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editorial/indeksi

Çdo 8 mars na e rikujton 
rëndësinë e të drejtave të 
grave dhe barazinë, dhe çdo 

vit ne jemi dëshmitar të arritjeve në 
këtë drejtim. Mirëpo, bota është e 
madhe dhe shumë mbetet për të bërë, 
sepse përkundër të gjitha sukseseve 
dhe arritjeve në disa vende dhe 
shoqëri ende mbeten po aq (ndoshta 
edhe më shumë) vende në të cilat të 
drejtat e grave injorohen.

Për fatin tonë, ne jemi ndër 
shoqëritë më të zhvilluara të cilat e 
njohin rëndësinë e të drejtave dhe 
mundësive të barabarta për të dyja 
gjinitë. Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë 
që çdo gjë është e përsosur. Për 
këtë arsye është me rëndësi që ju 
gjeneratat e reja ta merrni stafetën 
nga prindërit e juaj dhe të vazhdoni 
t’i përparoni të drejtat e grave. E 
drejta e trashëgimit të pronës, e 
drejta për paga të barabarta, e drejta 
për arsim dhe e drejta për mundësi 
të barabarta janë vetëm disa prej 
çështjeve që ne duhet t’i adresojmë 
dhe përmirësojmë.

Drejtësia dhe barazia janë dy 
kërkesat më të thjeshta të njerëzimit 
anekënd botës. Tek e fundit ato 
janë parakushtet kryesore për paqe 
dhe prosperitet. Vetëm ndaluni 
dhe pyeteni veten: Si mund të 
përparojë shoqëria nëse gjysma e 
anëtarëve të saj margjinalizohen ose 
nënvlerësohen vetëm për shkak të 
gjinisë së tyre? Ku është dallimi i saj 
nga diskriminimi në baza racore? Ne 
të gjithë pajtohemi që diskriminimi, 
pa marrë parasysh se nga vjen apo 
ku bazohet, do të bëhet një barrë e 
shoqërisë që do të pengojë zhvillimin, 
paqen dhe stabilitetin.

Kështu që, në këtë muaj le të 
mendojmë për një çast për shoqërinë 
dhe gratë tona. Tek e fundit, ato janë 
nënat dhe motrat tona (tuaja). Mendoni 
për jetët e tyre dhe mundësitë për të 
qenë të suksesshme. Nëse mendoni 
se diçka nuk është në rregull ose 
është e padrejtë ndaj tyre, vetëm 
sepse ato janë femra, atëherë mos 
pritni deri në marsin tjetër për të 
ngritur zërin apo vepruar në lidhje 
me këtë. Përkundrazi, shfrytëzojini 
të gjithë muajt deri atëherë për ta 
luftuar atë padrejtësi, kështu që kur 
të vijë marsi tjetër në vend që të 
thoni “ne duhet të bëjmë” të mund të 
thoni “ne e kemi bërë”.

Deri në muajin prill, mirëmbetshi!

Leonora
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Every March 8th, we are 
all reminded about the 
importance of women’s 

rights and equality, and every 
year we see that progress is 
made in this direction. Yet this 
world is big and much remains 
to be done, because for all the 
successes and achievements 
made in some countries or 
societies there are just as many 
(if not more) where women’s 
rights continue to be ignored.

Luckily for us we tend to be 
among the more developed societies 
that acknowledge the importance 
of providing equal rights and equal 
opportunities to both sexes. This, 
however, does not mean that 
everything is perfect. It is therefore 
important that you, the young 
generations pick up the baton from 
your parents and keep advancing and 
promoting women’s rights. Issues 
like the right to inheritance, right to 
equal pay, the right to education, and 
the right to equal opportunities are 
just some of the issues we need to 
address and improve.

Justice and equality are two 
most simple demands for all 
people around the world. After all 
they are the main prerequisites to 
peace and prosperity. Just stop 
and ask yourself: how can society 
prosper if half of its population 
are marginalized and belittled just 
because of their gender? How 
does that differ from race-based 
discrimination? We all agree that 
discrimination no matter where it 
comes from or on what grounds 
it is based will become a burden 
that will hinder development, 
peace, and stability.

So, this month let us take a 
moment to think about our society 
and our women, after all, these 
women are our (your) moms and 
sisters. Think about their lives and 
opportunities to be successful. If 
you think that something is not right 
or is unfair to them just because 
they are women, do not wait until 
next March to talk or do something 
about it. On the contrary, use all the 
months until then to fight to right 
that wrong, so when next March 
comes instead of saying “we should 
do it” you can say “we did it”.

Until April, stay safe my friends.

Leonora
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shkolla e muajit

“Shkolla jonë që 
e mban emrin 
simbolik të 

pajtimit të unitetit të dashurisë 
dhe respektit, është hapur në 
vitin shkollor 1994. Objekti 
shkollor ka filluar të ndërtohet 
në fillim të viteve 90-ta dhe 
ia vlen që të theksohet se 
për infrastrukturën e saj 
vazhdimisht është përkujdesur 
komuniteti, veçmas 
bashkatdhetarët tanë.” Kështu 
e fillon përshkrimin për 
shkollën “Kuvendi i Verrave 
të Llukës” në Komunën e 
Deçanit, drejtoresha e kësaj 
shkolle znj. Besarta Tahirukaj-
Idrizi. Ajo vazhdoi më tej 
duke theksuar se deri në vitin 
2011 kjo shkollë ishte pjesë, 
gjegjësisht paralele e ndarë e 

shkollës “Lidhja e Prizrenit”. 
Mirëpo, duke filluar nga viti 
2011 ajo u shkëput tërësisht 
dhe filloi të operonte si 
shkollë tërësisht e pavarur. 
Kurse, që nga shtatori i 
vitit të kaluar mësimi po 
zhvillohet në objektin e ri 
që ofron kushte maksimale 
për zhvillimin e procesit 
edukativo-mësimor.

Duke qenë se kjo 
është një shkollë rurale, 
numri i nxënësve që i 
vijojnë mësimet aty është 
relativisht i vogël. Në 
këtë vit shkollor mësimin 
e vijojnë 114 nxënës që 
nga klasa përgatitore deri 
në klasën e nëntë (nga 
një paralele), dhe mësimi 
zhvillohet në dy ndërrime. 
Ndërsa, siç u shpreh 
drejtoresha Tahirukaj-Idrizi, 
kontributin e tyre të shenjtë 

në edukimin e brezave e japin 
16 mësimdhënës, të cilët 
janë të gjithë të kualifikuar në 
drejtimet përkatëse.

Duke qenë se shkolla 
tashmë e ka një objekt të ri 
dhe modern, padyshim që sa 
i përket infrastrukturës shkolla 
i plotëson kushtet optimale 
për zhvillimin e suksesshëm 
të procesit mësimor. Ndërsa, 
objekti përcjellës i shkollës 
së vjetër shfrytëzohet për 
kabinete. “Kur është fjala tek 
kabinetet, vlen të përmendim 
kabinetin e informatikës i cili 
u pajis me laptopë falë një 
donacioni të KFOR-it. Po e 
përmend këtë kabinet, sepse 
dua që ta shfrytëzoj këtë rast 
që ta shpreh edhe njëherë 

mirënjohjen dhe falënderimin 
tonë për këtë kontribut tejet 
të çmuar për shkollën dhe 
nxënësit tonë,” theksoi 
drejtoresha Tahirukaj-Idrizi.

Sa i përket bashkëpunimit 
me prindër, drejtoresha 
e shkollës thotë se ai ka 
qenë dhe vazhdon të jetë i 
jashtëzakonshëm. Sipas saj, 
kjo vlen jo vetëm sa i përket 
aspektit të mbarëvajtjes së 
procesit edukativo-arsimor 
dhe vijueshmërisë së rregullt 
të fëmijëve në shkollë, por 
edhe në ofrimin e të mirave 
materiale në funksion të 
sigurimit dhe mirëmbajtjes së 
infrastrukturës shkollore.

“Edhe pse një shkollë 
e vogël shkolla jonë ka 
treguar se është vatër 
e sukseseve të mëdha: 
nxënësit tanë kanë marrë 
pjesë në gara të ndryshme 
të dijes dhe sportive lokale 
dhe kombëtare dhe kanë 
arritur suksese domethënëse,” 
deklaroi znj. Tahirukaj-Idrizi. 
Disa prej sukseseve që ajo i 
veçoi janë: “Në gjuhë shqipe 
nxënësit e klasës së shtatë 
dhe nxënësit e klasës së tretë 
i kanë zënë vendet e para. Po 
ashtu, në garat për pikturë ata 
kanë dalë në vendin e parë 
dhe të tretë në nivel komunal. 
Në aktrim klasa e nëntë, 
grupi i vajzave, vendi i parë 
në nivel komunal. Po ashtu, 
vendin e parë e kanë zënë 
nxënësit e klasës së tretë në 
monolog. Më tej, në garat 
për futboll për femrat, ekipi i 
shkollës sonë e zuri vendin e 
parë në nivel komunal dhe e 

përfaqësoi komunën në garat 
kombëtare.”

Në pyetjen se cila është 
pika më e fortë e shkollës, 
drejtoresha e kësaj shkolle 
pa asnjë hezitim e veçon 
nivelin e bashkëpunimit në 
mes të mësimdhënësve, 
menaxhmentit të shkollës dhe 
komunitetit. Për këtë arsye 
ajo theksoi se nevoja e tyre 
kryesore është pajisja me 
mjete didaktike-mësimore, 
gjegjësisht kabinetet për 
lëndët Biologji-Kimi-Fizikë, 
edukatë fizike, etj. Po ashtu, 
hapësirave rreth shkollës u 
mungon gjelbërimi, kurse 
mangësia kryesore është mos 
pasja e bibliotekës së shkollës. 

SHFMU “KUVENDI I VERRAVE 
TË LLUKËS” - DEÇAN

Drejtoresha e shkollës,
znj. Besarta Tahirukaj - Idrizi
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Mirëpo, drejtoresha 
Tahirukaj-Idrizi theksoi 
se ajo dhe kolektivi 
i shkollës synojnë 
që t’i plotësojnë në 
të ardhmen të gjitha 
këto mungesa, pasi 
që ata kanë hapësira 
të mjaftueshme në 
objektin përcjellës të 
shkollës. Në fund, 
ajo e pati një porosi 
të thjeshtë por edhe 
shumë domethënëse 
për të gjithë rinjtë: 
“Mësoni shumë, 
punoni shumë! Jemi 
duke ecur përpara! 
Ju mund ta bëni 
ndryshimin pozitiv!”

“Our school, which bears the symbolic 
name of reconciliation, unity, love 
and respect, was opened in the 1994 

school year. The school building began to be built 
in the early 90s and it is worth mentioning that it 
was the community, especially our compatriots 
living abroad, who constantly took care of its 
infrastructure.” Thus, begins the description of 
the School “Kuvendi i Verrave Të Llukës” in the 
Municipality of Deçan, by the director of this 
school, Mrs. Besarta Tahirukaj-Idrizi. Furthermore, 
she emphasized that until 2011 this school was 
part, namely a satellite school, of the School 
“Lidhja e Prizrenit". However, starting from 2011 it 
was separated and started operating as an entirely 
independent school. Whereas, since September 
of last year, lessons are being held in the new 
building that offers optimal conditions for the 
development of the education process.

As this is a rural school, the number of students 
attending lessons there is relatively small. In 
this school year, 114 students attend classes, 
beginning from the preparatory grade to the ninth 
grade (one class each), and the lessons are held 
in two shifts. Whereas, as director Tahirukaj-Idrizi 
said, the sacred contribution to the education of 
generations is provided by 16 teachers, who are all 
qualified in the respective fields.

Given that the school already has a new 
and modern building, it is clear that in terms 
of infrastructure the school meets the optimal 
conditions for a successful development of the 
education process. Whereas the supplementary 
old school building is used for laboratories (special 
subject classes). “When it comes to labs, it is worth 
mentioning the computer lab, which was equipped 
with laptops thanks to a KFOR donation. I am 
mentioning this lab, because I would like to use this 
opportunity to express once again our gratitude for 
this very valuable contribution to the school and our 
students,” said director Tahirukaj-Idrizi.

Regarding the cooperation with parents, the 

school director says that it has been and continues 
to be extraordinary. According to her, this applies 
not only in terms of the progress of the education 
process and regular attendance of children in 
school, but also of providing funds for the purpose 
of obtaining and maintaining school infrastructure.

“Despite being a small school, our school 
has proven to be a source of great success: our 
students have participated in various local and 
national knowledge and sports competitions and 
have achieved significant success,” said Ms. 
Tahirukaj-Idrizi. Some of the accomplishments 
she highlighted are: “In the subject of Albanian 
Language, seventh grade students and third 
grade students have won the first places. 
Also, in the drawing competitions they came 
in first and third place at the municipal level. 
In acting, ninth grade, the group of girls, 
took first place at the municipal level. Also, 
the third grade students took the first place 
in monologue. Furthermore, in the women's 
football competitions, our school team took first 
place at the municipal level and represented the 
municipality in national competitions.”

When asked about the biggest advantages 
of the school, the director of this school without 
any hesitation singles out the level of cooperation 
between teachers, school management and the 
community. Therefore, she stressed that their 
main requirement is to be equipped with didactic-
teaching tools, ie labs for Biology-Chemistry-
Physics, area for Physical Education, etc. 
Furthermore, the areas surrounding the school 
lack greenery, while the main shortage is the lack 
of a school library. However, director Tahirukaj-
Idrizi stressed that she and the school staff intend 
to fill all these shortages in the future, as they 
have enough space in the supplementary school 
building. In the end, she had a simple but also 
very meaningful message for all young people: 
“Learn a lot, work hard. We are moving forward. 
You can make a positive difference.”
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FRIKA, STRESI DHE SHËNDETI MENDOR 
GJATË PANDEMISË COVID-19

Nuk ka dyshim se 
stresi dhe frika janë 
vetëm disa prej 

efekteve negative anësore 
të izolimit në shtëpi, ndo-
nëse mbajtja e distancës 
është e domosdoshme si 
masë parandaluese për 
përhapjen e pandemisë CO-
VID-19. Madje, me kalimin 
e kohës, niveli i frikës dhe 
stresit sa vjen dhe shtohet 
duke e ngarkuar në mënyrë 
të posaçme mirëqenien e 
shëndetit tonë mendor. 

Mos kini frikë që të 
shprehni ndjenjat 
e juaja
Ajo që duhet ta kuptojmë 
në këtë situatë është se një 
reagim i tillë është plotësisht 
normal. Madje, vetë Organi-
zata Botërore e Shëndetësisë 

(OBSH) është duke i kush-
tuar shumë rëndësi kësaj 
çështjeje dhe ka publikuar 
materiale të shumta në lidhje 
me këtë në llogarinë e tyre në 
Facebook. Në të gjitha këto 
materiale, porosia kryesore 
është se është normale që në 
një situatë të tillë të ndjehemi 
të mërzitur, të stresuar, të 
hutuar, të frikësuar apo të 
zemëruar. Ajo që ka rëndësi 
është që ne të mos ndjehemi 
të turpëruar të flasim për 
këto ndjenja me familjarët 
tonë. Ky është hapi i parë 
drejt përmirësimit, gjegjësisht 
mbajtjes së kontakteve me 
të dashurit tanë kudo që ata 
janë përmes teknologjisë. 
Stërvitja, ushqimi i shëndet-
shëm dhe fjetja me rregull po 
ashtu, janë tejet të rëndë-
sishme për mirëqenien e 
shëndetit tonë mendor.

Informohuni për 
situatën
Një tjetër hap i rëndësishëm 
është që të informoheni për 
këtë situatë. Mirëpo, këtë 
informacion duhet ta marrim 
nga burime të sigurta siç 
është ueb faqja e OBSH-
së apo institucionet e tjera 
shëndetësore kombëtare 
dhe lokale. Sidoqoftë, nuk 
duhet harruar që sa më 
shumë kohë të kalojmë 
duke dëgjuar lajme në lidhje 
me këtë situatë, aq më 
shumë e rrisim edhe nivelin 
tonë të shqetësimit. Pran-
daj, siç edhe thotë proverbi 
i vjetër: “Gjella me kripë 
por, kripa me karar!” Pra ne 
duhet të informohemi por, 
edhe duhet të kujdesemi që 
të mos e teprojmë në këtë 
drejtim.
Po ashtu, është tejet e 
rëndësishme që ta kuptoni 
se përdorimi i substancave 
si duhani, alkooli apo drogat 
nuk ndihmojnë në përbal-
limin e këtyre emocioneve. 
Kursi i vetëm i drejtë i vep-
rimit në këto raste është që 
të bisedoni me të afërmit e 
juaj apo edhe me specialist 
të shëndetit mendor.

Zhvilloni zakone të 
reja për mirëqenien 
e shëndetit tuaj 
mendor
Kjo nuk është hera e parë 
që njerëzimi përballet me një 

vështirësi të tillë. E kaluara e 
njerëzimit ka plot raste të tilla 
të sëmundjeve me pasoja fa-
tale. Prandaj, masat e propo-
zuara nga organizata të tilla 
si OBSH dhe zbatimi i tyre 
kanë dhënë dhe janë duke 
dhënë rezultate pozitive. Për 
këtë arsye, është mirë që 
këto masa të përgjithshme t’i 
shohim dhe kuptojmë si zh-
villimin e zakoneve të reja të 
cilat e sigurojnë mirëqenien 
tonë fizike dhe mendore. 
Krahas zakoneve të tilla të 
përbashkëta mundohuni që 
gjatë kësaj kohe të zhvilloni 
edhe disa zakone individuale 
të cilat do t’ju ndihmojnë të 
përballeni me emocionet 
e juaja dhe që të siguroni 
mirëqenien tuaj. Disa prej kë-
tyre zakoneve mund të jenë:

1. Përqendrohuni çdo ditë 
në atë se çka mund të bëni 
dhe veproni, pa marrë 
parasysh sa të vogla janë 
këto veprime
Zgjidhjet që nuk kërkojnë 
kushedi çfarë teknologjie 
janë të rëndësishme. Në 
përputhje me udhëzimet zyr-
tare gjeni mënyra për të zh-
villuar aktivitet dhe ushtrime 
fizike. Filloni e thirrni në 
telefon, përmes cilësdo plat-
formë që e keni në dispozi-
cion, familjarët dhe miqtë 
tuaj, madje edhe ata që nuk 
i keni thirrur për një kohë 
të gjatë. Mundohuni që të 
jeni më të vëmendshëm dhe 
më mbështetës për të gjithë 

6



FRIKA, STRESI DHE SHËNDETI MENDOR 
GJATË PANDEMISË COVID-19

FEAR, STRESS AND MENTAL HEALTH 
DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Na vizitoni në:
Visit us at:

There is no doubt that 
stress and fear are 
only some of the 

negative effects of home 
isolation, although main-
taining social distance 
is necessary as a pre-
ventive measure to stop 
the spread of COVID-19 
pandemic. As time passes, 
fear and stress level only 
increases thus putting an 
extra strain on our mental 
health wellbeing.

Don’t be afraid 
to express your 
feelings
What we need to under-
stand in this situation is that 
such a reaction is complete-
ly normal. Moreover, the 
World Health Organization 
(WHO) is paying very much 
attention to this issue and 
has published many articles 
about it on its Facebook 
account. The main message 
in all these articles is that it 
is normal in a situation like 
this to feel sad, stressed, 
confused, frightened or 
angry. The important thing 
is not to be ashamed to talk 
about these feelings with 
our family. This is the first 
step towards improving, 
namely maintaining contacts 
with our loved ones wher-
ever they may be through 
technology. Exercising, 
healthy food and regular 
sleep are also very impor-
tant to the wellbeing of our 
mental health.

Get informed about 
the situation
Another important step 
is that we get informed 
about the situation. This 
information, however, 
should be received from 
safe resources such as the 
WHO webpage or other 
national and local health 
institutions. We must not 
forget though that the more 

time we spend listening to 
news about this situation, 
the more we increase our 
level of worrying. There-
fore, as the old proverb 
says: “The dose makes the 
poison!” So, we have to get 
informed, but we must also 
be careful not to overdo it.
It is also very important to 
understand that using sub-
stances such as tobacco, 
alcohol or drugs will not 
help you cope with your 
emotions. The only right 
course of action in this 
case is to talk to your loved 
ones or even to mental 
health specialists.

Develop new habits 
for the wellbeing of 
your mental health
This is not the first time that 
mankind is facing such an 
adversity. Human history is 
filled with cases of such dis-
eases with fatal consequenc-
es. Therefore, the measures 
proposed by organizations 
such as the WHO and their 
implementation have yielded 
and are yielding positive 
results. That is why it is good 
that we see and understand 
these general measures as 
the developing of new habits 
that ensure our physical and 
mental wellbeing. In addition 
to such common habits, dur-
ing this time, try and develop 
some individual habits that 
will help you cope with your 
emotions and ensure your 
wellbeing. Some of these 
habits could be:
1. Focus every day on 
what you can do, and act 
no matter how small these 
acts may be.
Solutions that don’t require 
much technology are im-
portant. In compliance with 
the official instructions find 
ways to conduct physical 
activities and exercises. 
Start calling your family and 
friends through any platform 

available to you. Even call 
those you haven’t heard 
from for a very long time. 
Try to be more mindful 
and supportive towards 
everyone around you. We 
can all learn that it is more 
important to focus on what 
we can do now rather than 
on what we cannot.
2. Explore and shape the 
new mental wellbeing 
tools.
The COVID-19 pandemic is 
massively emphasizing and 
many resources can be ac-
cessed online. Try to explore 
and master these possibili-
ties for meaningful develop-
ment of contacts, attention, 
self-care, distance learning, 
etc. This is the best time to 
review our use of technol-
ogy. Sure, apps cannot offer 
automatic wellbeing, sleep 
or end of worries. However, 
they are tools through which 
we may learn to improve 
ourselves and others.
3. Empower the people 
around you
We can all offer support for 
our communities (families, 
neighborhoods, work and 
colleagues, etc.). According 
to some researches in the 
USA, the most successful 
messages for preventing 
the spread of COVID-19 
pandemic are the ones 
taking into consideration 
the duty and responsibilities 
towards family, friends and 
fellow citizens and not only 
personal agendas. In other 
words, COVID-19 could be 
an opportunity for all of us 
working towards the creation 
of a more stable global com-
munity, a community that 
practices both physical and 
mental hygiene. Now is the 
time that our individual and 
collective actions are ori-
ented towards the wellbe-
ing of all of us.

(This article is dedicated to 
both parents and children)
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njerëzit përreth jush. Ne të 
gjithë mund të mësojmë se 
është më e rëndësishme që 
të fokusohemi në atë se çka 
mund të bëjmë në të tash-
men se sa në atë se çka nuk 
mund të bëjmë.
2. Eksploroni dhe for-
mësoni veglat e reja për 
mirëqenien mendore
Pandemia COVID-19 në 
mënyrë masive është duke 
i vënë në pah burimet në 
rritje të cilat mund të qasen 
online. Mundohuni që t’i 
eksploroni dhe zotëroni 
këto mundësi për zhvillimin 
domethënës dhe pozitiv 
të kontakteve, vëmendjes, 
vetëkujdesit, mësimit në 
distancë, etj. Kjo është koha 
më e mirë që të vlerëso-
jmë shfrytëzimin tonë të 
teknologjisë. Sigurisht, 
aplikacionet nuk ofrojnë 
automatikisht mirëqenie, 
gjumë apo fundin e bren-
gave. Mirëpo, ato janë vegla 
përmes të cilave ne mund të 
mësojmë që të përmirëso-
jmë veten dhe të tjerët.

3. Fuqizoni njerëzit 
përreth jush
Ne të gjithë mund të 
ofrojmë mbështetje për 
komunitetet tona (familjet, 
lagjet, punën dhe kolegët, 
etj.). Sipas disa studi-
meve në SHBA, porositë 
më të suksesshme për 
parandalimin e përhapjes 
së COVID-19 janë ato që 
i marrin në konsideratë 
detyrën dhe përgjegjësitë 
ndaj familjes, miqve dhe 
bashkëqytetarëve, dhe 
jo vetëm ato për agjenda 
personale. Me fjalë të tjera, 
COVID-19 mund të jetë një 
mundësi për të gjithë ne që 
të punojmë drejt krijimit të 
një komuniteti më të qën-
drueshëm global, një komu-
niteti që praktikon higjienë 
fizike dhe mendore. Tani 
është koha që veprimet in-
dividuale dhe ato kolektive 
të orientohen drejt mirëqe-
nies së të gjithë neve.

(Ky artikull iu dedikohet 
prindërve dhe 
fëmijëve)



Besimi është thelbësor
Disa nga njerëzit më tërheqës në botë 
nuk janë gjithmonë njerëzit më me 
stil, megjithatë ata rrezatojnë një dozë 
vetëbesimi që i bën ata të vërehen 
nga të tjerët. Një nga aspektet më të 
rëndësishme e të qenit adoleshent 
është ndjenja që të përshtateni (të 
jeni pjesë e një grupi), por nëse e keni 
qëndrimin e duhur, nuk ka arsye pse nuk 
duhet të jeni pjesë e grupit të bash-
këmoshatarëve tuaj! Rrobat e duhura 
mund t'ju japin ndjenjën e sigurisë, por 
sigurohuni që të ndiheni rehat me rrobat 
që i vishni, përndryshe mund të humbni 
edhe atë pak elegancë që e keni. Pjesa 
tjetër duhet të vijë nga brenda.

Përqendrohuni në atë që 
iu bie ju dhe jo te numrat 
e madhësisë
Është shumë e rëndësishme të thekso-
het fakti që pesha nuk është problemi 
kryesor për t’u bërë pjesë e modës. 
Nuk duhet të humbni peshë që të 
dukeni bukur. Pra, harroni numrat 
dhe mos insistoni në një numër më të 

vogël; porositni menjëherë atë që ju 
përshtatet! Kjo ka të bëjë me atë që 
duhet të dini se si diçka mund të flejë 
në trup dhe ta kornizojmë atë veshje në 
mënyrë lajkatare dhe të rehatshme.

Vishuni me ngjyra
Zgjidh ngjyrat e duhura që i përshtaten 
tonit të lëkurës. Për të parë nëse një 
ngjyrë ju përshtatet, mbajeni atë lart te 
fytyra, në dritë sa më natyrale ose gjatë 
ditës dhe shikoni nëse u jep gjallëri dhe 
ju bën të shkëlqeni. Kur ngjyra përshtatet 
me lëkurën tuaj të fytyrës, të bardhët e 
syve do të duket më i ndritshëm. Nëse jo, 
hijet e errëta shfaqen nën sy dhe lëkura 
duket e zbehtë. Mënyra më e mirë për 
të veshur një palë xhinse me shumë 
ngjyra është t'i përshtatni ato sa më mirë 
që është e mundur me pjesën tjetër të 
garderobës suaj.

Bëhuni mendjehapur
Provoni stile të reja për të zbuluar se 
çfarë ju përshtatet më së shumti. Kurrë 
nuk mund ta dini! Disa veshje bazike 
janë veshje të domosdoshme të gard-
erobës suaj; ato duhet të jenë veshje të 
thjeshta, të lehta për t'u veshur, për t'u 
përdorur dhe për t'u përshtatur.

Krijoni kolazhin tuaj të 
veshjeve me fotografi
A keni marrë sot ndonjë kompliment 
për dukjen tuaj? Shkrepni një foto me 
telefonin tuaj. Kjo do të shërbejë si 
përkujtues se çka duhet të vishni herën 
tjetër kur jenë përngutë.

Ndani buxhetin
Nuk keni nevojë të shpenzoni shuma 
të mëdha parash për dukjen tuaj dhe 
ndoshta është mirë të mos e bëni atë. 
Së pari, forma, madhësia dhe gjatësia e 
trupit tuaj ndryshojnë. Së dyti, nuk do të 
mund të kujdeseni për rrobat tuaja në atë 
mënyrë që ua zgjatë atyre ciklin e jetës. 
Së treti, nuk ju intereson cilësia e rrobave 
ashtu siç u intereson të rriturve. Nëse keni 
një buxhet të kufizuar, shpenzojeni atë për 
aksesorë: këpucët, çantat dhe bizhuteritë 
janë ato që e përbëjnë dukjen tuaj.

Bëhuni të zgjuar
Duhet të jeni të zgjuar që të visheni 
bukur. Bëhuni kreativë dhe eksperimen-
toni me gjithçka që tashmë zotëroni. 
Pavarësisht sezonës dhe rastit, gjërat 
themelore që u përmendën më sipër 
nuk do t’ju lënë kurrë keq e të mos 
dini çka të vishni. Thjesht duhet të jeni 
plotësisht të vetëdijshëm për atë që do 
të plotësojë si duhet llojin e trupit tuaj. 
A të ndërrohem kur kam dyshime? Po, 
patjetër. Ju jeni gjykatësi më i mirë i 
dukjes suaj. Është krejt në rregull të 
rrezikosh herë pas here me trendet e 
modës, por nëse keni me të vërtetë 
dyshime për dukjen tuaj dhe për një 
kombinim të caktuar, ose merr një 
mendim nga dikush që mund 
të jetë i sinqertë me 
ty ose thjesht vishni 
diçka tjetër!

fashion

Moda mund të jetë diçka që ua ngatërron mendjen adoleshentëve dhe më poshtë i kemi paraqitur disa këshilla që 
ndihmojnë në shmangien e përzgjedhjes së veshjeve për keqardhje… Për shumë adoleshentë, moda është jashtëzakonisht 
e rëndësishme dhe zhvillimi i një sensi të stilit është një mënyrë e shkëlqyeshme për të eksperimentuar me vetëshprehjen, 
e cila është thelbësore për të përparuar gjatë adoleshencës. Në vazhdim i kemi paraqitur disa këshilla që i ndihmojnë 
adoleshentët të shfaqin cilësitë e tyre unike, t'u japin njerëzve të tjerë një ide se kush në të vërtetë janë ata dhe të lënë gjurmë.

KËSHILLA TË THJESHTA MODE, POR 
MJAFT TË RËNDËSISHME
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Confidence is key
Some of the most attractive people in the 
word are not always the most fashionably 
dressed, yet they radiate a self-assurance 
that gets them noticed. One of the most 
important aspects of being a teenager is 
the feeling that you fit in, but if you have 
the right attitude, there’s no reason why 
you shouldn’t be part of the peer group for 
you! The right clothes can lend you some 
assertiveness, but make sure you’re com-
fortable in what you're wearing otherwise 
you might lose some of your poise. The 
rest has to come from within.

Focus on fit not size
It is very important to highlight the fact 
that weight is not a major issue for staying 
trendy. To look great, you need not lose 
weight. So, forget the numbers and don't 
insist on a smaller size, order the one that 
fits now! It’s about knowing how some-
thing should sit on the body and framing 
it in a flattering and comfortable way.

Wear colors
Pick the right colors that suit your skin 
tone. To see if a color suits you, hold it 
up to your face, in as natural or bright 

light as possible and see if it lifts your skin 
and makes you glow. When a color works, 

the whites of the eyes will appear brighter. 
When it doesn’t, dark shadows appear un-
der the eyes and the skin appears sallow. 
The best way to wear a colorful pair of 
jeans is to make them the standout piece 
in your ensemble.

Open your mind
Try new styles to discover what suits you 
best. You never know! Some basic pieces 
are your wardrobe essentials; they should 
be simple garments easy to layer, to ac-
cessorize and to mix and match.

Create your look book
Got compliments on your outfit today? 
Snap a pic with your phone. You will have 
a quick reminder of what to wear the next 
time you are in a rush.

Set a budget
You don’t need to spend a fortune on your 
outfit to look good, and perhaps it’s wise 
not to. First, your body shape, size and 
height change. Second, you won’t look 
after your clothes in a way that prolongs 
their lifespan. Third, you don’t care about 
the quality of a piece the same way adults 
do. If you have a limited budget, spend it 
on accessories: shoes, bags and jewelry 
are all outfit makers.

Be smart
You need to be smart to dress smart. 
Learn to be creative and experiment with 
everything you already own. With the 
basics mentioned above, you will never 
run out of ideas to dress yourself, for any 
season and any occasion. You just need 
to be perfectly aware of what will comple-
ment your body type well. When in doubt, 
change? That’s right. You are the best 
judge of what you look like. It’s perfectly 
alright to take a risk with fashion trends 
once in a while, but if you seriously doubt 
the way you look in a particular outfit, 
either get an opinion from someone who 
can be honest with you or just change!

Fashion can be confusing for teens, so here are some tips to help avoid some regrettable outfit choices… For many 
teenagers’ fashion is extremely important. And developing a sense of style is a great way to experiment with self-
expression, which is key for progressing through adolescence. Here are a few tips to help teens bring out their unique 
qualities, give other people an idea of who they really are and make a mark.

fashion

SIMPLE BUT CRUCIAL FASHION TIPS

 (Source: www.abouther.com) 9



Disa vite më parë, reperi tani 
i famshëm ishte një mirëmbajtës. 
Tani ai ka miliona transmetime në 
“SoundCloud” dhe një kontratë me 
kompaninë “RCA Records”.

Emri: Labinot Gashi, më mirë i njohur 
si GASHI.

Mosha: 31 vjeç

Vendi i lindjes: I lindur në Tripoli, Libi, 
Gashi dhe familja e tij jetuan në 24 shtete 
para se të vendoseshin në Bruklin kur ai 
ishte 11 vjeç.

Tani jeton në: Ai kohën e tij e kalon 
në një "penthouse" të madh në Beverlli 
Hills të Kalifornisë ose shtëpinë e tij të re 
në zonën Kensington të Bruklinit të cilën 
ai e bleu për prindërit e tij në vitin 2017.

Arritja e famës: Gashi është një 
reper dhe këngëtar në ngritje, i cili ka 
bashkëpunuar me DJ Snake, French 
Montana dhe me emra të tjerë madhështorë 
të kësaj industrie. Stili i tij i larmishëm (ai 
nganjëherë mban një shall me dezen në 
kokë) dhe tekstet për vetëdijesim (kënga 
e tij "YouTube Comments" e trajtojnë 
ngacmimin në internet) burojnë nga edukimi 
i tij me shumë përvojë. “Është shumë e 

rrallë që një fëmijë si unë - një refugjat - të 
thotë gjëra të tilla, si: ‘Unë jetoj në Los 
Anxhelos’, ‘I kam çuar prindërit e mi në një 
shtëpi më të madhe’, ‘Babait ia kam blerë 
një veturë’”, tha ai. “Nuk duket e vërtetë. 
Kam frikë se nëse i mbyll sytë, do ta 
humbas këtë moment.”

Rasti i artë: Si djalë i ri në Mynih, 
Gashi fitonte para për familjen e tij duke 
performuar në rrugë lëvizjet e Michael 
Jackson. Që nga ajo kohë ai nuk ka 
pushuar së kërcyeri. Në vitin 2016, një 
video e tij duke kërcyer me singlin e tij 
të parë "Disrespectful", filmuar nga nëna 
e tij, shpërtheu në internet, duke nxitur 
miliona transmetime në “SoundCloud” dhe 
një kontratë me “Roc Nation”. Menjëherë 
pas kësaj, gjatë një takimi me kompaninë 
incizuese “RCA Records”, ai e mahniti 
një sallë konferencash plot me drejtorë 
ekzekutivë me një performancë energjike të 
aty-për-atyshme. Ata nënshkruan kontratë 
me të aty për aty. “Gjatë gjithë jetës sime, 
kur dëgjoj muzikë nuk mund të qëndroj 
kurrë në një vend”, tha ai.

Projekti më i ri: Personazhi i tij publik 
sfidon brendet më të mira. Në muajin janar, 
ai incizoi versionin e ri të "Hurt" nga “Nine 
Inch Nails” në studion incizuese të “Spotify” 
në Nju Jork. Muajin tjetër, ai debutoi në 

televizion në "Tonight Show with Jimmy 
Fallon", ku e interpretoi këngën e tij 
“My year" me G-Eazy dhe me një stuhi 
me xixa. “Gjëja që më tronditi ishte sa 
e vogël ishte studioja,” tha Gashi. “Në 
televizor gjithçka duket shumë e madhe, 
por në të vërtetë është si një amfiteatër i 
vogël i shkollës fillore."

Maska e tij: Para kontratës së tij me 
produksionin muzikor, Gashi e mbante 
veten duke ndihmuar babanë e tij, i cili 
punonte si mirëmbajtës në ndërtesën ku 
familja e tij jetonte në Bruklin. “Njerëzit më 
ngacmonin dhe thonin ‘Si mund të jetë ai 
një reper nëse është një hedhës plehrash?’. 
“Kështu që, nëna ime më tha: ‘Pse nuk e 
mban një ski-maskë që mos të të shohin?’” 
Tani ai rrallëherë shihet pa një ski-maskë 
me ngjyrë neoni portokalli e mbështjellur 
si kapelë e ngushtë për kokë. “Unë e mbaj 
ski-maskën time para një shfaqjeje për të 
hyrë në “tripin” tim,” tha ai.

Gashi krijon tekste personale, 
introspektive mbi muzikën nga melodia 
e sintesajzerit dhe ritmet e paqarta e 
të dallueshme. Në fillim të karrierës së 
tij, ai kaloi rrjedhshëm nga repi i ashpër 
në këndimin sentimental me dëshirë të 
zjarrtë, para se të përvetësonte një tingull 
të zymtë të muzikës pop në kombinim me 
R&B në publikime të tilla si albumi i plotë i 
vitit 2020 - “1984”.

Pas muzikës së kombinuar nga 
këngëtarë të ndryshëm në vitin 2011 
me titullin “Last of a Rare Breed”, ai në 
vitin 2012 formoi grupin “Moxy”, si dhe 
publikoi singlin "Rocket". Më pas pasuan 
“I’ll Be Right with You (2013)” dhe “4Play” 
(2014), këngë të kombinuara. Mini-albumi 
i Gashit “Stairs” u shfaq në kompaninë 
“Order Label” në vitin 2016. Ai gjithashtu 
bëri dy paraqitje në albumin “Encore” 
të DJ Snake, duke përfshirë "Oh Me 
Oh My", ku gjithashtu u parqitën Migos 
dhe Travis Scott. Singli "Disrespectful" i 
Gashit në vitin 2017 rezultoi të jetë hiti i tij 
më i madh deri më tani, duke grumbulluar 
miliona transmetime.

Vitin pasues, në mes të singlave të 
tij përfshihej edhe "Creep on Me", ku 
u paraqitën French Montana dhe DJ 
Snake. Përgjatë vitit 2019 ai publikoi 
disa singla, përfshirë "My Year" me 
G-Eazy, "Roses" dhe "Safety", ku përsëri 
u paraqit DJ Snake. Albumi debutues i 
Gashit, i titulluar sipas emrit të tij, arriti në 
shtator në “RCA Records”. Pasi u paraqit 
në "Sicko" të Felix Jaehn në fillim të vitit 
2020, ai publikoi singlin - “Cabin Fever”. 
Para se të publikonte albumin “1984”, 
vijuan më shumë singla, të cilat përfshinë 
performancat e shkurtra nga Sting, G-Eazy 
dhe Devault. Albumi i fundit i incizuar në 
studio me një përmbledhje të këngëve më 
të mira është "Elevators".

(Burimi: https://www.nytimes.com)
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A few years ago, the rising rapper 
was a janitor. Now he has millions of 
streams on SoundCloud and a deal with 
RCA Records.

Name: Labinot Gashi, better known as 
Gashi.

Age: 31

Hometown: Born in Tripoli, Libya, 
Gashi and his family lived in 24 countries 
before settling in Brooklyn when he was 11.

Now lives: He splits his time be-
tween a spacious loft in Beverly Hills, 
Calif., and a new house in the Kensing-
ton area of Brooklyn that he bought for 
his parents in 2017.

Claim to fame: Gashi is a rising rap-
per and singer who has collaborated with 
DJ Snake, French Montana and other 
big industry names. His eclectic style (he 
sometimes wears a patterned scarf tied on 
his head) and self-aware lyrics (his song 
“YouTube Comments” tackles cyberbully-
ing) stem from his worldly upbringing. “It’s 
very rare for a kid like me - a refugee - to 
say things like, ‘I live in L.A.,’ ‘I moved my 
parents into a bigger home,’ ‘I got my father 
a car,’” he said. “It doesn’t feel real. I’m 
afraid if I blink, I will miss this moment.”

Big break: As a young boy in Mu-
nich, Gashi made money for his family by 

performing Michael Jackson moves on 
the streets. He hasn’t stopped grooving 
since. In 2016, a video of him dancing to 
his breakout single “Disrespectful,” filmed 
by his mother, blew up online, spurring 
millions of streams on SoundCloud and 
a deal with Roc Nation. During a meeting 
with RCA Records soon after, he wowed a 
conference room full of executives with an 
energetic impromptu performance. They 
signed him on the spot. “All my life, I can 
never stand in one place when I’m listen-
ing to music,” he said.

Latest project: His public 
persona defies neat labels. 
In January, he recorded a 
cover of “Hurt” by Nine Inch 
Nails at Spotify’s New York 
Studios. The following month, 
he made his TV debut on “the 
Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon,” performing his single 
“My Year,” with G-Eazy and a 
blizzard of confetti. “The thing 
that shocked me was how 
small the studio was,” Gashi 
said. “Everything on TV looks 
super-huge, but in reality it’s 
like a small elementary school 
auditorium.”

His mask: Before his 
record deal, Gashi made ends 
meet by helping out his father, 
who worked as a janitor at his 

family’s apartment building in Brooklyn. 
“People would bully me and be like, ‘How 
can he be a rapper if he’s a garbageman?” 
he said. “So, my mother said to me, ‘Why 
don’t you wear a ski mask so they don’t 
see you?’” He is now rarely seen without a 
neon-orange balaclava mask rolled into a 
tight skull cap. “I wear my ski mask before a 
performance to get into my zone,” he said.

GASHI delivers personal, introspec-
tive lyrics over hazy, atmospheric synths 
and beats. Early in his career, he fluidly 
switched between tough rapping and yearn-
ing, sentimental crooning before adopting a 
moody pop-meets-R&B sound on releases 
such as 2020's full-length album - 1984.

Following the 2011 mixtape Last of a 
Rare Breed, he formed the group Moxy in 
2012, in addition to releasing the single 
"Rocket." Mixtapes I'll Be Right with You 
(2013) and 4Play (2014) followed. GASHI's 
Stairs EP appeared on the Order Label in 
2016. He also made two appearances on 
DJ Snake's Encore album, including "Oh 
Me Oh My," also featuring Migos and Travis 
Scott. GASHI's 2017 "Disrespectful" single 
ended up being his biggest hit so far, rack-
ing up millions of streams.

The following year, his singles in-
cluded "Creep on Me," featuring French 
Montana and DJ Snake. He released 
several singles throughout 2019, includ-

ing "My Year" with G-Eazy, "Roses," 
and "Safety," again featuring DJ Snake. 
GASHI's self-titled debut album arrived 
that September on RCA Records. After 
featuring on Felix Jaehn's "Sicko" in early 
2020, he issued his own single, "Cabin 
Fever." More singles followed prior to the 
release of 1984, which included cameos 
by Sting, G-Eazy, and Devault. The latest 
studio album is “Elevators”.

(Source: https://www.nytimes.com)
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R indërprerja e 
mësimit si pasojë 
e COVID-19, tregon 

se fitorja ndaj këtij 
armiku të padukshëm 
nuk do të jetë edhe aq e 
lehtë. Njëkohësisht, tani 

është edhe më e qartë 
se nuk janë pjekur ende 
kushtet që mësimi në 
distancë ose online t’ia 
lëshojë vendin mësimit 
tradicional dhe rikthimit 
të të gjithë nxënësve në 

bankat shkollore. 
Kjo na çon në një 

klasë, të cilën mund ta 
merrni me vete kudo që 
të shkoni, të cilën mund 
ta bartni edhe në xhepin 
tuaj falë teknologjisë së 
telefonave të mençur. 
Kjo është “Google Clas-
room”, një shërbim i 
cili ofrohet nga Google. 
Për dallim nga Khan 
Academy, ku gjenden 
ligjërata, shpjegime 
dhe ushtrime nga lëndë 
të ndryshme, Google 
Classroom është më 
shumë një Sistem për 
Menaxhimin e të Mësu-
arit. Në vijim ju ftojmë 
që t’i lexoni disa prej 
përparësive të për-
dorimit të këtij burimi 
online.

I lehtë për tu 
përdorur dhe i 
qasshëm nga 
çdo pajisje
Edhe nëse nuk jeni për-
dorues i Google, përdor-
imi i Google Classroom 
është i lehtë sa më s’ka. 
Përpos që ofrohet përmes 
shfletuesit Chrome, gjë 
që e mundëson qasjen 
nga të gjithë kompjuterët, 
telefonat mobil dhe table-
tat, përmes këtij shërbimi 
e keni vërtetë të lehtë 
që të shtoni sa nxënës 
që të doni, që të krijoni 
dokumente në Google 
(Google documents) për 
të menaxhuar detyrat dhe 
shpalljet, që të postoni 
video nga YouTube, të 
shtoni linqe (vegza), 
apo që të bashkëngjisni 
dokumente nga Google 
Drive. Edhe nxënësit do 
ta kenë po aq të lehtë që 
të regjistrohen si dhe t’i 
pranojnë dhe dorëzojnë 
detyrat e tyre.

Komunikim dhe 
shpërndarje 

efektive
Një nga përparësitë më të 
mëdha të Google Class-
room janë Google Docs; 

këto dokumente ruhen 
online dhe mund të ndahen 
me numër të pakufizuar të 
njerëzve. Me fjalë të tjera, 
ju nuk keni më nevojë për 
postën elektronike (e-mail) 
për të shkëmbyer informa-
cione. Thjesht e krijoni një 
dokument dhe e ndani atë 
me sa nxënës që doni dhe 
kaq!

Përshpejtimi 
i procesit të 
detyrave
Procesi i detyrave nuk ka 
qenë kurrë më i shpejtë dhe 
më efektiv se sa në Google 
Classroom, ku fare lehtë 
mund të kontrolloni kush 
i ka dorëzuar detyrat dhe 
kush është duke i punuar 
ende ato, dhe po ashtu, ju 
mund të reagoni menjëherë.

Reagim efektiv
Kur flasim për reagimin, 
përmes Google Class-
room ju e keni mundësinë 
që menjëherë t’u jepni 
mbështetje online nxënësve 
tuaj. Kjo do të thotë se re-
agimi është më efektiv, pasi 
që komentet dhe vërejtjet e 
freskëta kanë ndikim më të 
madh në mendjet e nxë-
nësve.

Nuk ka nevojë 
për letra
Duke i centralizuar materi-
alet për mësim elektronik 
(eLearning), në një lokacion 
qendror në të ashtuquajturat 
“cloud”, ju e keni mundësinë 

GOOGLE CLASSROOM



që të mos përdorni më letra 
dhe të mos shqetësoheni më 
për shtypjen, shpërndarjen 
apo edhe humbjen e punës 
së nxënësve tuaj!

Ndërfaqe e 
pastër dhe 
miqësore për 
përdoruesin
Në përputhje me standar-
det e paraqitjes së pastër 
të Google, Google Class-
room ju ofron një mjedis ku 
çdo detaj i dizajnit është i 
thjeshtë, intuitiv dhe miqësor 
për përdoruesin. S’do mend 
përdoruesit e Google do të 
ndihen shumë rehat.

Është për të 
gjithë
Edhe mësuesit mund të 
bashkohen përmes Google 
Classroom. Kjo do të thotë se 
ju mund ta krijoni një klasë 
në Google Classroom, për 
ju dhe kolegët e juaj dhe ta 
shfrytëzoni atë për takime, 
shkëmbim të informacioneve 
apo për zhvillim profesional.

Sigurisht, si çdo gjë tjetër, 
edhe Google Classroom ka 
mangësi dhe hapësirë për 
përmirësime. Tek e fundit, as-
gjë nuk mund ta zëvendësojë 
komunikimin e drejtpërdrejt 
mësues-nxënës, apo ndërve-
primin në mes të nxënësve. 
Sidoqoftë, shfrytëzimi i këtij 
shërbimi pa dyshim që do ta 
lehtësojë shumë punën jo 
vetëm për mësuesit dhe nxë-
nësit por, edhe për prindërit.
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The reclosing of schools due to 
COVID-19, showed that the vic-
tory against this invisible enemy 

will not come easy. At the same time 
it became clear that the conditions for 
distance or online learning to make way 
for traditional learning and the return 
of all students to their classrooms have 
still not been met.

This brings us to a classroom that 
you can bring with you wherever you go, 
that you can even carry in your pocket 
thanks to your smartphones. This is 
“Google Classroom”, a service provided 
by Google. In comparison to Khan Acad-
emy, where you find lectures, explana-
tions and exercises for various subjects, 
Google Classroom is more of a Learning 
Management System. Below we invite 
you to read some of the advantages of 
using this online resource.

Easy to use and 
accessible from all 
devices
Even if you are not a Google user, us-
ing Google Classroom is a piece of cake. 
Apart from being delivered through the 
Chrome browser, which makes it acces-
sible from all computers, mobile phones, 
and tablets, it makes it really easy for you 
to add as many learners as you like, cre-
ate Google documents to manage assign-
ments and announcements, post YouTube 
videos, add links, or attach files from 
Google Drive. Learners will find it equally 
easy to log in, as well as receive and turn 
in assignments.

Effective communication 
and sharing
One of the greatest advantages of 
Google Classroom is Google Docs; 
these documents are saved online and 
shared with a limitless number of peo-
ple. In other words, you no longer need 

emails to share information; 
you just create a document, 
share it with as many learn-
ers as you want, and voila!

Speeds up the 
assignment
process
Assignment process has 
never been quicker and more 
effective, as in Google Class-
room you can easily check 
who has submitted their as-

signment and who is still working on it, as 
well as offer your feedback immediately.

Effective feedback
Speaking of feedback, Google Classroom 
gives you the opportunity to offer your 
online support to your learners right away; 
this means that feedback becomes more 
effective, as fresh comments and remarks 
have bigger impact on learners’ minds.

No need for paper
By centralizing eLearning materials in one 
cloud-based location, you have the ability 
to go paperless and stop worrying about 
printing, handing out, or even losing your 
learners’ work!

Clean and user-friendly 
interface
Staying loyal to clean Google layout 
standards, Google Classroom invites you 
to an environment where every single 
design detail is simple, intuitive, and 
user-friendly. Needless to say, Google 
users will feel right at home.

Is for everyone
Educators can also join Google Class-
room as learners. This means that you 
can create a Google Classroom for you 
and your colleagues and use it for faculty 
meetings, information sharing, or profes-
sional development.

Off course, as with everything else, 
also Google Classroom has deficiencies 
and room for improvement. After all, 
nothing can replace the direct teacher-
student communication, or peer interac-
tion. However, the use of this service 
will without a doubt make the work 
easier not only for the teachers and 
students but parents as well.

GOOGLE CLASSROOM



- Këto kafshë të vogla shoqërore u 
përkasin gjitarëve të vegjël. Jetëgjatësia 
e tyre në shkretëtirë të nxehtë është 
mesatarisht 10 vjet, ndërsa në robëri 
mund të jetojnë deri në moshën 13 vjeç.  

- Ushqehen kryesisht me insekte, 
merimanga, vezë, zogj, hardhuca, 
akrepa dhe gjitarë të tjerë më të vegjël, 
si dhe rrënjë dhe zhardhokë. Me shqisën 
e tyre të jashtëzakonshme të nuhatjes, 
merkatët gjejnë ushqim nën tokë pa 
problem, dhe pastaj vjen gërmimi 

jashtëzakonisht i 
shpejt. Ata gjuajnë 

në skajin e kundërt 
të territorit të 
tyre çdo ditë 
dhe kthehen në 

territorin fillestar të 
gjuetisë pas një jave. 
Çdo merkat kërkon 
ushqim për vete, 
por kur bëhet 
fjalë për kafshët 
më të mëdha, 
ata gjuajnë së 
bashku.

- Njerëzit 
shpesh i 
identifikojnë 
ata me 
majmunët, 
por e vërteta 
është se 
ata vijnë 

nga familja e 
mungosëve.

- Një studim i kryer me ta tregoi se janë 
në gjendje që të njohin njëri-tjetrin nga 
zërat që lëshojnë.

- Komunitetet e tyre përbëhen nga deri 
në 50 anëtarë, të cilët janë të lidhur në 
3 deri në 4 familje që e ndajnë të njëjtin 
habitat. Janë jashtëzakonisht të lidhur 
shoqërisht dhe kanë rrjet kompleks të 
komunikimit të ndërsjellë. Lëvizjet e 
guximshme, si përzënia e grabitqarëve 
të mundshëm, bëhen vetëm kur janë në 
grup, dhe kurrë kur janë vetëm.

- Kanë një specifikë interesante - edhe 
pse krijesa të vogla, merkatët e rritur 
janë imun ndaj pickimit helmues të 
akrepit! Sidoqoftë, duhet kohë për të 
fituar shkathtësi në gjuetinë e këtyre 
krijesave ogurzeza, sepse pavarësisht 
nga fakti se nuk janë të ndjeshme ndaj 
efekteve të helmit, akrepat mund t’i 
lëndojnë rëndë me pickimet e tyre.

- Për shembull, vetëm femrat alfa lejohen 
të çiftëzohen, dhe nëse njëra nga femrat 
vartëse mbetet shtatzënë, shpesh 
ndodh që femra kryesore ta dëbojë ose 
t’ia vrasë të vegjlit. Në kushte normale, 
femrat e tjera merren me kujdesin dhe 
“edukimin” e këlyshëve të sapoardhur.

- Janë ekskluzivisht kafshë ditore, 
ndër të tjera sepse nuk i durojnë 
temperaturat e ulëta që mbizotërojnë 
natën në shkretëtirë. 

- Kur dalin nga gropa në mëngjes, ata 
së pari qëndrojnë në diell, në mënyrë që 
të ngrohen dhe të bëhen gati për ditën 
e re. Për shkak të madhësisë së tyre, 

ato janë ushqim i përshtatshëm për 
shqiponjat, gjarpërinjtë, çakejtë 

dhe skifterët, kështu që u 
detyruan që ta zhvillojnë një 

sistem vëzhgimi. Ndërsa 
realizojnë aktivitete 
në grup, njëri 
anëtar gjithmonë 
vështron nga 
një lartësi dhe 
paralajmëron 
pjesën tjetër të 

klanit për çdo rrezik të 
mundshëm me sinjale 

specifike.

- Përmes një sërë hulumtimesh, 
biologët e kanë vërtetuar se 

merkatët e kanë instinktin më të theksuar 
vrastar nga të gjithë gjitarët e njohur. 
Besohet se 
ata e fituan 
emrin e tyre 
karakteristik 
kur një 
marinar indian i 
quajti ‘merkat’ 
që është 
fjalë nga 
Sanskritja 
e lashtë që 
do të thotë 

majmun.

Merkatët janë 
kafshë të vogla që 
jetojnë në Botsvana në 

shkretëtirën Kalahari. Janë 
vetëm 30 cm të gjatë, kurse 

këlyshët vetëm 6 cm. Jetojnë në 
gropa që duken si labirinte sepse 

kanë shumë kalime. Janë mishngrënës 
dhe janë kafshë shumë shoqërore 

(jo në shoqërinë e njerëzve, por 
jetojnë në grup). Kanë sy të 

vegjël dhe të rrethuar me 
të zezë që shërben 

si syze dielli.

14

MERKATËT: Kush guxon të kapet me ta???
mbretëria e kafshëve

Kur themi merkatët, një numër i madh i njerëzve nuk e dinë, ose nuk janë të sigurt se si duken, dhe shumica 
dërrmuese i njeh ata nga përfaqësuesi i tyre më i famshëm, Timoni i qeshur nga filmi klasik i Disney “Mbreti 
Luan” (The Lion King). Edhe pse në jetën reale merkatët nuk bëhen miq me derrat e egër ose me luanët, këto janë 

kafshët që ju kënaqin me inteligjencën dhe aftësitë e tyre. Nëse nuk keni pasur mundësi që të mësoni për këto kafshë 
mbresëlënëse deri më tani, do të jetë nder i vërtetë për ne që t’ua prezantojmë ato me shkëlqim të plotë.



- These small social animals belong to 
small mammals. Their lifespan in hot wild 
is on average 10 years, while in captivity 
they can live up to 13 years.  

- They mainly feed on insects, spiders, 
eggs, birds, lizards, scorpions and other 
smaller mammals, as well as roots and 
bulbs. With their exceptional sense 
of smell, meerkats easily find food 
underground, and then dig extremely fast. 
They hunt in another part of their territory 
every day, and return to the initial hunting 
territory after a week. Each meerkat seeks 
food for itself, but when it comes to hunting 
larger animals then they hunt together.

- 

People often identify them with monkeys, 
and the truth is that they belong to the 
mongoose family.

- A study conducted on them showed that 
they are able to recognize each other by 
the voices they emit.

- Their communities consist of up to 50 
members, they are interconnected with 
3 to 4 families sharing the same habitat. 
They are extremely socially connected 
and have a complex network of mutual 
communication. Brave moves, such as 
forcing potential predators, are taken only 

when they are in a group, not 
when they are alone.

- They are specific in 
an interesting way - as 
a small creature, adult 
meerkats are immune to 
the poisonous sting of 
a scorpion! However, 
it takes time for them 
to be skilled in 

hunting these ominous creatures, because 
regardless of the fact that they are immune 
to poison, scorpions can definitely seriously 
injure them with their stings.

- For example, only alpha females 
are allowed to mate, and if one of the 
subordinate females remains pregnant, 
it often happens that the alpha female 
expels her or kills her young. Under normal 
conditions, other females engage in the 
care and "education" of newly arrived pups.

- They are exclusively diurnal animals, 
among other things because they do not 
tolerate the low temperatures that fall at 
night in the deserts. 

- When they come out of the burrows in 
the morning, meerkats first stand in the 
sun, in order to warm up and be ready for 
a new day. Due to their size, they are a 
perfect bite for eagles, snakes, jackals and 
falcons, so they were forced to develop 
lookout system. While the rest of the mob 
is involved in other activities, one member 
is always watching from vantage point and 

warns the rest of the mob of potential 
danger with specific signals.

- Biologists have proven, 
through a series of 
researches, that of all known 
mammals, meerkats have 
the strongest killer instinct. 
It is believed that they got 
this characteristic name 
when an Indian sailor called 

them -meerkats - which is 
exactly the word from ancient 

Sanskrit used for monkeys.

Meerkats are 
small animals that live 

in Botswana in the Kalahari 
Desert. They are only 30 cm 
tall and their pups only 6 cm. 
They live in burrows that look like 

a maze because they have many 
entries and exits. They are carni-
vores and are very social animals 
(not in the company of people, 
but living as a group). They have 
small eyes and the black mark-

ings around eyes act like 
sunglasses.

MEERKATS: Who dare to mess with them???
When we say meerkats, a large number of people do not know or are not sure what they look like, and the vast 
majority recognize them by their most famous representative, the hilarious Timon from the Disney classic "The 
Lion King". Although in real life meerkats do not make friends with warthogs or lions, these are the animals that 
will completely delight you with their intelligence and abilities. If you have not had the opportunity to meet these 
impressive animals so far, it will be a real honor for us to present them to you in full glory.

animal kingdom
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PËRPARËSITË
• Përzgjedhje e shkëlqyeshme e serive televizive
• Listë e gjerë e kanaleve televizive Live
• DVR ‘cloud’
• Në dispozicion në pothuajse çdo pajisje me medium për ‘streaming’ 

MANGËSITË
• Plani bazik sipas-kërkesës përfshinë reklama
• Për shkarkime ‘offline’ kërkohet llogaria Premium
• Më pak origjinale me cilësi të lartë sesa konkurrentët

Çka mund të shikoni në Hulu?
Biblioteka sipas-kërkesës e Hulu gjithmonë ka pasur lidhje me 
shfaqjet TV, dhe kështu vazhdon të jetë. Shërbimi ofron qindra 
sezone dhe mijëra episode nga rrjetet kryesore. Për adhuruesit 
e animacionit, Hulu e ka Archer, Adventure Time, Bob's Burgers 
dhe Futurama. Seritë drama përfshijnë Bones, Killing Eve, Orville 
dhe X-Files. Adhuruesit e komedisë mund të shikojnë 30 Rock, 
Broad City, Brooklyn Nine-Nine, Letterkenny, Malcolm in the 
Middle, Scrubs dhe Seinfeld.

Ashtu si Netflix dhe Amazon, Hulu gjithashtu krijon përmba-
jtje origjinale. Edhe pse ato nuk kanë qenë tejet të suksesshme 
dhe shumë shfaqje nuk vazhdohen, ata janë duke u pëmirësuar 
në këtë drejtim. Hulu është gjithashtu një nga shërbimet më të 
mira ‘streaming’ të videove për lartësimin e artit të Zi (Black art).

Biblioteka e filmave në Hulu është e mirë me filmat si Forget-
ting Sarah Marshall, High Fidelity, Parasite, Rocketman, Super-
bad, Terminator: Dark Fate dhe Twilight në kohën e publikimit. 
Gjithsesi, gjërat duken edhe më mirë në vitin 2021, pasi Hulu i 
kapi premierat për transmetim në ditën e njëjtë të 'Nomadland' 
dhe 'The United States vs. Billie Holiday', ku të dy këta filma 
kanë fituar çmime Golden Globe.

Dokumentarët në Hulu
Seksioni i dokumentarëve në Hulu përmban shumë biografi të të 
famshmëve, nga The Beatles e deri te B.B King, aty ka dokumen-
tarë rreth jetës dhe kohërave të shumë muzikantëve të dashur. 
Dokumentarët e modës përfshijnë The First Monday in May, Dior 

and I, Diana Vreeland: The Eye Has to Travel dhe McQueen. 
Entuziastët e ambienteve të jashtme duhet ta shikojnë Free Solo, 
dokumentarin për ngjitje në mal që përfshinë solo alpinistë të pa-
trembur dhe fotografi të mahnitshme të greminave pamundësisht 
të larta. Marshimi i Pinguinëve me zërin e Morgan Freeman është 
vetëm një nga titujt familjarë-miqësorë në Hulu.

Anime në Hulu
Hulu ka qindra tituj anime, të tilla si My Hero Academia, Himouto! 
Umaru-chan, dhe One-Punch Man. Klasikët më të vjetër, si Cowboy 
Bebop, FLCL, Ghost in the Shell, Naruto Shippuden, Ranma 1/2, 
Rurouni Kenshin, Slayers dhe Trigun janë gjithashtu të pranishëm. 
Hulu’s ia kalon vetëm Crunchyroll në këtë kategori, ku kjo e fundit 
është nikoqir i një librarie shumë të madhe të përmbajtjes.

Live TV dhe Sportet
Lista e kanaleve të Hulu + Live TV duhet ta kënaqë shumicën e 
audiencave, me listë të gjerë të përmbajtjes në të gjitha kategoritë 
e lajmeve, argëtimit dhe sportit. Kanalet e lajmeve përfshijnë ABC 
News, CBS News, CNBC, CNN, CNN International, FOX Business, 
FOX News dhe MSNBC. Mbulimi me argëtim është i ngjashëm me 
opsionet si Animal Planet, Cartoon Network, Discovery, Disney, 
Food Network, FX, HGTV, National Geographic, SYFY, TBS, Travel 
Channel, TLC dhe TNT. Aty janë edhe kanalet e filmit, FXM dhe 
TCM. Përveç burimeve Live të këtyre kanaleve, mund të shikoni 
përmbajtje sipas-kërkesës nga secili prej këtyre rrjeteve. Sa i për-
ket sporteve, formacioni Hulu përfshinë BTN, CBS Sports, ESPN, 
ESPN 2, ESPNEWS, Golf Channel dhe Channel Olympic. Numri i 
kanaleve që i shihni varet nga lokacioni juaj.

Përfundim
Ndërsa intensifikohet konkurrenca midis shërbimeve ‘streaming’ 
të videove, Hulu vazhdon të ofrojë një bibliotekë të fuqishme të 
serive dhe filmave, si dhe opsion të fuqishëm të Live TV. Do të 
thotë, seritë origjinale të Hulu janë kape-ose-iku, dhe shkarkimet 
janë ende në dispozicion vetëm për abonentët Premium. Rritja 
e fundit e çmimeve të Hulu për planin e saj Live TV e lëkundi 
bazën e saj, pavarësisht nga kombinimi unik i përmbajtjes Live 
dhe sipas-kërkesës.
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Përmbajtja sipas-kërkesës dhe kanalet televizive Live 
shkojnë më mirë së bashku

Shërbimet ‘streaming’ gradualisht po bëhen e ardhmja e televizionit. Ndërsa rëndësia e tyre po rritet, ne filluam 
muajin e kaluar me një prezantim të disa prej shërbimeve më të mira ‘streaming’ që mund të zgjidhni. 
Sigurisht, në krye të listës është Netflix (për të cilin shkruam në numrin e fundit) – shërbimi që dikush mund 

të thotë se e shpiku shërbimin ‘streaming’ ashtu siç është sot. E dyta në radhë sipas PC MAG është HULU, dhe më 
poshtë ju ftojmë të lexoni se çka ka për të thënë kjo revistë në lidhje me këtë shërbim ‘streaming’.

HULU 
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PROS
• Excellent selection of TV series
• Extensive live TV channel lineup
• Cloud DVR
• Available on nearly every media streaming device

CONS
• Base on-demand plan includes ads.
• Offline downloads feature requires premium account.
• Fewer high-quality originals than competitors

What Can You Watch on Hulu?
Hulu's on-demand library has always been about TV shows 
and that emphasis remains. The service offers hundreds of 
seasons and thousands of episodes from major networks. 
For fans of animation, there's Archer, Adventure Time, Bob's 
Burgers, and Futurama. Drama shows include Bones, Killing 
Eve, The Orville, and The X-Files. Comedy fans can watch 30 
Rock, Broad City, Brooklyn Nine-Nine, Letterkenny, Malcolm 
in the Middle, Scrubs, and Seinfeld. 

Like Netflix and Amazon, Hulu also creates original con-
tent. While its offerings have typically been a mixed bag and 
many shows do not get renewed, its track record is trend-
ing upward. Hulu is also one of our picks for the best video 
streaming services for celebrating Black art.

Hulu's library of movies is decent with mainstream movies 
such as Forgetting Sarah Marshall, High Fidelity, Parasite, 
Rocketman, Superbad, Terminator: Dark Fate, and Twilight at 
the time of publishing. Things are looking up in 2021, how-
ever, with Hulu snagging the same-day release premieres of 
Nomadland and The United States vs. Billie Holiday, both of 
which won Golden Globe awards. 

Documentaries on Hulu
Hulu’s documentary section features a lot of celebrity biopics; 
from The Beatles to B.B. King, there are documentaries about 
the life and times of many beloved musicians. Fashion docu-
mentaries on the service include The First Monday in May, Dior 

and I, Diana Vreeland: The Eye Has to Travel, and McQueen. 
Outdoors enthusiasts should check out Free Solo, the mountain-
climbing documentary featuring fearless free solo climbers and 
sweeping shots of impossibly high cliffs. The Morgan Freeman-
narrated March of the Penguins is just one of the family-friendly 
titles on Hulu.

Anime on Hulu
Hulu has hundreds of anime titles, such as My Hero Academia, 
Himouto! Umaru-chan, and One-Punch Man. Older classics, 
such as Cowboy Bebop, FLCL, Ghost in the Shell, Naruto Ship-
puden, Ranma 1/2, Rurouni Kenshin, Slayers, and Trigun are 
also present. Hulu only falls short of Crunchyroll in this category, 
with the latter hosting a much larger library of content.

Live TV and Sports
Hulu + Live TV's channel lineup should please most general 
audiences, with a deep lineup of content across the news, 
entertainment, and sports categories. News channels include 
ABC News, CBS News, CNBC, CNN, CNN International, FOX 
Business, FOX News, and MSNBC. Entertainment coverage 
is similarly varied with options such as Animal Planet, Car-
toon Network, Discovery, Disney, Food Network, FX, HGTV, 
National Geographic, SYFY, TBS, Travel Channel, TLC, and 
TNT. You also get the movie channels, FXM and TCM. In 
addition to live feeds of these channels, you can watch on-
demand content from each of these networks. As for sports, 
Hulu lineup includes BTN, CBS Sports, ESPN, ESPN 2, 
ESPNEWS, Golf Channel, and Olympic Channel. The number 
of channels you get depends on your location. 

Conclusion
As the competition between video streaming services intensifies, 
Hulu continues to offer a strong library of shows and movies, as 
well as a robust live TV option. That said, Hulu's original series 
are hit-or-miss, and offline downloads are still only available for 
premium subscribers. Hulu's latest price hike for its live TV plan 
put its distinction on shaky ground, despite its unique combina-
tion of on-demand and live content.

moviemania

On-demand content and live TV channels 
are better together

Streaming services are gradually becoming the future of TV. As their importance is growing, we started last month 
with a presentation of some of the best streaming services you can choose. Of course, top of the list is Netflix 
(and we wrote about them last issue) – the service that one could say actually invented the streaming service as 

it is today. Next in line according to PC MAG is HULU, and below we invite you to read what this magazine has to say 
about this streaming service.

HULU 



Si rregull i përgjithshëm që duhet të dijmë 
është se Besart Berisha nuk pajtohet 
me vendin e dytë. Ai nuk u pajtua kur 

luajti për Melbourne Victory në dhjetor 2016, 
kur, pasi kishte humbur disa mundësi për të 
barazuar rekordin prej 90 golave të Ligës “A” të 
të gjitha kohërave të Archie Thompson-it, ai e 
përdori pushimin e gjysmëlojës për të shkatër-
ruar disa karrige, një kosh plehrash dhe një 
derë "për tu relaksuar pak”, para se të dilte në 
fushë për të shënuar një fitore në pjesën e dytë.

Ai nuk u pajtua as në vitin 2011, kur dy-
golëshi i tij e ndihmoi Brisbane Roar të fitonte 
4-0, që rezultoi në 36 fitore radhazi, gjë që 
e theu rekordin sportiv australian 74-vjeçar. 
Ashtu bëri edhe në vitin 2018, kur goditja e tij 
e jashtëzakonshme me roveshatë ia dha klubit 
Victory një fitore finale eliminuese në minutën e 
89-të ndaj Adelaide United.

Çuditërisht, në mbrëmjen e së shtunës (20 
shkurt 2021), Berisha ishte i dyti, dhe kjo mund 
të barazohet me arritjen e tij më të dalluar deri 
më tani. Golat e tij 137 dhe 138 në fitoren 4-1 
të Western United ndaj Macarthur e ngritën atë 
mbi 137 golat e Rod Brown-it në listat e golave 
të të gjitha kohërave në ligën kombëtare të Aus-
tralisë. Ai tani zë vend vetëm pas ish-sulmuesit 
të Socceroos, Damian Mori, rekordi me 240 
gola i të cilit i ka rezistuar kohës. 

Në moshën 35 vjeçare, Berisha do ta ketë 
të vështirë për të gjetur edhe 102 gola të tjerë 
para se të dalë në pension. Mirëpo bukuria 
e kësaj është se ai nuk ka nevojë, sepse 
ndërkombëtari shqiptaro-kosovar tashmë e ka 
trasuar rrugën e tij në psikikën e pothuajse të 
gjithë atyre që i dalin përpara.

Ata që kënaqen me të dhëna që nuk mund 
të hidhen poshtë mund të përmendin katër kam-
pionatet e Berishës në Ligën “A”, dy në ligën 
premierë dhe një trofe të Kupës së Federatës 
së Futbollit të Australisë. Ose mund të tregojnë 
gishtin kah dy këpucët e tij të arta dhe qëndrimin 
gati të përhershëm në ekipin më të mirë të se-
zonit të Shoqatës së Futbollistëve Profesionistë.

Ata gjithashtu mund t’i refero-
hen faktit që ai e mban rekordin për 
tregolëshin më të shpejtë të Ligës “A” (për 
Brisbane Roar të Ange Postecoglou-it në vitin 
2011) ose që ai gjithashtu ka më së shumti 
tregolësha në përgjithësi (i barabartë me 
pesë të tilla të Jamie Maclaren-it). Në sezonin 
2019-20, pavarësisht moshës së tij, ai i shënoi 
19 gola për Western United - i njëjti rezultat që 
ia dha atij këpucën e artë në 2011-12 ndërsa 
ishte në Brisbane dhe 2016-17 në Victory.

Të gjithë këta janë përbërës kryesorë që 
një lojtar të konsiderohet si sulmuesi më i mirë i 
Ligës “A”, por jo të gjithë këta e bëjnë Ber-
ishën të tillë. Si gjithmonë, ka të bëjë edhe me 
personalitetin. Ka të bëjë me sjelljen e bezdis-
shme të sportistëve dhe me reagime drama-
tike, një dashuri për momente të kapshme që 
nxjerr pseudonime si "Besi i ndheshjeve të 
mëdha”, dhe një aftësi për të sjellë dashuri dhe 
urrejtje dhe të gjitha emocionet e tjera në mes.

Ngjarja e fundit ndryshuese e Berishës 
është një strofë e përshtatshme lirike për 
jetëgjatësinë gati një dekadë pas debutimit të 
tij në Ligën “A” për klubin Roar kundër Cen-
tral Coast në 2011, gjë që gati sa nuk ndodhi 
fare. "Ka pasur një moment kur unë doja të 
prishja kontratën para se të vija në Brisbane", 
tha ai në fillim të vitit të kaluar. “Isha pak ner-
voz dhe i frikësuar. Gruaja ime më shtyu dhe 
më tha ‘jo, nuk mund ta bëjmë atë’, dhe jam 
shumë i lumtur që gruaja ime më ndihmoi me 
këtë vendim për të vazhduar me udhëtimin. 
Unë i jam gjithmonë mirënjohës. Mendova se 
thjesht do të luaja për shtatë muaj dhe do të 
kthehesha përsëri në Evropë, por u dashu-
rova, që në vitin e parë u ndjeva si në shtëpi. 
Doja të vazhdoja këtu”.

Që atëherë, çdo pjesë e qenies së 
Berishës ka vërtetuar se është ashtu. Secili 
nga klubet e tij e kaplon atë të tërin, me zjarr 
e bërtime si ndaj kundërshtarëve ashtu edhe 
ndaj shokëve të ekipit. Ai është pa kompromis 
dhe kënaqet me këtë, lulëzon në armiqësi dhe 

jeton për lojërat në fushë të huaj.
Futbollistë të tillë punojnë më së mirë nën 

menaxherë rigorozë. Në atë kuptim, Posteco-
glou, Kevin Muscat dhe Mark Rudan kanë 
qenë mundësues të përkryer. "Sa më përket 
mua ai e ka një faktor të karakterit të pëlqye-
shëm", tha Rudan sezonin e kaluar. "Ai është 
armiku më i madh i të gjithëve dhe mua më 
pëlqen kjo. Sa më shumë njerëz që hedhin 
gurë mbi mua ose Besin, ose klubin tonë, për 
ne është si kriptonit… ”

"Miqtë më kanë thënë, 'privatisht, nuk 
mund të imagjinojmë një djalë më të mirë, një 
njeri më të mirë, një njeri më familjar, por pse 
je një person tërësisht tjetër në fushë?", Beri-
sha tha për “Guardian” në vitin 2013. “Gjersa 
unë them, ‘përshtatet me historinë time'. Loja 
është jeta ime dhe unë e marr me shumë se-
riozitet. Edhe kur isha 14 vjeç, isha kaq serioz. 
Nuk doja të humbja asnjë lojë”.

Berishës nuk i pëlqen të humbasë, por ky 
lloj i vendit të dytë është për t’u çmuar.

Futbolli në Kosovë gjithmonë ka qenë një sport i rëndësishëm 
dhe jashtëzakonisht popullor. Nuk është çudi që shumë futbollistë 
nga Kosova kanë arritur të bëjnë emër në ligat e huaja. Në këtë rast ndërmend 
na vijnë emra të ndryshëm nga periudha të ndryshme kohore, siç janë: Riza Lushta 
(ish lojtari i Juventusit 1940-1944), Fadil Vokrri, Lorik Cana, Adnan Januzaj e kështu 
me radhë. Një emër tjetër që mund t'ia shtojmë këtij grupi të futbollistëve të kalibrit 
botëror është Besart Berisha, i cili që nga viti 2011 luan profesionin e tij në Ligën 
“A” australiane, kur u bashkua me Brisbane Roar. Që nga ajo kohë kanë kaluar dhjetë 
vite e ndërsa afrohet dita që ai përgjithmonë të lë mënjanë atletet e tij, Berisha ka një 
trashëgimi mjaft të pasur në futbollin australian. Kjo trashëgimi së fundmi u njoh nga 
prestigjiozja “Guardian” (botimi australian në www.guardian.com), gjersa ne 
ju ftojmë që të lexoni artikullin e tyre më poshtë.

BESART BERISHA: RIVALI MË I MADH I TË 
GJITHËVE DHE SULMUESI
MË I MIRË LIGËS “A”

këndi sportiv
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As a general rule, Besart Berisha does 
not settle for second. He did not for 
Melbourne Victory in December 2016 

when, having missed numerous chances to 
equal Archie Thompson’s all-time A-League 
scoring record of 90, used the half-time 
break to smash some chairs, a rubbish 
bin, and a door “to relax a little bit”, before 
emerging to score a second-half winner.

He did not in 2011, when his brace 
helped Brisbane Roar to a 4-0 win and 
a 36th consecutive victory that broke a 
74-year-old Australian sporting record. And 
he did not in 2018, when his remarkable 
overhead kick gave Victory an 89th minute 
elimination-final win over Adelaide United.

Oddly, on Saturday night (20 Febru-
ary 2021), Berisha was second, and it may 
equate to his most distinguished achieve-
ment yet. His 137th and 138th goals in 
Western United’s 4-1 win over Macarthur 
lifted him past Rod Brown’s 137 goals on 

the all-time Australian national league goal 
charts. He now sits only behind former Soc-
ceroos striker Damian Mori, whose record 
240 goals have stood the test of time.

At 35, Berisha will be hard-pressed to 
find another 102 goals before retiring. But 
the beauty is that he does not have to, for the 
Kosovo-Albanian international has already 
whittled his way into the psyche of just about 
all who cross his path.

Those who enjoy cold hard statistics can 
cite Berisha’s four A-League championships, 
two premierships, and one FFA Cup trophy. 
Or they could point to his two golden boots 
and near-permanent residence on the PFA’s 
team of the season.

They might also reference the fact he 
holds the record for the A-League’s fastest 
hat-trick (for Ange Postecoglou’s Brisbane 
Roar in 2011) or that he also has the most 
hat-tricks overall (equal to Jamie Maclaren’s 
five). In 2019-20, despite his age, he scored 
19 goals for Western United – the same tally 
that earned him the golden boot in 2011-12 
while with Brisbane and 2016-17 with Victory.

These are all key ingredients for a player 
regarded as the A-League’s greatest striker, 
but they are not all that make Berisha so. 
It is, as ever, also about personality. It is 
about showboating and theatrics, a 
fondness for clutch moments that elicit 
nicknames like “big-game Bes”, and 
a capacity to conjure love and hate 
and all the emotions in between.

Berisha’s latest milestone is 
an apt ode to longevity almost a 
decade after his A-League debut for 
the Roar against Central Coast in 
2011, which nearly did not happen 
at all. “There was a moment where 
I wanted to break up the contract 
before I came to Brisbane,” he said 
early last year. “I was a bit nervous 
and scared. My wife pushed me and 
said ‘no, we cannot do that’, and I’m 
so glad that my wife helped me with 
this decision to keep going with the 
trip. I am forever thankful. I thought 

I was just going to play for seven months 
and return back to Europe, but I just fell in 
love, I felt home in Australia already in the 
first year. I wanted to continue here.”

Since then, every bit of Berisha’s being 
has proved this to be so. Each one of his 
clubs gets him all in, on the boil and steam-
ing at both opponents and team-mates. He 
gives hell and relishes in its return, thrives on 
hostility and lives for away games…

Such footballers operate at their best 
under hard-nosed managers. In that sense, 
Postecoglou, Kevin Muscat and Mark 
Rudan have been consummate facilitators. 
“He’s got a likability factor as far as I am 
concerned,” Rudan said last season. “He is 
everyone’s arch enemy and I like that. The 
more people throw stones at myself or Bes 
or our club, it’s like kryptonite for us…”

“Friends have told me, ‘privately, I can-
not imagine a better guy, a better man, a 
family man, but why are you such a differ-
ent person on the pitch?’,” Berisha told the 
Guardian in 2013. “And I say, ‘it goes with 
my story’. The game is my life and I take it 
so seriously. Even at 14, I was so serious. I 
didn’t want to lose any game.”

Berisha does not like losing, but this sort 
of second place is to be cherished.

Football in Kosovo has always been an important and extremely popular 
sport. No wonder that many football players from Kosovo have managed to 
make a name in foreign leagues. In this case various names from different 
time periods come to mind, such as: Riza Lushta (former Juventus player 

1940-1944), Fadil Vokrri, Lorik Cana, Adnan Januzaj, and the list goes 
on. Another name we can add to this group of world calibre football 
players is Besart Berisha, who has been plying his trade in the Australian 
A-League since 2011 when he joined Brisbane Roar. Ten years have 

passed since then, and as the day approaches for him to hang his boots 
for good, Berisha has quite e legacy behind him in Australian football. This 
legacy was recently recognized by the prestigious Guardian (Australian 
edition at www.guardian.com), and we invite you to read their article below.

BESART BERISHA: EVERYONE'S ARCH ENEMY 
AND THE A-LEAGUE’S GREATEST EVER STRIKER

sports corner
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Krijoni llogarinë 
e brendit 
Mendo përpara. Ndërsa shtypni të 
dhënat për ta krijuar kanalin në You-
Tube, ndoshta nuk do të mendoni për 
synimin për të qenë në mesin e ka-
naleve që mbledhin më shumë se një 
milion ndjekës, Llogaria e Brendit do të 
thotë diçka për ju në të ardhmen, ndërsa 
biznesi ju rritet. Pse jo llogari personale? 
Para së gjithash, sepse në atë rast do 
të regjistroheni me emrin dhe mbiemrin 
tuaj dhe vetëm ju do të keni mundësi 
të hyni në të, ndërsa Llogaria e Brendit 
lejon që shumë njerëz të hyjnë në të 
njëjtën kohë. Një arsye shtesë është 
se postat elektronike nga shikuesit dhe 
klientët e mundshëm do të mbërrijnë 
në një kuti postare private, të cilën ju 
ndoshta nuk e përdorni për biznes.

Pyete veten kush 
është grupi juaj 
i synuar
Varësisht përmbajtjes që planifikoni 
ta paraqisni në kanalin tuaj, përcak-
toni grupin e synuar dhe eksploroni 
zakonet e tij. Në rast se jeni adolesh-
ent dhe keni video se si talleni me 
shoqërinë tuaj, me siguri se do të 
ndiqeni nga kolegët tuaj, ndaj duhet 
të keni parasysh se ata preferojnë 
video më të shkurtra. 

Pyeteni veten kush 
është konkurrenca
Mos hezitoni ta shikoni punën e 
konkurrentëve tuaj. Për shembull, 
shikimi i përmbajtjes që fokusohet 
në blerjen dhe gjetjen e gardërobës 
së mirë të dorës së dytë, është rritur 
deri në dhjetë herë, dhe dikush e 
kuptoi këtë. Provoni që edhe vet ta 
ndiqni modën. 

Mësimi më i rëndë-
sishëm i biznesit të 
YOUTUBER - tërhiqni 
vëmendjen e shikue-
sve me tituj të fuq-
ishëm dhe thumbnail 
foto (e jo CLICKBAIT)
Kur kërkojnë video të përshtatur për 
nevojat e tyre, shikuesit zakonisht 
sipërfaqësisht i shikojnë titujt. Për 

ta lëshuar klipin tuaj, duhet t’i joshni 
me shikim të parë. Më kot i keni kryer 
truqet më të komplikuara në skateboard 
nëse shkruani “ngasja e Skate” në titull, 
dhe në thumbnail vendosni një prerje të 
videos e cila tregon skejterët e tjerë të 
ulur në tribuna. Në vend të kësaj, sug-
jerojmë “Truqet MË TË KOMPLIKUARA 
me skate ME TRI LËVIZJE TË LEHTA”, 
të cilën e ilustroni me një foto tuajën në 
një rrokullisje fascinuese, disa elemente 
vizuale të pop-artit dhe me mbishkrimin 
“NUK U RRËZOVA”, të cilën mund ta 
shtoni me një program të thjeshtë në 
internet të quajtur Canva.

Ndërtoni një identitet të 
lehtë për t’u njohur
Nëse tashmë e keni krijuar një Llogari 

të Brendit, atëherë shikojeni veten dhe 
përmbajtjen tuaj si brend. Vishu me 
veshje lehtësisht të njohur. Shkruani 
një përshkrim të kanalit në seksionin 
“Rreth meje” në mënyrë që shikuesit 
të dinë se çka të presin nga ju. Shtoni 
ikonën me rezolucion të lartë. Për 
banderolë përdorni ilustrimin për të 
mirëpritur vizitorët dhe për t’i infor-
muar në cilat ditë dhe në cilën kohë 
ngarkoni video të reja.

Nëse doni të fitoni 
para reklamojeni veten
Reklamimi në YouTube është një 
mënyrë efektive për të arritur njerëz të 
ri. Shënjestroni ata që besoni se do të 
interesoheshin për përmbajtjen tuaj. 

Regjistroni video në 
bashkëpunim me 
YouTuberë si ju për 
kanalin tuaj dhe 
kanalet e tyre
Aq më mirë nëse ato tashmë janë 
realizuar dhe festuar. YouTuberët 
zakonisht vizitojnë kanalet e të tjerëve 
nën maskën e shoqërimit, por në fakt, 
edhe mikpritësit edhe mysafirët push-
tojnë “tregjet e reja” në këtë mënyrë. 

Analizoni dhe 
përshtatuni
Ndërsa kanali juaj rritet në mënyrë cilë-
sore dhe sasiore, ju do të mund ta matni 
suksesin tuaj bazuar në analiza. Do të 
konkludoni nëse keni pasur të drejtë kur 
fillimisht keni supozuar se kush do t’ju 
shikojë, si dhe kur shikuesit tuaj janë 
më aktivë, nga cilat pajisje ju ndjekin 
dhe çfarë lloji i videos kalon më mirë me 
ta, gjë që do të jetë e rëndësishme për 
sajimin e përmbajtjes në të ardhmen. 

SI TA KRIJONI NJË KANAL TË 
SUKSESSHËM NË YOUTUBE?

hi-tech

A e dini se nëse pyesni një fëmijë 
se çka dëshiron të bëhet kur të 
rritet, me siguri se do të dëg-

joni përgjigjen ‘YouTuber’ tre herë më 
shpesh sesa astronaut? Kosmosi dikur 
konsiderohej si vendi i punës më i 
dëshirueshëm në mesin e fëmijëve, por 
tani ai është zëvendësuar nga platforma 
e preferuar e shumë njerëzve për ndar-
jen dhe shikimin e filmimeve. Nëse doni 
ta provoni veten në ujërat e YouTube, 
duhet të keni parasysh konkurrencën 
sepse më shumë se 500 orë video 
shtohen çdo minutë. Po ju zbulojmë 
disa hapa të thjeshtë për ta bërë të suk-
sesshëm kanalin tuaj YOUTUBE.



Create a Brand Account
Think ahead. No matter that while typing data to create a YouTube 
channel, you probably won't think about the goal of being among 
the channels that gather more than a million followers, the Brand 
Account will mean something to you in the future, as your business 
grows. Why not a personal account? First of all, because in that 
case you will be registered under your name and surname and 
only you will be able to access it, while the Brand Account allows 
multiple people to log in at the same time. An additional reason is 
that emails from viewers and potential customers will arrive in your 
private mailbox, which is probably not intended for business.

Think about your target group
Depending on what content you plan to present on your channel, 
determine the target group and explore its habits. In case you are 
a teenager and you have videos about how you make fun of your 
company, you will probably be followed by your peers, so you 
should keep in mind that they prefer shorter videos.

Ask yourself who is your competition 
Don’t hesitate to look at what your competitors are doing. 
For example, the number of views of content focused on 
buying and finding good second-hand clothes is even ten 
times higher, and someone recognized that. Make sure you 
follow the fashion yourself.

The Most Important Business 
Lesson For YouTubers - attract the 
attention of viewers with catchy head-
lines and a good thumbnail image 
(NOT A CLICKBAIT)
When looking for a video tailored to their needs, viewers 
usually partially review the headlines. To start your clip, you 
have to seduce them at first sight. In vain, you performed the 
most complicated tricks on a skateboard if you write "Skate 
ride" in the title, and add a blurry clip from the video as a 

thumbnail picture, which shows other skaters sitting in the 
stands. Instead, we suggest „THE MOST COMPLICATED 
skate tricks in THREE EASY MOVES ”, which you will illus-
trate with a photo of yourself in a fascinating flip, some pop-
art visual elements, and the caption "I DIDN'T FALL", which 
you can add in a simple online program Canva.

Build a recognizable identity
If you have already created a Brand Account, then view yourself 
and your content as a brand accordingly. Wrap yourself in a 
recognizable outfit. Write a description of the channel in the 
"About" section so that viewers know what to expect from you. 
Add a high-resolution icon. For the banner, use the illustration 
to welcome visitors and inform them on which days and at what 
time you will upload new videos.

If you want to earn money advertise 
yourself
YouTube advertising is an effective way to reach new peo-
ple. Target those for whom you believe would be interested 
in your content. 

Make videos in collaboration with 
YouTubers like you for your own, but 
also their channels
It is even better if they are already successful and famous. YouTu-
bers usually visit other people's channels under the guise of social-
izing, but in fact, both hosts and guests conquer "new markets" in 
this way.

Analyze and adapt yourself
As your channel grows qualitatively and quantitatively, you will 
be able to measure your success based on analytics. You will 
conclude whether you were right when you initially assumed who 
would watch you, as well as when your viewers are most active, 
from which devices they follow you, and what type of video works 
best with them, it will be important for designing future content.

HOW TO CREATE 
A SUCCESSFUL 
YOUTUBE CHANNEL?

Did you know that if you ask a kid what he wants to 
be when he grows up, most probably an answer  
will bethe YouTuber three times more rather than an 

astronaut. Cosmos was once considered the most desir-
able workplace among children, but it has now been sup-
planted by the favorite platform for sharing and watching 
videos. If you want to try yourself on YouTube, you have 
to keep in mind the competition because more than 500 
hours of video are added every minute. We reveal a few 
simple steps to make your YOU TUBE channel successful.
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MOS HARRONI: VENDOSNI MASKAT, LANI DUART DHE 
MBANI DISTANCËN - VETËM KAQ KËRKOHET NGA JU!

Lufta kundër përhapjes së pande-
misë së COVID-19 nuk është një 
garë e shpejtë por, një maratonë. 

Ekspertët e mjekësisë, paralajmërojnë 
se virusi është shpërndarë në tërë 
globin dhe lufta kundër efekteve të tij 
do të vazhdojë në të ardhmen e afërt. 

Duke e pasur këtë parasysh, është 
me rëndësi që t’i përmbledhim disa 
fakte për COVID-19.

Së pari: COVID-19 nuk njeh 
moshë, gjini, nacionalitet, fe apo racë. 
Ai na kërcënon të gjithëve. Të gjithë 
ne e kemi për obligim që të tregojmë 
kujdes për veten por, edhe për të 
tjerët. Mos harroni, maskat dhe masat 
e tjera mbrojtëse kanë për qëllim që të 
na mbrojnë nga të tjerët por, edhe për 
t’i mbrojtur të tjerët nga ne.

Së dyti: Një ndër tiparet kryesore 
të njerëzimit është se ne jemi qenie 

shoqërore. Kjo do të thotë se 
ne kemi nevojë që të kemi 
kontakte me të tjerët. Mirëpo, 
ajo që duhet ta kuptojmë 
është se situatat e jashtëza-
konshme kërkojnë marrjen e 
masave të jashtëzakonshme. 
Përballja me këtë pandemi 
padyshim, që është një situ-
atë e pazakonshme. Andaj, 
për të qenë të suksesshëm 
ndaj saj ne duhet të ndërmar-
rim masa të jashtëzakon-
shme dhe të ndryshojmë disa 
sjellje tonat të zakonshme. 
Këto ndryshime në sjellje 
duhet të vazhdohen deri 
sa të vaksinohen shumica 
e njerëzve. Deri atëherë, 
është fakt i padiskutueshëm 
se ne duhet të mbajmë 
distancë sociale. Nuk është 
fjala vetëm distancën me 
të panjohurit që i hasim në 
rrugë, shitore, punë apo 
kudo tjetër gjatë rutinës sonë 
të përditshme. Në duhet t’i 
shmangim edhe grumbullimet 
e çfarëdo natyre qofshin ato. 
Sa herë që ne mblidhemi me 
shoqërinë apo familjen tonë 
të gjerë, ne rrezikojmë që të 
infektohemi apo që ta infek-
tojmë dikë tjetër. Disa prej 
nesh janë bartës të “heshtur” 
të këtij virusi dhe ne mund 
ta infektojmë dikë që e 
duam apo e çmojmë shumë. 
Prandaj, herën tjetër që keni 
dëshirë ta takoni dikë e të 
rrini me dikë, takojeni përmes 

shfrytëzimit të teknologjisë. Tek e 
fundit, siç thonë në gjuhën angleze 
“Better safe than sorry” (Me mirë të 
sigurt sesa pishman)!

Së treti: ne e dimë se kjo situatë 
nuk është aspak e lehtë. Pasojat e saj 
nuk janë vetëm në aspektin shënde-
tësor por, edhe atë ekonomik, social 
dhe arsimor. Kjo është një situatë për 
të cilën askush nuk ka mundur që të 
përgatitet paraprakisht. Prandaj, duke 
u ankuar ndaj kufizimeve dhe duke 
refuzuar që të ndryshojmë sjelljen 
tonë (bartjen e maskave, larjen e 
duarve dhe mbajtjen e distancës) nuk 
ndihmon aspak. Ne do ta përmirëso-
jmë situatën shumë duke u treguar 
proaktiv. Pa marrë parasysh, suksesi 
i juaj do të përcaktohet vetëm nga 
ju. Është detyra e jonë për t’u sigu-
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DON’T FORGET: WEAR MASKS, WASH 
YOUR HANDS, MAINTAIN DISTANCE  - 
THAT IS ALL YOU HAVE TO DO!

Na vizitoni në:
Visit us at:
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ruar se do të përpiqemi maksimalisht 
dhe do të japim maksimumin me mjetet 
që i kemi në dispozicionin tonë. Duke 
mbajtur një qëndrim pozitiv dhe duke 
besuar në vetvete, ne do t’ia dalim. Tek 
e fundit, njerëzit, qoftë si individ dhe 
si shoqëri, tashmë e kanë dëshmuar 
me qindra herë se me vullnet mund t’ia 
dalim. Prandaj, me kujdes të shtuar por, 
pa panik, gjeni mënyra që të stimuloni 
veten por, edhe të tjerët përreth jush që 
të afrohemi, të bashkëpunojmë dhe të 
ndihmojmë njëri-tjetrin por, pa e rrezi-
kuar as veten e as të tjerët.

Njerëzimi është përballur edhe më 
parë me sëmundje të panjohura dhe i 
ka tejkaluar ato. Ne sot, jemi me fat që 
jetojmë në një kohë kur mjekësia mod-
erne mund të na ndihmojë shumë për t’i 
reduktuar efektet e sëmundjeve të tilla. 
Le të tregohemi të përgjegjshëm dhe 
duke i respektuar disa rregulla tejet të 
thjeshta të mbrojmë veten dhe të tjerët.

Mos harroni: vendosni 
maskat, lani duart, mbani dis-
tancën - vetëm kaq 
kërkohet nga ju!

The fight against the spread 
of the COVID-19 is not a 
sprint race but rather a 

marathon.  Health experts warn 
that the virus is spreading glob-
ally and the struggle against 
its effects will continue for the 
foreseeable future. 

With that in mind, it is impor-
tant to summarize some facts 
concerning COVID-19.

Firstly: COVID-19 does not 
recognize age, gender, national-
ity, religion or race. It threatens 
all of us. We are all obliged 
to take care of ourselves and 
others. Remember, masks and 
other preventive measures are 
intended to protect us from 
other people and other people 
from us.

Secondly: One of the main 
features of humans is that we 
are social beings. This means 
that we feel a need to maintain 
contact with other people. How-
ever, we must understand that 
extraordinary situations require 
extraordinary measures. Facing 
this pandemic is undoubtedly an 
extraordinary situation and it re-
quires us to undertake extraor-
dinary measures by changing 
some of our usual behaviors. 
These changes in behavior will 
need to be sustained until most 
of the people are vaccinated. 
Until then, it is an undeniable 
fact that we must maintain 
social distance. It is not just 
about the distance we keep with 
strangers encountered in the 
streets, shops, work, or any oth-
er place during our daily routine. 
We must also avoid gatherings 
of any nature. Every time we 
meet with our friends or wider 
family members, we risk being 
infected or we infecting others.  
Some of us are “silent” carriers 
of this virus and we could infect 
someone else that we love or 
hold dear to us. Therefore, the 
next time you wish to meet and 
hang out with someone, do it 

by utilizing technology. After all, 
as they say: “Better safe than 
sorry”!

Thirdly: We know that this 
situation is not easy at all. Its 
consequences are not related 
to just health, there are eco-
nomic, social, and educational 
consequences as well. Nobody 
was prepared for this situation. 
Therefore, complaining about 
the restrictions and refusing 
to change our habits (wearing 
of masks, washing of hands, 
maintaining distance, etc.) is 
not helpful.  We will improve 
the situation greatly by being 
proactive. Regardless, your 
success will be determined by 
you and you alone. It is our 
duty to ensure we apply maxi-
mum effort and do the best we 
can within the means available 
to us. By maintaining a positive 
attitude and a belief in our-
selves, we will succeed. After 
all, humans, both individually 
and as a society, have already 
proven countless times that 
when there is a will, there is 
possibility and a solution. So, 
with extra care but without pan-
ic find ways to stimulate your-
self as well as others around 
you to get closer, cooperate 
and help each other without 
risking ourselves or others.

Humanity has faced unknown 
diseases in history but has over-
come them. Today, we are lucky 
we live in a time where modern 
medicine can greatly assist in 
reducing the effects of such 
diseases. Until then, let us be 
responsible, and by observing 
a few simple rules we protect 
ourselves and others.

Do not forget to 
wear masks, wash your 
hands, maintain the 
distance. That is all you 
have to do!
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PSE JANË NËNAT 
MË TË MIRAT?
Leart Muçaj (14)

Nënat janë mirësia dhe gëzimi i kësaj bote. 
Ato i edukojnë fëmijët që të jenë zot të 
vetvetes. Ato mund të na qortojnë, por 

gjithmonë e dëshirojnë të mirën tonë. Ato janë dritë, 
janë jetë, janë ardhmëria e kësaj bote. Pa to nuk do 
të kishte gëzim. Bota do të ishte e parregullt. Dashuria e tyre nuk 
ka kufi dhe nuk krahasohet me asgjë. Duhet t’i duam nënat dhe 
t’i dëgjojmë ato.Nëna është drita e shtëpisë!

Mothers are the goodness and joy of this world. They educate 
children to be masters of themselves. They may scold us, 
but they always want what’s best for us. They are the light, 

they are the life, and they are the future of this world. Without them 
there would be no joy, the world would be a mess. Their love has no 
limits and cannot be compared to anything. We must love mothers 
and listen to them. Mother is the light of home!

Dijana Memaj (13)

Nënat janë mirësia qiellore në tokë për ne 
fëmijët. Ato na edukojnë dhe përgatisin për 
një jetë më të mirë. Nënat janë edukatore, 

mësuese, mjeke për fëmijët e tyre. Nga të gjitha 
të mirat që i ka bota për t’i ofruar, dashuria për 
ty nënë është më e bekuara. Dashuria për nënën nuk ka kufij, 
fëmija pa nënën është sikurse kulmi pa shtëpi, pa marrë para-
sysh se në çfarë situate gjenden, nënat bëjnë gjithçka për fëmijët 
e tyre. Emri nënë vlen sa njëmijë të tjerë!

Mothers are the celestial goodness on earth for us children. 
They educate and prepare us for a better life. Mothers are 
educators, teachers, doctors to their children. Of all the 

good things the world has to offer, love for you mother is the most 
blessed. Love for the mother has no limits; a child without mother is 
like a roof without a house. Regardless of the situation they are in, 
mothers do everything for their children.The name mother is worth 
as many as thousand other names!

Aurora Mulaj (13)

Nënat janë më të mirat, ato na rritën, na ush-
qyen, na edukuan me gjithë mundin e tyre. 
Nënat janë heroinat e të gjitha kohërave 

andaj do t’i duam përgjithmonë. Dashuria e tyre 
për ne nuk matet me asgjë në botë. Pavarësisht 
situatës, nënat janë ato që i kemi dhe do t’i keni gjithmonë pranë. 
Nëse dashurinë time për ty mund ta shkruaj, ta them, ta ndjej 
janë dy fjalë të arta: TË DUA!

Mothers are the best. They raised us, fed us, and educated 
us with all their efforts. Mothers are the heroines of all time; 
therefore we will love them forever. Their love for us cannot 

be measured with anything in the world. No matter the situation, 
mothers are the ones who always stand by us and always will. If 
I have to express my love in words, utter it, feel it, then these two 
golden words will be the most suitable: I LOVE YOU!

Jelena Jovanovic (12)

Nënat janë më të mirat sepse 
gjithmonë janë përkrah nesh, 
sepse kujdesen për ne, na 

edukojnë dhe na duan më së shumti 
në botë. I jam mirënjohës asaj sepse 
ajo kujdeset çdo ditë për mua dhe vëllain tim. Ajo 
na plotëson të gjitha dëshirat dhe jeton për ne. 
Sigurisht se e dua edhe babanë, por ajo që e bën 
nënën time ndryshe është se ajo di të na përgatisë 
ushqim, të na veshë bukur dhe të na mbrojë dhe 
arsyetojë gjithmonë kur bëjmë ndonjë budallallëk.

Moms are the best because they are 
always with us, because they take care 
of us, bring us up and love us the most in 

the world. I am grateful to her because she takes 
care of me and my brother every day. She fulfills 
all our desires and lives for us. Of course, I also 
love my dad, but what makes my mom different 
is that she knows how to prepare food for us, 
to dress us up nicely and to always protect and 
justify us when we do something stupid.

Vesna Pesic (12)

Të gjitha nënat janë më të mirat 
në botë. Çdo nënë kujdeset për 
fëmijën e saj. E di që ndon-

jëherë jam djallëzore dhe e vështirë, 
por nëna ime më falë gjithçka, 
sepse më do më së shumti në botë. Ajo më mëson 
gjithçka që di, më vë në gjumë dhe kur isha e vogël, 
vazhdimisht më lexonte përralla. Ajo më bën frizura 
dhe më veshë bukur. Kjo është arsyeja pse nënat 
janë më të mirat.

All moms are the best in the world. Every 
mother takes care of her child.I know that 
sometimes I am mischievous and difficult, but 

my mom forgives me everything because she loves 
me the most in the world. She teaches me every-
thing she knows, puts me to sleep, and when I was 
little she kept reading me fairy tales. She makes 
beautiful hairstyles for me and dresses me nicely. 
That's why moms are the best.

Nikola Antic (13)

Gjithmonë më pret dreka 
më e mira në botë kur 
të kthehem nga shkolla. 

Nëna ime është kuzhinierja më e 
mirë dhe bën ëmbëlsirat më të shi-
jshme. Ndonjëherë ajo nxehet me mua, por shpejt 
më falë gjithçka. Nënat janë gjëja më e mirë që 
fëmijët kanë.

There is always the best lunch in the world 
waiting for me when I come back from 
school. My mother is the best cook and 

makes the best cakes. Sometimes she gets angry 
with me, but forgives me everything quickly. 
Moms are the best thing we kids have.
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WHY ARE MOTHERS 
THE BEST?
Qëndrim Sutaj (13)

Fjala nënë është një fjalë e shenjtë, fjalë që na 
ndriçon dhe zbukuron jetën. Nënat janë më të 
mirat, sepse jetën e tyre e sakrifikojnë vetëm 

e vetëm që ne të jemi të suksesshëm dhe të arrijmë 
diçka në jetë. Mundi i tyre është i pakufizuar dhe 
nuk matet me asgjë. Të qenët nënë do të thotë, të jesh mëshira 
dhe mirësia më e madhe në jetë, ku kjo mirësi i shërben edhe 
të tjerëve. Pra, dashuria për to është suksesi ynë, e suksesi ynë 
është mundi i tyre. Në jetën tonë, në mendjen dhe në shpirtin 
tonë, emri i tyre është i paharruar!

The word mother is a sacred word, a word that illuminates and 
embellishes our lives. Mothers are the best because they 
sacrifice their lives simply for us to be successful and achieve 

something in life. Their effort is unlimited and cannot be measured 
with anything. Being a mother means being the mercy and greatest 
benevolence in life, where this kindness serves others as well. So, 
the love for them is our success, and our success is their effort. In 
our lives, in our minds and in our souls, their name is unforgettable!

Rinis Kacorraj (13)

Unë mendoj ,se nënat janë mirësia më e madhe 
në jetë e njeriut, ato na edukojnë. Pra, me një 
fjalë, ato na japin drejtimin e parë të jetës. Ato 

bëjnë çmos, përkundër se kalojnë shumë periudha, por 
gjithmonë përpiqen për rritjen dhe edukimin e fëmijëve 
të tyre. Mendoj se nga të gjithë emrat, emri nënë vlen më së shumti. 
Edhe kur jemi të rritur e kemi një armë të fortë ‘’Nënën” që na drejton 
atje ku është më mirë. Pra, duhet marrë parasysh, që të jemi të dre-
jtë më nënat, të shkollohemi, t’ua shpërblejmë atë mund, edhe pse ai 
mund nuk shpërblehet në asnjë mënyrë.

I think that mothers are the greatest goodness in a person’s life, 
they educate us. So in a word, they give us the first direction in 
life. They do the impossible, despite going through many periods, 

but always strive for the upbringing and education of their children. I 
think of all the names, the name “mother” is the most valuable. Even 
when we are adults we have a strong “weapon” the "mother" that 
guides us where it's best. So, we should take into account, to be just 
to mothers, to educate ourselves, to reward them for their effort, even 
though that effort cannot be rewarded in any way.

Medina Muçaj (13)

Dashuria ndaj nënës nuk shuhet kurrë! Ajo 
na edukon dhe na mëson. Ne dashurinë 
më të madhe duhet t’ia kushtojmë në-

nës. Nga të gjithë emrat, emri nënë është më i 
bukuri! Dashuria për nënën është e pakufizuar, 
nga duart e saj lindin mrekulli. Nëna është burim i lumturisë, 
ta duam nënën sepse e duam vetveten.

The love for mother is never extinguished. It educates and 
teaches us. We must dedicate most of our love to our mother. 
Of all the names, the name “mother” is the most beautiful. Love 

for the mother is unlimited; miracles arise from her hands.The mother 
is the source of happiness; love your mother to love yourself.

Vojin Adzancic (12)

Nëna ime punon shumë, por 
gjithmonë buzëqeshë dhe 
vazhdimisht luan me ne. 

Dhe në situata të vështira, gjith-
monë përpiqet të ndajë fjalë të 
mira për ne. Ndonjëherë është e rreptë, por me 
të drejtë, veçanërisht kur unë dhe vëllai im nuk 
mësojmë ose nuk i bëjmë detyrat e shtëpisë. 
Por përsëri, ajo është gjithmonë aty për të na 
ndihmuar dhe është shoqja jonë më e mira në 
jetë dhe përderisa rritemi.

My mother works a lot, but she always 
smiles and constantly plays with us. 
And when it's hard, she always tries 

to have a few kind words for us. Sometimes 
she is strict, but rightly so, especially when my 
brother and I do not study or do homework. But 
still, she is always there to help us and is our 
best friend in life and while growing up.

Lana Vujadinovic (12)

Nëna ime është më e mira 
sepse vazhdimisht kujdeset 
për mua, m’i rregullon flokët 

dhe gatuan ushqimet më të mira. 
Askush nuk di të bëjë torte si ajo. 
Shpesh më merr me vete në punë dhe përpiqet të 
më argëtojë. E di që ndonjëherë nuk është e lehtë 
për të dhe se punon shumë, por shpresoj se do 
t’ia kthej mirësinë kur të rritem.

My mother is the best because she 
constantly takes care of me, does my 
hair and cooks the best dishes. No one 

knows how to make a cake like she does. She 
often takes me with her to work and tries to keep 
me entertained. I know that sometimes it is not 
easy for her and that she works a lot, but I hope 
that I will make it up to her when I grow up.

Irena 
Vujadinovic (12)

E dua nënën time. Mundo-
hem ta ndihmoj sa herë që 
mundem. Është e vështirë 

t'i përgjigjesh pyetjes pse nënat janë më të mirat. 
Mendoj se është thjeshtë kështu. Kështu duhet 
të jetë. Ato jetojnë dhe ekzistojnë për ne, fëmijët 
e tyre. Sigurisht se edhe unë do të jem e tillë një 
ditë. Ndërkohë, mesazhi im për nënën time është 
se unë e dua më së shumti në botë!

I love my mother. I try to help her whenever I 
can. It’s hard to answer the question of why 
moms are the best. I think that is just the way 

it is. That's the way it has to be. They live and 
exist for us, their children. I'll probably be like that 
someday as well. In the meantime, my message 
to my mother is that I love her the most!
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këndi juaj

S igurisht që shumë njerëz kur flasin për miqësinë e fil-
lojnë me thënien: “Miqësia është pjesa më e bukur e 
jetës”. Por, a është me të vërtetë? Lloji i miqësisë ose 

të ndërton ose të shkatërron, ja arsyet. 
Nuk mund të quash çdokënd mik tëndin, sepse herët 

apo vonë mund të të shkatërrojë. Fjala “mik, shoqe, shok” 
vjen nga fjala “Freund” që do të thotë “të duash” dhe jo 
të gjithë të duan. Nuk mund ta rrethosh veten me errësirë 
dhe të paramendosh se mund të shikosh sepse në errësirë 
nuk mund të shohësh.

Zgjedhja e miqësisë së duhur është opsioni më i mirë që 
mund të bësh. Nëse miqësia të ndërton, do të thotë se ata 
luftojnë me ty, ti lufton me ata, ju luftoni së bashku. Është e 
vërtetë kur njerëzit thonë “me kë rri ashtu bëhesh”, apo “më 
trego shoqërinë të tregoj të ardhmen”. Miqësia është de-
likate, kur është e duhur është edhe e bukur. Kur është e ligë 
është edhe e gabuar, sepse në fund ata kthehen në personat 
që ata premtuan se kurrë nuk do bëheshin. Në shoqërinë 
tonë jo të shëndetshme të ditëve të sotme, problem kryesor 
është që ne nuk dëgjojmë për të kuptuar, por dëgjojmë për të 
kthyer fjalën. Të mësosh të dëgjosh, do të thotë të mësosh t’i 
thuash jo gjërave dhe njerëzve që të stresojnë.

Të kesh miqësi të besueshme, i bie që e ke zgjedhur 
kualitetin nga sasia. Miqësia e thyer (e ligë) mund të jetë një 
koma ose pika e fundit e shoqërisë me ta. Ti e bën përzgjed-
hjen. Gjithsesi, mjaft me shoqërinë e thyer pa asnjë përfitim. 
Diku, në mesin dy milion banorëve në Kosovë, dhe 7,8 mili-
ardë njerëzve në të gjithë botën, ekzistojnë njerëzit e mirë që 
të ndihmojnë të ngrihesh lart, gjersa pjesa tjetër e shoqërisë 

e kthejnë kokën dhe nuk të “njohin”. Ai lloj i miqësisë, ku një i 
sinqertë nuk mund të krahasohet me një milion të rremë. Lloji 
i miqësisë së artë, që para fytyrës t’i tregojnë mangësitë dhe 
gabimet e vërteta dhe pranë të tjerëve me fjalët e tyre je per-
soni më i përsosur, ku besimi fitohet, respekti dhurohet dhe 
sinqeriteti demonstrohet. Të gjithë meritojmë disa persona të 
besueshëm, transparent, dikë që nuk do keqpërdorte besi-
min, njerëz real sepse tek e fundit jemi njerëz me emocione 
gëzimi, hidhërimi, urrejtje, dhe konfuzioni.

Nuk e di në qoftë se e keni vërejtur se jeta na ka më-
suar dhe është duke na mësuar se nuk mund të kontrol-
lojmë besimin e askujt, pa marrë parasysh sa i drejtpër-
drejtë dhe i sinqertë je me ta, ata nuk dinë të të trajtojnë 
njësoj. Ne nuk humbim miq, sepse miqësia e vërtetë nuk 
humbet. Ne i humbim ata njerëz të maskuar si miq, të cilët 
e kanë synim shkatërrimin tënd. Mirë, mirë, e di që nuk e 
dije se kush janë, sepse maskat e tyre nuk u hoqën deri 
në pikën e shkatërrimit. Mirëpo, sado që ata i përmbushin 
pikat kyçe të miqësisë, nuk ia vlen t’i tregosh pikat e tua të 
dobësisë, sepse shpejtë arrin në një pjesë të jetës ku ato 
pika përdoren kundër teje; dhe çdo person që të njeh do të 
fillojë t’i përdorë ato dhe në qoftë se e lejon veten mbase 
mund të bëhesh edhe vegël e tyre.

Miqësia nuk është gjithçka! Ajo është diçka, që nëse 
nuk trajtohet dhe zgjidhet në mënyrën e duhur, ajo thyhet, 
nuk kthehet më dhe ju ktheheni në njerëz të panjohur me 
kujtime paksa të lumtura dhe me një fund që premtuat 
që nuk do bëhej kurrë i atillë. Vigjilenca dhe strategjitë e 
duhura janë fjalët kyçe në miqësi të shëndoshë. Aty ku 
mbase mund të gjesh veten dhe të shohësh përtej kufirit 
që po e shihje deri më tani.

Bëje të të shkatërroj ose bëje të të ndërtoj. “Ju e bëni 
përzgjedhjen”

Natyra Shaqiri

LE TË MENDOJMË 
PËR MIQËSINË!
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O f course, many 
people when talking 
about friendship start 

by saying "Friendship is the 
most beautiful part of life." 
But is it really?

The kind of friendship 
either builds or destroys 
you, here are the reasons. 
You cannot call everyone 
your friend because sooner 
or later it can destroy you. 
The word "friend, compan-
ion," comes from the word 
"Freund" which means "to 
love" and not everyone 
loves you. You cannot sur-
round yourself with dark-
ness and imagine that you 

can see because in 
the dark you cannot 
see.

Choosing the 
right friendship is 
the best option you 
can make. If friend-
ship builds you up, 
it means friendship 
fights with you, you 

fight together with friends. 
It is true when people say 
"who do you hang out you 
become like them" or "show 
me the company I will tell 
you the future," Friendship 
is subtle, when it is right it is 
beautiful, when it is evil it is 
wrong because, in the end, 
they turn into persons they 
promised they would never 
become. In our unhealthy 
society today, the main 
problem is that we do not 
hear to understand but hear 
just to reply. Learning to 
listen to means learning to 
say no to things and people 

that stress you out.
Having reliable friend-

ship means that you have 
chosen quality over quan-
tity, broken (evil) friendship 
can be a coma or the last 
point of being friend with 
them, you make a choice. 
Anyway, enough with the 
broken company with no 
benefit. Somewhere in 
the two million inhabitants 
of Kosovo and 7.8 billion 
worldwide, there are good 
people to help you rise 
up until the rest of society 
turns their heads and do 
not "know" you, the kind of 
friendship where an honest 
person cannot be compared 
to a fake million. The kind 
of golden friendship that 
shows the real flaws and 
mistakes in front of the face 
and next to others with their 
words it means you are the 
most perfect person, where 
trust is gained, respect is 

given and sincer-
ity is demonstrated. 
We all deserve some 
trustworthy, transpar-
ent people, someone 
who would not abuse 
the trust, real people 
because in the end we 
are people with emo-
tions of joy, sadness, 
hatred, confusion.

I do not know if 
we have noticed that 
life has taught us a 
lot, and is teaching us 
that we cannot control 
anyone's trust, no 
matter how direct and 
honest you are with 
them, they not know 
how to treat everyone 
the same. We do not 
lose friends, because 
true friendship cannot 
be lost, we lose those 
people disguised as 
friends with the aim of 
destroying you. Okay, 
well I know you did 
not know who they are 
because their masks 
were not removed to 
the point of destruc-
tion, but no matter how 
much they meet the 
key points of friend-
ship, it is not worth 
showing your weak-
nesses because they 
quickly arrive in a part 

of life where those points are 
used against you and every 
person who knows you will 
start using them and if you 
allow yourself maybe you 
can even become their tool.

Friendship is not every-
thing, it is something that 
if not treated and resolved 
in the right way it breaks, 
never returns and you turn 
into stranger with some 
happy memories and an 
ending that you prom-
ised would never happen. 
Proper vigilance and strat-
egies are the key words in 
healthy friendship, where 
you can perhaps find your-
self and see beyond the 
limit you have been seeing 
so far.

Do it to destroy you or to 
raise you up.

“It is your choice”

Natyra Shaqiri

your corner

LET’S THINK 
ABOUT 
FRIENDSHIP
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letrat e lexuesve/reader’s lettersletrat e lexuesve/reader’s letters

Përshëndetje
Mua më pëlqen shumë 
revista juaj. E lexoj me 
vëmendje të veçantë ngase 
në të gjithmonë gjej diçka 
interesante. Këngëtari im i 
preferuar është Lil Pump, 
kurse ndër aktorë do të 
veçoja Will Smith. Me këtë 
rast do të doja të kërkoja 
nga ju të shkruani për filmin 
tim të preferuar “Ditari i një 
dështaku”. Sporti im i prefer-
uar është volejbolli. Shkruani 
më shumë për futbollistët e 
huaj, jetën dhe sukseset e 
tyre. Gjithë të mirat.
Estelë Bekaj
Shkolla fillore “At Shtjefan 
Gjeçovi” - Zllakuqan

Tung tung,
Revista juaj më pëlqen 
shumë. Do të doja që të 
shkruani më shumë për 
këngëtarët dhe aktorët e 

huaj. Sidomos do të doja 
të shkruani për favoritët e 
mi Ariana Grande, Johny 
Depp etj. Përveç tyre unë e 
adhuroj edhe vrapimin. Jeni 
më të mirët.
Noel Bekaj
Shkolla fillore “At Shtjefan 
Gjeçovi” - Zllakuqan

Tung
Një përshëndetje e veçantë 
për stafin editorial të revistës 
“For You”. Unë ju falënderoj 
nga zemra për atë që ju po 
bëni për ne. Jam Zoe nga 
Zllakuqani. Hobi im është 
leximi kurse kohën e lirë e 
kaloj në mësimin e gjuhëve 
të huaja. E adhuroj këngën 
e George Michael “Car-
less Whisper. Nëse keni 
mundësi ju lutem që ti bëni 
një ‘tribute’ këtij këngëtari 
në faqet e revistës suaj. Ju 
faleminderit.
Zoe Bekaj
Shkolla fillore “At Shtjefan 
Gjeçovi” - Zllakuqan

Përshëndetje
Unë jam adhurues i flaktë 
i futbollit dhe po ashtu luaj 

futboll. E dua sportin në 
përgjithësi. Revista juaj më 
pëlqen shumë, jeni revista 
më kualitative për tine-
jxherë. Keni shkrime 
shumë interesante. 
Këngëtari im i prefer-
uar është MC Kresha 
ndërsa ndër aktore do 
ta veçoja Teuta Krasniqin. 
Suksese.
And Berisha
Shkolla fillore “Faik 
Konica” - Prishtinë

Tung
Revista juaj më pëlqen 
shumë. Hobi im është val-
lëzimi dhe ëndrra ime është 
që një ditë të bëhem valltare. 
Këngëtarët e mi të preferuar 
janë Shpat Kasapi dhe Dua 
Lipa. Do të doja të kem një 
poster nga Dua Lipa dhe 
Gashi. Jeni më të mirët. Ju 
dua shumë.
Rea Morina
Shkolla fillore “Faik 
Konica” - Prishtinë

Tung tung,
Revista “For You” më pëlqen 
shumë, jeni të parët që keni 

menduar edhe për gjenera-
tat më të reja. Hobi im është 
futbolli dhe shpresoj që një 
ditë ju të shkruani për mua 
si një ndër futbollistët më me 
nam të Kosovës. Këngëtari 
im i preferuar është Noizy 
ndërsa filmi që e dua më së 
shumti është Harry Potter 
me të gjitha vazhdimet e tij.
Altin Jusufi
Shkolla fillore “Faik 
Konica” - Prishtinë 
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Greetings
I like your magazine very 
much. I read it with special 
attention as I always find 
interesting articles. My 
favorite singer is Lil Pum, 
and my favorite actor is 
Will Smith. I would also 
ask you to write an article 
about my favorite movie 
“Diary of a Wimpy Kid”. My 
favorite sport is volleyball. 
Please write more about 
foreign football players, 
their life and successes. 
All the best
Estelë Bekaj
Primary school “At Shtje-
fan Gjeçovi” - Zllakuqan

Hello,
I really love your magazine. 
I would like you to write 
more about foreign singers 
and actors. I would espe-
cially like you to write about 

my beloved Ariana Grande, 
Johny Depp etc. On another 
note, I love jogging. You are 
the best.
Noel Bekaj
Primary school “At Shtje-
fan Gjeçovi” - Zllakuqan

Hi
Special greetings to editorial 
staff of “For You” magazine. 
I cordially thank you for 
everything you are do-
ing for us. I am Zoe from 
Zllakuqan. My hobby is 
reading, and I spend my 
free time learning foreign 
languages. I love George 
Michael’s “Carless Whisper” 
song. If possible, please 
write a tribute to this singer 
in the pages of your maga-
zine. Thank you.
Zoe Bekaj
Primary school “At Shtje-
fan Gjeçovi” - Zllakuqan

Greetings
I am a big fan of football, 
and I also play football. I 
love sports in general. I love 
your magazine very much; 

you have the best quality 
magazine for teenagers. 
You write very interest-
ing articles. My favorite 
singer is MC Kresha, 
and my favorite ac-
tress is Teuta Krasniqi. 
Best of successes
And Berisha
Primary school “Faik 
Konica” - Prishtinë

Hi
I like your magazine very 
much. My hobby is dancing, 
and my dream is to become 
a dancer. My favorite sing-
ers are Shpat Kasapi and 
Dua Lipa. I would love to 
have a poster of Dua Lipa 
and Gashi. You are the 
best. I love you very much.
Rea Morina
Primary school “Faik 
Konica” - Prishtinë

Hello,
I like “For You” magazine 
very much, you are the 
first ones to think about 
the younger generations. 
Football is my hobby, and 

I hope that one day you 
will be writing about me 
as one of the renowned 
Kosovo football players. My 
favorite singer is Noizy, and 
the movie I love the most 
is Harry Potter with all its 
sequels.
Altin Jusufi
Primary school “Faik 
Konica” - Prishtinë 

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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