëmijëve të jenë të 
paktën një metër larg.

• Mësoni dhe modeloni hapësirën 
dhe shmangni prekjet e panevojshme.

Sidoqoftë, pavarësisht se sa 
përgatiten shkollat për sigurimin e 
kushteve të përshtatshme, i takon çdo 
nxënësi që t’i respektojë ato. Juve 
nxënësve ju mbetet që t’i respektoni 
rregullat dhe detyrimet ndaj COV-
ID-19. Askush nuk ndjehet komod me 
to, pasi që këto rregulla nuk kanë të 
bëjnë me komoditetin, por më shumë 
me sigurinë. Me fjalë tjera, respektimi 
i këtyre rregullave është mënyra e 
vetme për t’u siguruar se nuk ndih-
moni në përhapjen e COVID-19. 

Këto janë vetëm disa nga pikat që 
OBSH-ja i ka përfshirë në dokumentin 
e saj: Mesazhet dhe veprimet kyçe për 
parandalimin dhe kontrollin e COVID-19 
në shkolla. Nëse dëshironi të lexoni më 
shumë, shkoni në:

https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/key-messages-
and-actions-for-covid-19-prevention-
and-control-in-schools-march-2020.
pdf?sfvrsn=baf81d52_4.



Tru më i 
madh
 - inteligjencë 
më e lartë?
Ashtu si hardueri i kompjuterit edhe truri i 
kafshëve ndryshon shumë për nga madhë-
sia, masa ose vëllimi i tyre. Truri i një balene 
peshon deri në 9 kilogramë (me mbi 200 
milion neurone). Pesha e trurit të njeriut rad-
hitet në mes të 1.250 dhe 1.450 gram (me 
rreth 85 milion neurone). Truri i një blete (A. 
mellifera) ka një vëllim prej afërsisht 1 mm3 
dhe përmban më pak se një milion neurone 
(rreth 960.000 sosh).

Sjellja e insekteve
Bletët ndërtojnë qelitë e huallit gjashtëkën-
dor, manipulojnë substancën pluhur (polen) 
për ta shndërruar atë në copa të cilat i 
paketojnë në shporta poleni në këmbët e 
tyre; ato janë në gjendje të kryejnë një gamë 
të gjerë “vallëzimesh”, të përçojnë informata 
mbi vendndodhjen e ushqimit; ato janë në 
gjendje të luftojnë kundër armiqve të tyre 
duke i thumbuar ata, teksa vetë e shmangin 
thumbimin; ato pastrojnë foletë e tyre nga 
mbeturinat; mbajnë ngrohtë folenë e tyre të 
pjellës duke i shtrënguar muskujt, etj.

Më poshtë, ne do të paraqesim llojet e 
sjelljes që janë përshkruar dhe klasifikuar 
nga shkencëtarë prestigjiozë bazuar në 
literaturën e disponueshme shkencore. 
Truri i gjitarëve, i cili është një milion herë 
më i madh se truri i bletës, iu mundëson 
gjitarëve të bëjnë “më shumë gjëra” sesa 
bletët, por vetëm dy deri në tre herë më 
shumë, jo një milion herë më shumë.

REPERTOARI I 
SJELLJES SË BLETËVE
Një përmbledhje e modeleve të ndryshme 
dhe të paktën pjesërisht të lindura të sjel-
ljes së bletëve, duke përjashtuar format e 

thjeshta 
të sjelljes 

motorike, të 
tilla si lëvizja 

dhe llojet e ndry-
shme të mosaktivitetit.

- Fluturimi agresiv: bletët e 
irrituara fluturojnë drejt ndërhyrësit me 

një impuls karakteristik për të thumbuar;
- Antenacioni: Kontakti përmes antenave 

midis bletëve punëtore, pa transmetim të ush-
qimit, për të treguar se ato i përkasin së njëjtës 
bashkësi të bletëve;

- Pjesëmarrja në vallëzimin e tundjes: 
një bletë e ndjek vallëzimin e tundjes së një 
blete tjetër për të mësuar informacione rreth 
vendeve me ushqim të bollshëm;

- Përcjellja e bletës mbretëreshë: të qenit 
pjesë e eskortës së bletës mbretëreshë, do të 
thotë se bletët duhet herëpashere ta lëpijnë 
atë dhe ta prekin me antena;

- Kafshimi i ndërhyrësve: bletët ngan-
jëherë nuk i thumbojnë ndërhyrësit, por 
përkundrazi i kafshojnë ato;

- Kërkimi për ushqim; bletët punëtore të 
mjaltit kërkojnë ushqim nga bletët e tjera punë-
tore duke i prekur antenat e tyre;

- Kërcitjet e shkurtra: një sinjal përmes 
së cilit bletët që marrin pjesë në vallëzimin e 
tundjes shkaktojnë ndaljen e vallëzimit;

- Inkubacioni i folesë së pjellës: bletët 
shtypin toraksin drejt qelive të pjellës për t’i 
ngrohur ato (shtrëngimi i muskujve të toraksit);

- Ndërtimi i huallve të mjaltit: bletët formë-
sojnë qelitë nga dylli i sapo sekretuar; bletët 
punëtore, bletët dronë dhe bletët mbretëreshë 
kërkojnë qeliza të madhësive të ndryshme 
për larvat e tyre, prandaj bletët duhet të kenë 
aftësi të ndryshme motorike në mënyrë që të 
jenë në gjendje t’i ndërtojnë ato;

- Mbulimi i huallit: Bletët i mbyllin qelitë që 
përmbajnë larva;

- Pastrimi i qelive: heqja e mbeturinave 
nga qelitë boshe të huallit;

- Gëlimi; një numër i madh i bletëve 
punëtore, së bashku me bletën e vjetër 
mbretëreshë, largohen nga një zgjua i 

vjetër për tu shpërngulur në një shtëpi të re. 
Procesi i përgatitjes së gëlimit ose shpërn-
guljes në masë përfshin forma të ndryshme 
të sjelljeve individuale.

- Largimi i kufomës: bletët i nxjerrin bletët e 
vdekura (ngordhura) nga zgjoi;

- Dëbimi i dronëve: në fund të verës, bletët 
punëtore i kafshojnë bletët dronë, i dëbojnë 
nga zgjoi dhe nganjëherë i thumbojnë ato;

- Zgjatja e organeve të marrjes së ushq-
imit; bletët i zgjasin gjuhët e tyre për të arritur 
pikat e vogla të nektarit;

- Pranimi i rregullimit: një bletë qëndron me 
krahë të hapura në mënyrë që një bletë tjetër 
t’a pastrojë atë me mandibulat (nofullat) e saj;

- Ruajtja: një bletë i kontrollon të 
sapoardhurit dhe i sulmon ndërhyrësit e 
mundshëm në hyrje të zgjoit;

- Kontrollimi i vendeve të mundshme për 
fole: testimi i zgavrave (zakonisht në pemë) 
për të përcaktuar nëse ato janë të për-
shtatshme për një habitat të ri;

- Fluturimet orientuese: fluturimi rreth ko-
sheres në mënyrë që të njihen me rrethinën;

- Grumbullimi i rrëshirës: mbledhja e 
rrëshirës nga pemët dhe transportimi i saj në 
koshere përmes shportave të polenit, ku do të 
përdoret për propolizimin e habitateve;

- Puna me rrëshirë brenda zgjoit: mbyllja e 
vrimave dhe çarjeve në zgjua;

- Plaçkitja: ndërhyrje në koshere (zgjua) të 
tjera për të plaçkitur nektarin;

- Thumbimi: sulmimi dhe pickimi i një 
kafshe të “identifikuar” si ndërhyrës;

- Qëndrimi pezull: sjellje stereotipike e 
bletëve gjatë verës, që synon të memorizojë 
një burim të ri ushqimi ose hyrje të re në zgjua;

- Vallja e tundjes: lëvizje e përsëritur në 
formë të 8-shes për të treguar vendndod-
hjen e burimit të ushqimit;

- Grumbullimi i ujit: bletët kërkojnë ujë të 
freskët, e thithin dhe e sjellin në zgjua;

- Ftohja me ujë: për të parandaluar 
ngrohjen e tepërt të huallit, bletët spërka-
sin ujë në huallin e mjaltit dhe e flladisin 
për të avulluar ujin;
- Mbikëqyrja policore: heqja e vezëve të ven-
dosura nga bletët e tjera punëtore.

Megjithëse 
truri i 
bletës e ka 

madhësinë e një fare 
susami, ajo është e 
aftë të kryejë 
detyra 
shumë 
të ndërli-
kuara. Lexoni 
për të zbuluar 
aftësitë e tyre 
të mahnit-
shme...
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GJËRAT QË BLETËT I DINË!!!!!!
mbretëria e kafshëve



Although bee brain is the size of a sesame seed, it 
is capable of performing very complicated tasks. 
Reed on to discover their amazing abilities...

Bigger brain - higher intelligence?
Just like the computer hardware, animal brains vary a lot 
in their size,  mass, or volume. A whale’s brain weighs up 
to 9 kilograms (including over 200 million neurons). Human 
brain weight ranges between 1,250 and 1,450 grams (with 
an estimated 85 million neurons). A honeybee’s brain (A. 
mellifera) has a volume of approximately 1 mm3 and con-
tains fewer than a million neurons (about 960,000).

Insect behaviour
Bees build hexagonal honeycomb cells, manipulate pow-
dery substance (pollen) to turn it into nuggets which they 
pack into pollen baskets on their legs; they are able to 
perform a wide range of “dances,” to communicate informa-
tion on the location of food; they are able to fight against 
their enemies by stinging them, while avoiding being stung 
themselves; they clear their nests of debris; keep their 
brood nest warm by muscle contraction, etc.

Below, we will lay out types of behaviour that have been 
described and classified by reputable scientists based on 
available scientific literature. The mammalian brain, which 
is a million times larger than the bee’s brain, allows mam-
mals to do „more things“ than the bees, but only two to 
three times more, not a million times more.

BEHAVIORAL REPERTOIRE 
OF BEES
An overview of different and at least partly innate behavior pat-
terns, excluding simple forms of motor behavior, such as move-
ment and different types of inactivity.

 -Aggressive flight: irritated bees fly towards intruder, with a 
characteristic impulse to sting

- Antennation: Antennal contact between worker bees, with-
out food transmission, to indicate that they belong to the same 
bee community;

- Waggle dance attending; a bee follows the waggle 
dance of another bee to learn information about abundant 
food locations;

- Queen bee following; being part of queen bee’s escort, 
with occasional licking and touching her with antennae;

- Biting intruders: bees sometimes don’t sting intruders but 
rather bite them;

- Food soliciting; honey bee workers solicit food from other 
worker bees by touching  their antennae;

- Short squeaks: a signal by which bees attending waggle 
dance cause the dance to stop;

- Brood nest incubation: bees press their thorax against 
brood cells to warm them (contraction of thorax muscles); 

- Building honeycombs: bees shape cells from freshly 
secreted wax; worker bees, drones and queen bees re-
quire cells of different sizes for their larvae, which is why 
bees must possess various motor skills in order to be 
able to construct them;

- Honeycomb capping: Bees seal cells containing larvae;
- Cell cleaning: removing debris from empty honey-

comb cells;
- Swarming; a large number of worker bees, together with 

the old queen bee, depart from an old hive in order to move to a 
new home. The process of swarming preparation involves vari-
ous forms of individual behaviours.

- Corpse removal: Bees bring dead bees out of the hive;
- Kicking out drones: in late summer, worker bees bite 

drones, kick them out of the hive and sometimes sting them;
- Stretching out food intake organs; bees extend their 

tongues to reach small drops of nectar;
- Accepting grooming: A bee stands with its wings spread in 

order for another bee to clean it with its mandibles (jaws);
- Guarding: a bee checks newcomers and attacks potential 

intruders at the entrance to the hive;
- Examining potential new nest sites: testing cavities 

(usually in trees) to determine whether they are suitable for 
a new habitat;

- Orientation flights: flying around the hive in order to be-
come familiar with the surroundings;

- Resin collection: collecting resin from trees and transport-
ing it to the hive in pollen baskets, where it will be used for 
habitat propolization;

- Working with resin inside the hive: sealing holes and 
cracks in the hive;

- Robbing: intruding other hives to pillage nectar;
- Stinging: attacking and stinging an animal “identified” as 

intruder;
- Hovering: stereotypical behaviour of bees during summer 

aimed at memorizing a new food source or entrance to the hive;
- Waggle dance: repetitive movement in a figure-8 to point 

to location of food source;
- Water collection: bees search for fresh water, suck it up 

and bring it back to the hive;
- Water cooling: to prevent overheating, bees spray water 

on the honeycomb, fanning it to cause water to evaporate;
- Police surveillance: removal of eggs laid by other 

worker bees.
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BEES KNOW!!!!!!
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HARRY STYLES





moviemania

C hadwick Boseman, i njohur më së shumti 
për performancën e tij magnetike në filmin 
novator “Black Panther” të kompanisë 

“Marvel”, ndërroi jetë nga kanceri i zorrës së 
trashë në moshën 43 vjeçe më 28 gusht. Ai ishte 
diagnostikuar me këtë sëmundje në vitin 2016 
dhe disa nga filmat e tij më të njohur, si filmat 
e studios filmike “Marvel” dhe filmi i ri i Spike 
Lee “Da 5 Bloods” nga “Netflix”, ai i bëri ndërsa 
luftonte me sëmundjen.

Filmat e Boseman-it janë një dëshmi e trashëgi-
misë së tij. Nga mbretërit e trilluar e deri tek figu-
rat historike si Jackie Robinson, Bosemani ishte 
i famshëm për portretizimin e njerëzve që shikue-
sit mund t’i admironin. Gjatë karrierës së tij të 
shkurtër, por të suksesshme, Boseman luajti në 
15 filma teatralë dhe 16 prodhime televizive. Më 
poshtë, ne i kemi renditur 5 nga filmat më të mirë 
të tij. Përveç kësaj, ju gjithashtu mund të lexoni në 
lidhje me filmin e fundit të Boseman-it, “Ma Rain-
ey’s Black Bottom”, një adaptim i një shfaqjeje të 
August Wilson që do të transmetohet në “Netflix” 

më vonë gjatë këtij viti.

Get On Up 
(2014)

Boseman e 
kap aq mirë 
energjinë dhe 

mënyrën e sjelljes së 
këngëtarit të muzikës 
“soul”, sa nuk do të 
ishte për t’u habitur nëse mendoni se personi 
në ekran në filmin “Get On Up” në të vërtetë 
është James 
Brown. Filmi i 
vitit 2014 është 
një përzierje 
e ngjarjeve të 
jetës së Brown 
në një rrëfim jo 
të renditur, duke 
nxjerrë në pah 
ndikimin kulturor 
që e kishte ai.

Get On Up (2014)

So thoroughly does Boseman capture 
the soul singer’s energy and manner-
isms, that it would not be surprising 

if you think the person on the screen in Get 
On Up actually was James Brown. The 2014 
movie shuffles the events of Brown’s life in a 
nonlinear narrative, highlighting the cultural 
impact he had.

42 (2013)

I lansuar në vi-
tin 2013, “42” 
ishte filmi që 

e bëri Boseman-
in të dallohej. Ai 
e luajti Jackie 
Robinson, lojtarin 
legjendar të ekipit 
“Brooklyn Dodgers”, 
i cili ishte afro-ameri-
kani i parë që luajti në 
Ligën madhore të bejzbol-
lit në Amerikë. Filmi krijoi 
një model që Boseman do ta 
përsëriste gjatë gjithë karrierës së 
tij: mishërimi me dinjitet i figurave 
historike të jetës reale.

42 (2013)

Released in 2013, 42 was 
Boseman’s breakout movie. 
He played Jackie Robinson, 

the legendary Brooklyn Dodger 
who was the first Black man to play 
in Major League Baseball. The film 
established a pattern Boseman 
would repeat throughout his ca-
reer: Embodying real-life historical 
figures with dignity.

18

Black 
Panther (2018)

“Black Panther” 
ishte filmi i 
parë i madh 

me superheronj që e 
shfaqi një protago-
nist me ngjyrë, dhe 
një kastë (aktorët 
e filmit) pothuajse 
tërësisht me ngjyrë. 
Boseman e lua-
jti mbretin T’Challa, 
udhëheqësin e 
Wakanda, një komb 
i fshehtë afrikan 
shumë më i përpa-
ruar teknologjikisht 
se çdo vend tjetër. 
T’Challa gjithashtu 
u paraqit në dy fil-
mat Avengers dhe 

në “Captain America: Civil War”.

Black 
Panther 
(2018)

Black Panther 
was the first 
major super-

hero movie to feature 
a Black protagonist, 
and a nearly all-Black 
cast. Boseman played 
King T’Challa, the leader 
of Wakanda, a secretive 
African nation far more 
technologically advanced 
than every other country. 
T’Challa also appeared in 
two Avengers movies and 
Captain America: Civil War.

FILMAT MË TË MIRË TË 
CHADWICK BOSEMAN



moviemania

Marshall (2017)

Boseman e luajti rolin e 
Thurgood Marshall, gjyq-
tarin e parë me ngjyrë të 

Gjykatës së Lartë në vitin 1967, 
në këtë film të prekshëm biografik 
të vendosur në një nga gjykimet e 
hershme të Marshall-it.

Marshall (2017)

Boseman played Thurgood 
Marshall, the first Black 
Supreme Court Justice in 

1967, in this moving biopic set dur-
ing one of Marshall’s early trials.

Da 5 Bloods (2020)

Filmi i fundit i Spike Lee, “Da 5 
Bloods”, përqendrohet në një grup 
veteranësh të Vietnamit që kthe-

hen në vijën e frontit për të gjetur kom-
andantin e tyre - dhe thesarin e varrosur. 
Sipas Lee, filmi kërkonte një xhirim të 
lodhshëm - dhe Bosemani e tregoi veten. 
“Ne e filmuam Da 5 Bloods në Tajlandë 
dhe ishte nxehtë, xhungël, male dhe Çed-
uik ishte aty me ne gjatë gjithë rrugës. Unë 
nuk dyshova asnjëherë se diçka nuk ishte 

në rregull,” rikujtoi Lee gjatë një 
homazhi për Bosemanin.

Da 5 Bloods 
(2020)

Spike Lee’s most 
recent film, Da 5 
Bloods, focuses on a 

group of Vietnam veterans 
who return to the frontlines 
to find their commander 
and buried treasure. Ac-
cording to Lee, the movie 
required a grueling shoot 
and Boseman rose to the 
occasion. “We filmed Da 
5 Bloods in Thailand, 
and it was hot, jungles, 
mountains, and Chad-
wick was there with us 
all the way. I never, ever 
suspected that any-
thing was wrong,” Lee 
reflected in a tribute to 
Boseman.

THE BEST CHADWICK BOSEMAN 
MOVIES TO WATCH
Chadwick Bose-

man, best known 
for his magnetic 

performance in the 
groundbreaking Marvel 
movie Black Panther, 
passed away of colon 
cancer at the age of 43 

on August 28. He had 
been diagnosed with the 

disease in 2016 and made 
some of his most renowned 

films while battling the illness, 
like Marvel blockbusters and 

Spike Lee’s new Netflix movie, 
Da 5 Bloods.

Boseman’s movies are a 
testament to his legacy. From 
fictional kings to historical 
figures like Jackie Robinson, 
Boseman was famous for por-
traying people that audiences 
could look up to. During his 
short but successful career, 
Boseman played in 15 theatri-
cal movies and 16 television 
productions. Below, we 
have listed 5 of Boseman’s 
best movies. In addition, 
you can also read about 
Boseman’s final movie Ma 
Rainey’s Black Bottom, an 
adaptation of an August 
Wilson play that will air 
on Netflix later this year.

në “Captain America: Civil War”.

Black 
Panther 
(2018)

Black Panther 
was the first 
major super-

hero movie to feature 
a Black protagonist, 
and a nearly all-Black 
cast. Boseman played 
King T’Challa, the leader 
of Wakanda, a secretive 
African nation far more 
technologically advanced 
than every other country. 
T’Challa also appeared in 
two Avengers movies and 
Captain America: Civil War.

Burimi / Source (www.oprahmag.com)
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Të gjithë do t’a kujtojmë Kampionatin “US 
Open”, pasi është i pari nga katër garat e 
tenisit “Grand Slam” që u organizua gjatë 

pandemisë COVID-19 (Wimbledon dhe Roland 
Garros janë anuluar ose shtyrë). USOPEN.ORG 
kujton pesë gjëra që i kemi mësuar gjatë këtij 
kampionati të madh të paharrueshëm.

Bollëku i yjeve të rinj do ta 
bëjë WTA-në (Shoqata e 
tenisit për gra) atraktive për 
ta shikuar për shumë vite 
Bianca Andreescu, Naomi Osaka, Sofia 
Kenin dhe Ash Barty janë vetëm disa nga 
emrat e një numri të madh të lojtareve të 
reja që po fitojnë tituj të mëdhenj.

Ndërsa rivalitetet e reja zhvillohen dhe 
tifozët mësojnë më shumë rreth lojtarëve, bete-
jat ndërmjet brezave - të yjeve të rinj dhe kam-
pionëve të suksesshëm - përkatësisht Serena 
Williams-it dhe Victoria Azarenka-së – vetëm 
sa do të shtojnë kureshtjet e një brezi të ri të 
kampionëve, të gatshëm për të përfaqësuar 
sportin si jashtë ashtu dhe brenda fushës.

Thiem, Zverev tregojnë se 
loja e meshkujve do të jetë 
në rregull pasi të largohet 
“treshja madhështore”
Do të na mungojnë vërtet Roger Federer, 
Rafael Nadal dhe Novak Djokovic, gjersa 
tenisit për burra do t’i duhen vite, nëse jo 
edhe dekada, për të zhvilluar kampionë me 
ndjekje të ngjashme. Por pas kampionatit 
“US Open 2020” që nuk e përfshiu asnjërin 
prej tyre në çerekfinale, me plot siguri mund 
të themi se tenisi për meshkuj do të jetë në 
rregull edhe pasi treshja madhështore do të 
thotë lamtumirë.

Dominic Thiem mund të bëhet ud-
hëheqësi i ri, pasi e fitoi edicionin e këtij viti 
(titulli i tij i parë i madh). Fituesi i vendit të 
dytë i “US Open 2020”, Alexander Zverev, 
së bashku me Daniil Medvedev, Andrey 
Rublev, Stefanos Tsitsipas dhe Denis 
Shapovalov, që të gjithë gjithashtu duken 
të gatshëm për të hedhur hapin tjetër në 
vitet e ardhshme. Kjo pa i përfshirë lojtarët 
e tjerë të rinj mbresëlënës si Felix Auger-
Aliassime, Taylor Fritz, Frances Tiafoe, 
Alex de Minaur dhe Borna Coric. 

Nënat janë të zonja
Nëntë nëna filluan në shortin individual dhe dy 

prej tyre ishin protagoniste të ndeshjes më 
të mirë të turneut, kur Azarenka e mblo-
dhi veten për të mposhtur Williams-in në 
gjysmë-finale për të arritur finalen e saj të 
tretë në “US Open”.

Në dyshe, rusja Vera Zvonareva u sigurua 
që nënat të merrnin një titull me vete, kur e fitoi 
kurorën me gjermanen Laura Siegemund.

Këto gra kanë lindur, kanë kaluar muaj 
të tërë larg sportit dhe kanë tejkaluar sfidat 
fizike dhe mendore që ndërlidhen me cilindo 
rikthim. Për të gjitha nënat që frymëzuan dhe 
luajtën në “US Open”, ju lumtë!

Lojtarët e tenisit mund të 
ngrenë zërin e tyre dhe të 
luajnë tenis të shkëlqyeshëm
Si lojtare, Osaka fitoi titullin e tretë të madh dhe 
kurorën e dytë të “US Open”. Si person, ajo e 
udhëhoqi luftën për drejtësi sociale në Qendrën 
Kombëtare të Tenisit “Billie Jean King” të Shoqa-
tës Amerkane të Tenisit.

Osaka mbajti shtatë maska gjatë turneut, 
secila me emrin e një personi me ngjyrë që 
ishte vrarë në SHBA. Ajo e nderoi jetën e Bre-
onna Taylor, Elijah McClain, Ahmaud Arbery, 
Trayvon Martin, George Floyd, Philando Castile 
dhe Tamir Rice.

Edhe lojtarë të tjerë e ngritën zërin e tyre 
për drejtësi racore, përfshirë Tiafoe, i cili 
mbante maska me mbishkrimin “Black Lives 
Matter” dhe i kishte këto tri fjalë, së bashku 
me “Say Her Name” (Thuaje Emrin e Saj), të 
shkruara në këpucët e tij.

Tenisi mund të ekzistojë gjatë 
pandemisë së koronavirusit
Për pesë muaj, adhuruesit dhe lojtarët e 
tenisit menduan nëse tenisi profesionist mund 
të kthehej gjatë pandemisë së koronavirusit. 
Më shumë se gjithçka, “US Open” iu përgjigj 
kësaj pyetje me një PO të fortë. 

Sigurisht, ka mësime për të nxjerrë nga 
kampionati i parë i madh që u zhvillua gjatë pan-
demisë, ashtu siç ka pasur mësime të nxjerra 
nga gjithçka që është përpjekur të kthehet që 
kur COVID-19 mbylli pjesën më të madhe të 
botës në fillim të këtij viti. Por, me sasinë e 
duhur të protokolleve të shëndetit dhe sigurisë 
dhe respektimit nga palët e nevojshme, tenisi jo 
vetëm që mund të ekzistojë gjatë një pandemie 
– por dhe mund të lulëzojë.

Deri në vitin e ardhshëm, qofshi të sig-
urt dhe të shëndetshëm!

Burimi: www.usopen.org
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We will all remember the 2020 
US Open, as it is the first of 
the four Grand Slam tennis 

tournaments that was organized during 
the COVID-19 pandemic (Wimbledon 
and Roland Garros have been can-
celled or postponed). USOPEN.ORG 
recalls five things we learned during 
this unforgettable major championship.

The plethora of young 
stars will make the WTA 
must-watch for years 
to come
Bianca Andreescu, Naomi Osaka, Sofia 
Kenin and Ash Barty are just some of the 
names of a great number of young players 
winning big titles. 

As new rivalries grow and fans learn 
more about the players, the intergenera-
tional battles between the young stars 
and the established champions—namely 
Serena Williams and Victoria Azarenka—
will only add intrigue to a new generation 
of champions ready to represent the sport 
well on and off the court.

Thiem, Zverev show that 
men’s game will be OK 
after the Big Three 
depart
Roger Federer, Rafael Nadal, and Novak 
Djokovic will be missed, and it will take 
men’s tennis years, if not decades, to 
develop champions with similar followings. 
But after a 2020 US Open that did not in-
clude any of them in the quarterfinals, we 
can assuredly say that men’s tennis will 
be OK after the Big Three say goodbye.

Dominic Thiem could become the 
new leader, after winning this year’s 
edition (his first major title). The 2020 
US Open runner-up Alexander Zverev, 
along with Daniil Medvedev, Andrey 
Rublev, Stefanos Tsitsipas and Denis 
Shapovalov all look ready to take the 
next step in the coming years, as well. 
That is without including the other 
impressive young players such as Felix 
Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Frances 
Tiafoe, Alex de Minaur and Borna Coric.

Moms got game
Nine mothers started in the singles draw, 

and two of them 
played one of the 
matches of the 
tournament, when 
Azarenka rallied 
to beat Williams 
in the semi-finals 
and reach her 

third US Open title match.
In doubles, Russian Vera Zvonareva 

made sure mothers took home a title by 
winning the crown with Germany’s Laura 
Siegemund.

These women have given birth, 
spent months away from the sport 
and overcome the physical and men-
tal challenges associated with any 
comeback. To all the mothers who 
inspired and played at the US Open, 
well done.

Tennis players can raise 
their voices, and play 
great tennis
As a player, Osaka won her third major 
title and second US Open crown. As a 
person, she led the fight for social justice 
at the USTA Billie Jean King National Ten-
nis Center.

Osaka wore seven masks during the 
tournament, each with a name of a Black 
person who had been killed in the U.S. 
She honoured the lives of Breonna Taylor, 
Elijah McClain, Ahmaud Arbery, Trayvon 
Martin, George Floyd, Philando Castile 
and Tamir Rice.

Other players also raised their voices 
for racial justice, including Tiafoe, who 
wore “Black Lives Matter” masks and had 
those three words, along with “Say Her 
Name,” written on his shoes.

Tennis can exist during 
the coronavirus pandemic
For five months, tennis fans and play-
ers wondered if professional tennis 
could come back during the coronavirus 
pandemic. More than anything, the US 
Open answered that question with a 
resounding YES.

Of course, there are lessons to be 
learned from the first major champion-
ship to take place during the pandemic, 
just as there have been lessons learned 
from everything that has tried to return 
since COVID-19 shut down much of the 
world earlier this year. But with the right 
amount of health and safety protocols 
and buy-in from the necessary parties, 
tennis can more than exist during a pan-
demic—it can thrive.

Until next year, be safe and healthy!

Source: www.usopen.org
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Kamerë për mikroskop

Kamerat për mikroskop përmbajnë softuer të avancuar për mikros-
kop. Kamerat e tilla kapin video dhe foto me rezolucion të lartë në 
kohë reale pa pasur nevojë për pajisje shtesë. Kamera gjithashtu 

i tregon me saktësi imazhet e mostrave në ekran të kompjuterit dhe 
është e lehtë për përdorim - thjesht lidheni njërin skaj në portën USB 
2.0 të kompjuterit dhe tjetrin skaj në portin në mikroskop ose tubin për 
sy. Përveç se mund ta ndani videon drejtpërdrejt, softueri me shumë 
qëllime mundëson që regjistrimet të redaktohen, dosjet të ruhen në 
formate të ndryshme - si dhe të bëhen matje të ndryshme.

Microscope camera

Microscope camera contains advanced software especially for mi-
croscope. Such cameras record video footage in high resolution 
in real time without the need for additional equipment. Camera is 

also accurately showing the pictures of the samples on the screen of the 
computer and it is easy for using-you simply need to connect one end of 
USB 2.0 cable to the port of the computer and other to the eye tube or microscope port. Besides being able to share the video foot-
age live, multipurpose software allow footages to be edited, saved in different formats-as well as to make different measurements.

Gjeneratori elektrik 

Gjeneratori elektrik është makinë elektrike rrotulluese që e shndërron 
energjinë mekanike në energji elektrike. Parimi themelor është që rryma 
elektrike të induktohet në përçues të mbyllur të vendosur në fushë 

magnetike alternative. Pjesa rrotulluese, ashtu si te motorët elektrikë, quhet ‘rotor’, 
dhe pjesa fikse quhet ‘stator’. Rotori rrotullohet nga një motor. Burime të energjisë 
mekanike më së shpeshti janë turbinat e ujit dhe të avullit. Ky lloj gjeneratori është 
një mënyrë e shkëlqyeshme për ta prezantuar funksionimin e kësaj makine, sepse 
krijon shkëndija të mëdha elektrike statike me ndihmën e një doreze. Fikni dritat 
dhe do të shihni se si rryma lëviz nëpër pjesë të ndryshme të makinës. 

Electric generator 

Electric generator is a rotating electric machine that converts the mechanic 
energy to electric energy. The fundamental principle is that the electricity is 
induced in a closed conductor that is located in the alternating magnetic field. 

The rotating part, same as on electromotor, is being called rotor and the fixed part 
is being called stator. Rotor rotates after being driven by an engine.  The sources of 
mechanical energy are most often water and steam turbines. This sort of generator 
is a great way to present the way this machine works, since it creates large static 

electric sparks with the help of a handle. Dim the lights and you will see the current moving through different parts of the machine. 

Lapsi 3D

L apsi 3D punon në parim të ngjashëm si printeri 
3D. Është pajisje për vizatim tre-dimensional me 
plastikë. Me prekjen e një butoni, në pak sekon-

da mund të kri johen objekte të ndryshme nga plastika 
e hollë. Ky laps e nxenë plastikën me ngjyrë dhe e 
shkrinë shpejt, dhe gjatë shkrimit plastika ftohet dhe 
kështu mundësohet kri j imi i strukturave dhe formave 
3D të forta, të vetëqëndrueshme. Përveç lapsit, njëjtë 
sikurse me printerët 3D, do t’ ju duhen fi je plastike që 
janë në dispozicion në shumë ngjyra. 
    

3D pencil

3D penci l  works on simi lar  pr inciple l ike 3D 
pr inter.  I t  is  the device for  three-dimen -
s ional  drawing by extruding the plast ic. 

After the touch of  the button, a var iety of  th in plast ic 
objects can be made in a matter of  seconds. This 
penci l  actual ly heats the colored plast ic and melts i t 
quickly,  and dur ing the wr i t ing the plast ic is cool-
ing down and by that al lows the creat ion of  f i rm 3D 
structures and shapes, which can stand indepen-
dent ly.  Beside pen, same as with 3D pr inters,  you 
wil l  need the plast ic threads that are avai lable in 
mult ip le colors.    

Për këtë edicion të tetorit e kemi përgatitur një listë të pajisjeve elektronike për klasa. Sidoqoftë, të gjitha që janë 
në listë mund të përdoren edhe në jetën e përditshme, jo vetëm në shkollë. Dikujt i shërbejnë si një mënyrë 
shtesë e të mësuarit, e dikujt tjetër për punë në zyrë, e dikujt tjetër për kohë të lirë cilësore.

PAJISJET ELEKTRONIKE PËR KLASA
hi-tech
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GADGETS (NOT ONLY) FOR THE CLASSROOM
hi-tech

Printeri 3D

Printeri 3D i shndërron objektet digjitale 3D në modele 
fizike përmes procesit të Prodhimit Aditiv. Kjo mënyrë 
e prodhimit e nënkupton ndërtimin e objekteve duke 

shtruar shtresa të imëta të materialit njëra mbi tjetrën. Ekzistojnë 
teknologji të ndryshme me të cilat funksionon, dhe më të zakon-
shmet janë: Printerët Inkjet 3D, të cilët janë më të avancuar se 
printerët e zakonshëm Inkjet. Objekti krijohet duke shtuar gjips 
ose rrëshirë pëmes inkjet. Kjo është gjithashtu mënyra e vetme 
për printim 3D me ngjyra. Modelimi i Depozitimit të Fuzionuar 
(FDM) përdorë plastikën e shkrirë si material modelimi. Kjo 
është aktualisht metoda më e zakonshme e printimit 3D.

3D printer

3D printer converts digital 3D objects into physical 
models through additive manufacturing process. 
This sort of production represents the making 

of objects by stacking the fine layers of the material on the 
top of each other. There are different technologies based on 
which it works but the most common are: Inkjet 3D printers 
are the upgrade of the ordinary inkjet printers. The object 
is being created by application of gypsum or resin that is 
dispersed by the inkjet. At the same time this is the only way 
of colored 3D printing. Fused Deposition Modeling (FDM) 
is using molten plastic as the material for modeling. This is 
currently the most common method of 3D printing.   

Tabela e mençur/
interaktive

Tabela e bardhë interaktive e kthen 
dërrasën e zezë shkollore tradicionale 
në një pajisje interaktive për mësimd-

hënie dhe prezantim. Lapsi elektronik e kon-
trollon miun në kompjuter, vetë kompjuterin, 
aplikacionet, por gjithashtu i redakton 
imazhet në bord. Shkrimi është i mundur 
vetëm me një gisht. Më vonë mund ta ruani 
ose modifikoni imazhin në tabelë. Sidoqoftë, 
tabela e tillë nuk i ka për destinacion vetëm 
shkollat, por edhe fakultetet, kopshtet, kom-
panitë dhe të gjithë ata që duan ta përdorin.
Të kujtojmë se tabelat e bardha interak-
tive ishin pjesë e donacionit të KFOR-it 
për shkollat në Shtërpcë.
 

Smart/interactive whiteboard 

T he interactive whiteboard turns the traditional 
school blackboard into interactive device for 
teaching and presentation. The electronic pen 

controls the mouse on the computer, the computer 
itself, the applications but it also edits the pictures 
on the board. Writing is also possible only with the 
finger. The picture on the board can later be saved or 
edited again. Such whiteboard is not intended only for 
schools, but also to faculties, kindergartens, compa-
nies and all those who wish to use it. 
Let us remind you, that such interactive whiteboards 
were part of the KFOR donation to schools in Strpce.  

We have prepared you a list of gadgets for classrooms for this October issue. Yet, everything from the list can 
be used and it is used in daily life, not only in school. Some can use it as a supplementing way of learning, 
some for the work in the office and some for quality leisure time.
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PK: NË SHËRBIM TË POPULLIT TË KOSOVËS!

Policia kujdeset për sigurinë 
e njerëzve duke mbrojtur 
të drejtat, jetën dhe pro-

nat e tyre, detyrat e tyre janë të 
larmishme, dhe puna e tyre është 
shumë dinamike. Karriera e një 
zyrtari të policisë është interesante 
dhe sfiduese dhe gjithashtu ofron 

mundësi të shumta për të përfituar 
aftësi dhe njohuri të ndryshme.

Policia e Kosovës së fundmi festoi 
21 vjet të ekzistencës së saj, dhe 
Revista ‘For You’ kishte rastin që t’i 
vizitojë kadetët e gjeneratës 55 të 
Akademisë së Kosovës për Siguri 
Publike (AKSP) në Vushtrri. Kjo gjen-

eratë i ka gjithsej 429 kadetë, dhe 
një përqindje e madhe e tyre janë 
vajza. Në fillim të bisedës sonë me 
ta mësuam se kërkohet që të ndjekin 
trajnime për dy vjet. Sidoqoftë, për t’u 
regjistruar në akademi, secili kan-
didat duhet t’i kalojë disa teste dhe 
provime, për të konfirmuar nëse janë 
të kualifikuar, dhe nëse kanë gjithçka 
që iu duhet për t’u bërë zyrtarë të 
policisë. Gjendja fizike, fitnesi i mirë 
dhe shëndeti i shkëlqyeshëm janë 
tiparet që duhet të plotësohen nga të 
gjithë kandidatët, si dhe vullneti dhe 
dedikimi i fuqishëm.

Ne i takuam kadetët e gjen-
eratës 55 në oborrin e AKSP-së, 
ndërsa ishin duke bërë gjimnastikë 
e mëngjesit. Kapiteni i tyre, Reshat 
Bugacku, deklaroi se ai është i 
kënaqur me këtë gjeneratë dhe se 
ai është krenar për kadetët e tij në 
këto kohë sfiduese të pandemisë 
COVID-19. Ai më tej thekson se në 
prani të policisë, të gjithë mund të 
ndihen të sigurt dhe është kjo ndjenjë 
e sigurisë, përveç uniformës, që i 
joshë të rinjtë që t’i përgjigjen thirrjes. 
Ai gjithashtu theksoi se Policia e 
Kosovës është në shërbim të popul-
lit. “Që kur u krijua, mbi 20 vjet më 
parë, ne kemi punuar me profesion-
alizëm dhe dedikim, për ta garantuar 
sigurinë dhe rendin publik. Ne jemi 
në shërbim të popullit në çdo kohë, 
ne e përmbushim misionin tonë që 
parashikon se të gjithë kanë të drejtë 
të jenë të lirë, të punojnë, të lëvizin 
dhe të shprehen pa diskriminim”, tha 
kapiteni Reshat Bugacku.

Miqësia në Akademi!
Radmilla Radicevic është nga Zubin 
Potoku, ajo është 21 vjeçe dhe është 
një nga kadetët në Akademi. Fil-
limisht, ajo tha se i pëlqente të ishte 
zyrtare e policisë sepse falë tyre 
vendoset paqja në mes të njerëzve, 
respektohet barazia dhe mbrohet 
jeta dhe prona e njerëzve. Rad-
milla thekson se është e lumtur me 
mundësinë për ta realizuar ëndrrën e 
saj. Qëllimi i saj është që një ditë të 
bëhet zyrtare e mirë e policisë dhe t’i 
shërbejë të gjithë popullit të Kosovës. 
Në veçanti ajo thekson miqësinë me 
kolegët e saj në Akademi: “Aktiv-
itetet tona janë të larmishme dhe 
ato e zënë pjesën më të madhe të 
ditës. Në kohën tonë të lirë rrimë së 
bashku këtu në Akademi, pasi që për 
shkak të pandemisë nuk na lejohet 
të dalim jashtë”. Ajo vazhdoi duke 
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Police takes care of the safety of 
the people by protecting their 
rights, lives and properties, their 

tasks are diverse, and their work is 
very dynamic. A police officer’s career 
is both interesting and challenging and 
it also provides numerous options to 
acquire various skills and knowledge.

Kosovo Police recently celebrated 
21 years of its existence, and Maga-
zine For You had the chance to visit 
the cadets of the 55th generation of 
Kosovo Academy for Public Safety 
(KAPS) in Vushtrri/Vucitrn. This 
generation has 429 cadets in total, 
and a major percentage of them are 
girls. At the start of our conversa-
tion with them we learned that the 
requirement is to attend two years of 
training. However, for enrolling at the 
academy, each candidate must pass 
several tests and exams, to confirm 
whether they are qualified, and they 
have everything it takes to become 
police officers. Physical condition, 
good fitness and excellent health 
are the features all candidates must 
meet, as well as a strong will and 
dedication to this call.

We met the cadets of the 55th 
generation in the yard of the KAPS 
while they were doing morning 
gymnastics. Their captain, Reshat 
Bugacku, stated that he is satisfied 
with this generation and that he is 
proud of his cadets in these challeng-
ing times of COVID-19 pandemic. He 
further highlights that in the pres-
ence of the police everyone can feel 
safe, and it is this feeling of safety, 
besides the uniform, that appeals to 
the young to take this call. He also 
stressed that the Kosovo Police is 
in the service of the people. “Since 
it was established, for over 20 years 
now, we have been working with 
professionalism and dedication, to 
guarantee public safety and order. 
We are in the service of the people 
at any time, we fulfill our mission 
that foresees that all the people 
are entitled to be free, work, move 
and express themselves without 

discrimination,” captain Reshat 
Bugacku said.

Friendship at the 
Academy!
Radmila Radicevic is from Zubin 
Potok, she is 21 years old and she 
is one of the cadets at the Academy. 
Initially she said that she likes to be 
a police officer, because thanks to 
them peace is established between 
the people, equality is observed, and 
people’s lives and property are safe-
guarded. Radmila stresses that she 
is happy she got the opportunity to 
make her dream come true. Her goal 
is one day to become a good police 
officer and to serve all the people of 
Kosovo. In particular she highlights 
the friendship with her colleagues 
at the Academy: “Our activities are 
diverse, and they take up most of 
our day. In our free time we hang out 
together here at the Academy, as due 
to the pandemic we are not permitted 
to go outside.” She went on stress-
ing that she prefers to learn in the 
traditional methods, however, circum-
stances due to the pandemic have 
changed at the Academy as well.

Radmila appealed to her peers 
to support each other and give their 
all to succeed. “My message is that 
we must all follow our path, to make 
our dreams come true and that we 
achieve our life goals.”

Her colleague Nikola Mladenovic 
is from Gracanica and he is 21 years 
old too. He said that being a police 
officer will enable him to follow his 
goals and make his dreams come 
true. He believes that everything is 
possible with hard work and efforts, 
and his wish is to one day to become 
successful in his work.

He adds that everyone at the 
Academy are first of all friends, 
regardless of their background, and 
they will all one day work for the ben-
efit of all the people in Kosovo.

“We train together, participate in 
parades, we learn. I would encourage 
all my friends to become police of-
ficers, because they will have a good 
job and a good life. This occupation is 
never boring,” Nikola said.

The program at the KAPS in Vush-
trri/Vucitrn is comprised of two years 
training, of which seven months are 
theoretical lectures followed by field 
work, exercises, and final exam. After 
that, cadets graduate and become po-
lice officers. All classes are conducted 
in Albanian and Serbian (with the help 
of interpreters), and some cadets at-
tend classes in both languages.
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theksuar se preferon të mësojë me 
metoda tradicionale, por për shkak të 
pandemisë, rrethanat kanë ndryshuar 
edhe në Akademi.

Radmilla u bëri apel bashkë-
moshatarëve të saj që ta përkrahin 
njëri-tjetrin dhe ta japin maksimumin 
për të pasur sukses. “Mesazhi im është 
se të gjithë duhet ta ndjekim rrugën 
tonë, t’i realizojmë ëndrrat tona dhe t’i 
mbërrijmë pikësynimet tona në jetë”.

Kolegu i saj Nikolla Mlladenoviç 
është nga Graçanica dhe është gjithash-
tu 21 vjeç. Ai tha se të qenit oficer i 
policisë ia mundëson t’i ndjekë synimet 
e tij dhe t’i realizojë ëndrrat. Ai beson se 
gjithçka është e mundur me punë dhe 
mund, dhe dëshira e tij është që një ditë 
të bëhet i suksesshëm në punën e tij.

Ai shton se të gjithë në Akademi 
janë së pikë së pari miq, pa marrë para-
sysh prejardhjen e tyre, dhe të gjithë 
ata një ditë do të punojnë për të mirën 
e të gjithë njerëzve në Kosovë.

“Ne stërvitemi së bashku, marrim 
pjesë në parada, mësojmë. Unë do t’i 
inkurajoja të gjithë miqtë e mi që të 
bëhen zyrtarë të policisë, sepse ata 
do ta kenë një punë dhe jetë të mirë. 
Ky profesion nuk është kurrë i mërzit-
shëm”, tha Nikolla.

Programi në AKSP në Vushtrri 
përbëhet nga trajnimi dyvjeçar, nga të 
cilët shtatë muaj janë ligjërata teor-
ike të pasuara me punën në terren, 
ushtrime dhe provimin final. Pas kësaj, 
kadetët diplomohen dhe bëhen zyr-
tarë të policisë. Të gjitha orët mbahen 
në shqip dhe serbisht (me ndihmën e 
përkthyesve), dhe disa 
kadetë ndjekin mësimet 
në të dy gjuhët.

Na vizitoni në:
Visit us at:

KP: IN THE 
SERVICE OF 
THE PEOPLE 
OF KOSOVO!
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SI KA NDIKUAR COVID-19 NË MARRË-
DHËNIET ME SHOKËT/SHOQET E TUA??

pyetësor

Erblind Musliu (15)

COVID-19 na e ka ndrysh-
uar mënyrën e jetesës në 
përgjithësi e jo vetëm që 

ka ndikuar në marrëdhëniet me 
shoqëri. Por, fal teknologjisë unë 
mendoj se raportet me shokë dhe 
shoqe i kemi mbajtur në nivelin e 
duhur. Platformat e ndryshme online na kanë ndihmuar që 
shumë pak ta ndiejmë mungesën e njëri tjetrit.

COVID-19 has not only affected our relationships 
with friends but changed our way of life in general. 
But, thanks to technology, I think we were able to 

maintain relations with friends at the right level. Various 
online communication platforms helped us alleviate the 
feeling of absence of each-other.

Alketa Vehapi (15)

Pandemia jo vetëm në 
Kosovë por në gjithë 
botën ka ndryshuar 

mënyrën se si ne shoqërohemi. 
Unë me shokët e shoqet e mia 
më së shumti kam komunikuar 
përmes platformave sociale. E 
kemi përdorur Facebook-un, Instagram-in por edhe 
Skype-in. Këto na kanë ndihmuar që edhe me pamje 
edhe me zë të jemi sa më afër njëri tjetrit.

The pandemic not only in Kosovo but all over the 
world has changed the way we socialize. I have 
mostly communicated with my friends through 

social platforms. We used Facebook, Instagram and 
Skype. They helped us be as close as possible to each 
other both visually and with audio.

Anduena Zogaj (14)

Duke u munduar që të ju 
përmbahemi sa më shumë 
rregullave për mbrojtje 

nga COVID-19, nuk më ka rënë 
që të takohem shumë shpesh me 
shoqërinë time. Vetëm në raste 
shumë të rralla edhe atë gjithmonë 
duke respektuar masat. Por mendoj se platformat online 
na kanë ndihmuar që sadopak të përmbushim atë boshllëk 
që mbetet kur nuk ke mundësi për takim fizik.

Trying to adhere as much as possible to the rules 
for protection from COVID-19, I did not meet with 
my friends very often. Only in very rare cases, and 

always adhering to the protection measures. But I think 
online platforms have helped us to at least fill that gap cre-
ated from inability to physically meet.

Leona Zullufi (15)

COVID-19 ka ndikuar në marrëdhëniet me 
shokët/shoqet e mia në mënyrë pozitive 
dhe negative. Nga ana negative është 

krijuar një boshllëk në mes të raporteve fizike për 
shkak të distancës që është një ndër masat bazë 
preventive ndaj virusit. Kurse ana pozitive e gjithë 
kësaj është se e kemi kuptuar se sa e vlefshme 
është shoqëria e vërtetë dhe se ajo mbijeton pavarësisht të gjitha prob-
lemeve. Po ashtu, mu kjo shoqëri na ka ndihmuar që këtë periudhe kaq 
të vështirë ta kalojmë sa më lehtë, duke qëndruar në shtëpi dhe duke 
komunikuar përmes rrjeteve sociale.

COVID-19 has affected my relationship with my friends in a positive 
and negative way. On the negative side a gap has been created 
in terms of physical relations due to the social distancing, which 

is one of the basic preventive measures against the virus. The positive 
side of all this is that we have realized how valuable real friendship is and 
that it survives despite all problems. Also, this friendship helped us get 
through this difficult period as easily as possible, by staying at home and 
communicating through social networks.

Ylli Dragusha

Pandemia COVID-19 ka ndikuar shumë 
negativisht në marrëdhëniet me shokët 
e shoqet e mia. Për shkak të izolimit dhe 

respektimit të masave anti COVID-19, ka kaluar 
shumë kohë që kur i kam parë shokët e mi. Jemi 
munduar që këtë zbrazëti të takimit fizik ta plotë-
sojmë përmes porosive të ndryshme dhe rrjeteve 
sociale por nuk është e njëjta si takimi sy më sy. Shpresoj që kjo pandemi 
të përfundoj sa më shpejt dhe ti kthehemi normalitetit.

The COVID-19 pandemic had a very negative impact on my relation-
ship with my friends. Because of the isolation and adherence to 
anti-COVID-19 measures, it has been a long time since I have met 

my friends. We have tried to fill the gap of physical contact through mes-
saging and social networks but it is not the same as meeting in person. I 
hope this pandemic ends as soon as possible and we return to normalcy.

Prijar Mehmeti (16)

Unë mendoj se pandemia COVID-19 ka 
ndikuar edhe mirë edhe në keq në mar-
rëdhëniet me shokët/shoqet e mia. Sipas 

meje ana pozitive ka qenë që të kuptojmë se jo 
gjithmonë përshëndetjet me dorë janë të nevo-
jshme kurse ana negative është se po na mungon 
bashkëpunimi që kemi në klasë kur për të punuar 
një temë sa më mirë të duhet një grup që punën në afërsi me njëri tjetrin.

I think the COVID-19 pandemic had both good and bad effects on my re-
lationship with my friends. In my opinion, the positive side was realizing 
that handshaking is not always necessary, while the negative side is that 

we lack the cooperation we used to have in classroom when working on a 
topic, as doing a good job requires close collaboration between each-other.
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HOW HAS COVID-19 AFFECTED YOUR 
RELATIONSHIP WITH YOUR FRIENDS??

questionnaire

Sara Jovanoviq (13)

Gjatë pandemisë, shoqërohemi 
dhe dalim shumë më pak. 
Ishte veçanërisht e vështirë 

në fillim kur nuk mund ta dinim se çfarë 
na priste. Tani është pak më mirë, 
por jemi ende shumë të kujdesshëm, 
dalim më pak dhe kalojmë më shumë 
kohë në mediat sociale. Shpresoj që gjërat do të kthehen në 
normalitet së shpejti dhe gjithçka të jetë si më parë.

During the pandemic, we hang out and go out much less. 
It was especially difficult at the beginning when we 
could not know what awaited us. It’s a little better now, 

but we’re still very careful, we go out less, and we spend more 
time on social media. I hope that things will return to normal 
soon and that everything will be as it used to be.

Anastasja Joviq (13)

Kaloj shumë më shumë kohë me 
familjen time sesa me miqtë e mi. 
Udhëtojmë më pak dhe rrimë më 

pak. Më mungon koha që e kam kaluar me 
shoqet e mija më parë, shpresoj që vaksina 
të gjendet së shpejti dhe gjërat të për-
mirësohen pas kësaj. Vazhdimisht përpiqem 
të respektoj masat e parashtruara dhe shpresoj që askush nga 
miqtë e mi nuk do të infektohet. I dua shumë!

I spend a lot more time with my family than with my friends. 
We travel less and hang out less. I miss the time I spent with 
my friends before; I hope that a vaccine will be found soon 

and that things will improve after that. I constantly try to respect 
the prescribed measures and I hope that none of my friends will 
get infected. I love them so much!

Vesna Deniq (14)

Po përpiqemi t’i kushtojmë sa 
më pak vëmendje këtij virusi. 
Rrimë pak më pak dhe kur ka më 

shumë në grup, përpiqemi të mbajmë 
maska dhe të qëndrojmë larg njëri-tje-
trit. Disa kanë frikë nga virusi e disa jo. 
Të gjithë jemi duke pritur që kjo situatë 
të kalojë dhe gjërat të kthehen në normalitet. Ndërkohë, lidhje 
kryesisht po i mbajmë përmes internetit.

We try to pay as little attention as possible to this 
virus. We hang out a little less, and when there 
are more of us in the group, we try to wear masks 

and stay away from each other. Some are afraid of the 
virus and some are not. We are all waiting for this situation 
to pass and for things to return to normal. In the meantime, 
we mostly keep in touch online.

Nikola Radenoviq (13)

Ne nuk organizojmë më ditëlindje dhe 
festime. Të gjithë jemi duke pritur që të 
kalojë pandemia, por kjo nuk po ndodh. 

Jemi në gatishmëri të vazhdueshme, përdorim 
rrjete sociale për komunikim, gjithashtu edhe 
në shkollë shoqërohemi më pak. Kjo situatë 
është duke vazhduar shumë gjatë, të gjithë 
jemi duke pritur që ajo të kalojë dhe që ne të vazhdojmë si më parë, 
me shumë të qeshura, shoqërim dhe argëtim.

We no longer organize birthdays and celebrations. We are all 
waiting for the pandemic to pass, but it is not happening. We 
are on constant alert, we use social networks for communi-

cation and we also hang out less at school. This situation has been 
going on for a very long time; we are all waiting for it to pass so we 
could behave as we used to, with a lot of laughter, socializing and fun.

Jovan Sariq (14)

Gjithçka është ndryshe nga 
më parë. Dalim shumë më 
pak, nuk mund të luaj me 

miqtë e mi gjatë gjithë kohës, koha 
ime e lirë është e mbushur me dety-
rime rreth shkollës. Më mungojnë 
takimet dhe shoqërimet, edhe kur 
jemi në shkollë shmangim kontaktet dhe mbajmë maska. 
Dikur kohën e lirë e kalonim në fushë të lojës e tani 
vazhdimisht duhet të kemi kujdes nga viruset.

Everything is different than before. We go out much less, 
I can’t play with my friends all the time, my free time is 
filled with obligations related to school. I miss gatherings 

and socializing, even when we are in school we avoid con-
tacts and wear masks. We used to spend our free time on the 
playground, and now we constantly have to beware of the virus.

Irena Vujanoviq (14)

Gjithçka është ndryshe, jemi vazhdi-
misht të kujdeshëm dhe kemi shumë 
më pak kohë për t’u shoqëruar dhe 

për të luajtur. Kanë kaluar disa muaj me ankth 
dhe frikë të vazhdueshme nga virusi. Unë dhe 
shoqet e mija shihemi më pak se më parë, 
dalim më pak, por kemi kontakte të rregullta 
përmes rrjeteve sociale. Sidoqoftë, jam pak e lodhur duke qëndruar 
në internet gjatë gjithë kohës, dua të shkoj përsëri në stërvitje, solfex-
hio ose ditëlindje si më parë. Në ndërkohë, kryesisht luaj me qenin tim 
Lolik dhe ai është bërë shoku im më i mirë.

Everything is different; we are constantly on guard and we 
have much less time to socialize and play. Several months of 
constant anxiety and fear of the virus have passed. My friends 

and I see each other less than before, we go out less, but we have 
regular contacts through social networks. However, I’m a little tired 
of being on the Internet all the time, I want to go to trainings, solfeg-
gio or birthdays again, as I used to. In the meantime, I mostly play 
with my dog Lolik and he has become my best friend.
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këndi juaj

Përsëri erdhi koha për shkollë! Ndoshta po ndiheni 
të ngazëllyer, ashtu si unë, dhe mbase pak të 
pikëlluar sepse vera mbaroi. Disa fëmijë ndjehen 

nervozë (unë me siguri) ose pak të frikësuar në ditën 
e parë të shkollës për shkak të gjitha gjërave të reja: 
arsimtarë të ri, miq të ri, dhe ndoshta edhe shkollë të re. 
Për fat të mirë, këto brenga “të reja” qëndrojnë vetëm 
për pak kohë. Për më tepër, këtu janë disa nga këshillat 
e mia rreth kthimit në shkollë.

Dita e parë
Shumica e arsimtarëve e fillojnë vitin shkollor duke u pre-
zantuar dhe duke folur për gjërat që do t’i bëni atë vit. Disa 
arsimtarë u japin nxënësve rastin për të thënë diçka për veten 
para nxënësve të tjerë. Kur arsimtarët flasin në ditën e parë, 
ata shpesh ju tregojnë rregullat e klasës, ashtu që ju ta dini 
se çka lejohet e çka jo. Kushtojuni vëmendje të madhe dhe 
kuptoni nëse keni nevojë ta ngrini dorën për të bërë pyetje dhe 
cilat janë rregullat për të shkuar në banjë. Ju ndoshta edhe 
i njihni shumë fëmijë në klasat tuaja ditën e parë. Por, është 
një ditë e shkëlqyeshme për të zënë ndonjë mik të ri, kështu 
që përshëndetni fëmijët që i njihni dhe ata që nuk i njihni. Bëni 
lëvizjen e parë dhe do të jeni të kënaqur që e bëtë, siç do të 
jetë edhe shoku juaj i ri!

A po kaloni në shkollën 
e mesme të ulët?
Klasa e gjashtë e sinjalizon kalimin në shkollën e mesme 
të ulët, ku do të keni dollap dhe klasën tuaj. Që do të thotë 
klasën ku do të shkoni çdo mëngjes, disi si shtëpinë tuaj 

në shkollë. Në shkollën e mesme të ulët, ndoshta duhet të 
lëvizni nga klasa në klasë për secilën lëndë. Arsimtarët tuaj 
e dinë se është ndryshim i madh nga shkolla fillore dhe t’ju 
ndihmojë të përshtateni.

Ndjenjë e mirë në ditën e parë
Takimi me shokët, të cilët nuk i ke parë prej ca kohësh, 
mund ta bëjë ditën e parë një ditë të mirë. Gjithashtu, 
mund ta bëni ditën e veçantë duke veshur diçka që ju 
pëlqen. Ndoshta keni blerë një bluzë të bukur gjatë pushi-
meve, ose atletet e reja ju bëjnë të ndjeheni rehat dhe 
me vetëbesim. Nëse vishni uniformë, mund ta bartni orën 
e preferuar, llastik të ri të flokëve ose stoli për ta treguar 
stilin tuaj personal. Mund t’ju bëjë të ndiheni mirë që jeni 
të përgatitur dhe i keni të gjithë librat shkollorë që ju nevo-
jiten. Çfarëdo që e futë në çantë, paketoje një natë më 
parë. Kjo e parandalon panikun e mëngjesit kur nuk mund 
t’i gjesh detyrat e shtëpisë ose kutinë e drekës. Puna e 
drekës, kjo është diçka tjetër që mund t’ju ndihmojë të ndi-
heni mirë në shkollë - qoftë dita e parë apo dita e 100-të. 
Ndihmoni prindrit tuaj që t’ ua paketojnë ushqimin një natë 
më parë. Mundohuni të përfshini një larmi të ushqimeve në 
drekën e paketuar, veçanërisht frutat dhe perimet.

Këtu janë disa këshilla të fundit për 
një vit fantastik shkollor:
• Fli mjaftueshëm.
• Ha mëngjes të shëndetshëm.
• Jepe maksimumin.
• Përdor zakone të mira pune, si për shembull bëji detyrat dhe 
dorëzoji ato me kohë.
• Mos nxito kur i kryen detyrat e shkollës. Nëse nuk kupton 
diçka, pyete arsimtarin.

KTHIMI NË SHKOLLË
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I t’s school time again! You’re probably feeling ex-
cited, as I do, and maybe a little sad that summer 
is over. Some kids feel nervous (me for sure) or a 

little scared on the first day of school because of all 
the new things: new teachers, new friends, and maybe 
even a new school. Luckily, these “new” worries only 
stick around for a little while. Moreover, here are some 
of my tips about going back to school.

The First Day
Most teachers kick off the school year by introducing 
themselves and talking about all the stuff you’ll be do-
ing that year. Some teachers give students a chance to 
tell something about themselves to the rest of the class. 
When teachers do the talking on the first day, they often 
go over classroom rules so you’ll know what’s allowed and 
what’s not. Pay close attention so you’ll know if you need 
to raise your hand to ask a question and what the rules are 
about visiting the restroom. You might already know a lot 
of kids in your classes on the first day. But it’s a great day 
to make a new friend, so try to say hello to kids you know 
and new ones that you don’t. Make the first move and 
you’ll be glad you did and so will your new friend!

Moving to Middle School?
Sixth grade often signals a move to middle school or junior 
high, where you’ll find lockers and maybe a homeroom. 
This is just what it sounds like - a classroom you’ll go to 
each morning, kind of like your home in the school. In 

middle school, you might move from classroom 
to classroom for each subject. Your teachers 
know that this is a big change from elementary 
school and will help you adjust.

Feeling Good on Day One
Seeing friends, you haven’t seen in a while can make 
the first day a good one. You also can make the day feel 
special by wearing an outfit you like. Maybe you got a 
great T-shirt on vacation, or your new sneakers put a 
spring in your step. If you wear a uniform, you might 
wear a favourite watch, a new hair band, or a piece of 
jewellery to show your personal style. It can make you 
feel good to be prepared and have all the school books 
you need. Whatever you put in your backpack, make 
sure you pack it the night before. This prevents the 
morning panic when you can’t find your homework or 
lunch box. Speaking of lunch, that’s something else that 
can help you feel good at school - whether it’s the first 
day or the 100th day. Help your parents pack it the night 
before. Try to include a variety of foods in your packed 
lunch, especially fruits and vegetables.

Here are a few final tips for 
a fantastic school year:
• Get enough sleep.
• Eat a healthy breakfast.
• Try your best.
• Use good work habits, like writing down your assign-
ments and turning in your homework on time.
• Take your time with school work. If you don’t understand 
something, ask the teacher.

GOING BACK TO SCHOOL

your corner
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Tung!
Jam Dea Berisha nga Prishtina. 
Revista juaj më pëlqen shumë, 
e pres me padurim ditën kur 
revista For You vjen në shkollën 
time. Kam një kërkesë për ju, 
nëse keni mundësi, ju lutem 
shkruani për këngëtaren më të 
bukur shqiptare Genta Ismajli, 
dhe po ashtu do t’ju kisha lutur 
të botoni posterin e saj. Hobi im 
është tenisi kurse kohën e lirë 
e kaloj duke dëgjuar muzikë. 
Vetëm vazhdoni. 
Dea Berisha
Prishtinë

Përshëndetje të gjithëve! 
Unë quhem Ria dhe jam 
nxënëse e shkollës fillore 
“Gjergj Fishta” në Prishtinë. Më 
pëlqen revista e juaj, mirëpo 
kisha pasur dëshirë që të ketë 
më shumë faqe. Sa më përket 
mua, rubrikat që më së shumti 
më pëlqejnë janë Moviema-
nia, Hi-Tech dhe Mbretëria e 
kafshëve. Më pëlqen muzika, 
në përgjithësi. Këngëtari im i 

preferuar është Justin Bieber 
dhe sa i përket aktoreve më së 
shumti më pëlqen Selena Go-
mez. Diçka që do të dëshiroja 
të gjej në revistën tuaj është 
ndonjë lojë shpërblyese (e cila 
do të shfaqej në çdo numër), në 
të cilën do të mund të merrnin 
pjesë lexuesit tuaj. Dhuratat do 
të mund të ishin të ndryshme, 
nuk ka shumë rëndësi!
Ria Elezi
Prishtinë

Tung!
Mua më pëlqen shumë muzika 
dhe në kohën time të lirë 
rregullisht dëgjoj muzikë. Kësh-
tu kënëgtarja ime e preferuar 
është Tayna. Sa i përket aktor-
eve, më së shumti më pëlqen 
Teuta Krasniqi, kurse sporti im i 
preferuar është futbolli. Do të ki-
sha dëshirë që revista For You 
të ketë më shumë posterë, si 
dhe intervista me të famshmit. 
Gjithashtu mund të rritni edhe 
numrin e faqeve. Tung - Tung!
Flaka Murtezi
Obiliq

Përshëndetje të gjithëve!
Më pëlqen revista juaj, por 
dëshiroj që ju të botoni më 
shumë posterë. Më pëlqen 
muzika dhe mendoj që Noizy 
është këngëtar fantastik. Në 

kohën time të lirë unë shikoj 
televizion, ndërsa sa i përket 
sportit, më pëlqen volejbolli, 
futbolli dhe basketbolli. 
Kam një propozim: shtoje-
ni një rubrikë në të cilën 
do të publikoni vargjet 
e këngëve të bendeve 
më të popullarizuara, të 
poetëve më të mirënjohur 
e madje edhe të lexuesve...
shpresoj se do ta plotësoni 
dëshirën time...
Ar Gashi
Prishtinë

Tung!
Prej të gjitha sporteve më 
së shumti më pëlqen fut-
bolli, basketbolli dhe tenisi, 
ndërsa kohën time të lirë e 
kaloj duke dëgjuar muzikë. 
Grupi im muzikor i preferuar 
është BabaStars, gjersa ak-
tori im i preferuar është Gëzim 
Kruja. For You është një revistë 
shumë interesante, mirëpo 
kisha pasur dëshirë që posterët 
tuaj të kenë dimensione pak 
më të mëdha dhe të jenë ato të 
Batman-it, Rambo-s, Mess-it. 
Faleminderit!
Lis Musliu
Prishtinë

Përshëndetje!
Ja letërnjoftimi im i shkurtër: 

nga 

këngëtarja që më pëlqen më së 
shumti është Christina Aguilera, 
kurse nga aktoret më pëlqen 
Scarlet Johansson. Kohën e 
lirë e kaloj me shoqe, kurse 
nga sportet më së shumti më 
pëlqen tenisi. Më pëlqen re-
vista juaj por do të kisha pasur 
dëshirë që të shkruani diçka për 
serialet turke. Posaçërisht më 
pëlqen rubrika “Moviemania”. 
Vetëm vazhdoni kështu!!!
Erza Shabani
Ferizaj
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Hi!
I am Dea Berisha from 
Prishtina. I really like your 
magazine; I look forward to 
the day when For You Maga-
zine comes to my school. 
I have a request for you, if 
you can, please write about 
the most beautiful Albanian 
singer Genta Ismajli, and I 
also kindly ask you to publish 
her poster. My hobby is ten-
nis and I spend my free time 
listening to music. Keep going 
this way.
Dea Berisha
Prishtinë

Hello all! 
My name is Ria and I am a 
student of primary school 
“Gjergj Fishta” in Prishtina. I 
like your magazine, but I wish 
it had more pages. As far as I 
am concerned, the categories 
I like the most are Moviema-
nia, Hi-Tech and Animal King-

dom. I like music, in general. 
My favourite singer is Justin 
Bieber and in terms of ac-
tresses I like Selena Gomez 
the most. Something I would 
like to find in your magazine 
is some prize game (which 
would appear in every edition)  
your readers could participate 
in. Gifts could be different, it 
does not matter much!
Ria Elezi
Prishtinë

Hi!
I like music a lot and in my 
free time I regularly listen to 
music. My favourite singer is 
Tayna. As for the actresses, I 
like Teuta Krasniqi the most, 
and my favourite sports is 
football. I wish For You Maga-
zine had more posters as well 
as interviews with celebrities. 
You can also increase the 
number of pages. Buy!
Flaka Murtezi
Obiliq

Hello all!
I like your magazine, but I 
want you to publish more 
posters. I like music and I 
think Noizy is a fantastic 

singer. In my free time I watch 
television, while in terms of 
sports, I like volleyball, foot-
ball and basketball. I have 
a suggestion: add a sec-
tion in which you will 
publish the lyrics of the 
songs of most popular 
bands, most well-known 
poets and even readers ... I 
hope you will fulfil my wish ...
Ar Gashi
Prishtinë

Hi!
Of all the sports, I like foot-
ball, basketball and tennis the 
most, and I spend my free 
time listening to music. My 
favourite band is BabaStars, 
while my favourite actor is 
Gëzim Kruja. For You is a 
very interesting magazine, but 
I would like your posters to 
be slightly bigger and include 
Batman, Rambo, Messi. 
Thank you!
Lis Musliu
Prishtinë

Hello!
Here is my short ID: from 
the singers I like Christina 
Aguilera the most, and from 

the actresses I like Scarlet 
Johansson. I spend my 
free time with friends, and 
from sports I like tennis 
the most. I like your maga-
zine but I would like you 
to write something about 
Turkish series. I especially 
like “Moviemania”. Just 
keep it up!!!
Erza Shabani
Ferizaj

Reader’s
letters

Lexues tanë të dashur!

Na duhet ndihm
a juaj!

Përdoreni këtë pjesë që të na tregoni:

- Ç
ka ju intereson

- Ç
ka ju pëlqen

- Ç
ka dëshironi

Është rasti juaj që të m
errni pjesë 

në krijim
in e revistës tone. Andaj ju 

lusim
 që të plotësoni këtë pjesë, 

nëse m
undeni dhe t’ia dorëzoni 

një ushtari te KFO
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

Strasbourg building
10 000 Pristina

O
se vetëm

 dorëzojani 
cilitdo ushtar të KFO

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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