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editorial/indeksi

Përshëndetje miqtë e mi,
Është përsëri koha e shkollës! Pas disa muajsh 
larg shkolle, përgatitjet për një vit të ri shkollor 
mund të jenë dërrmuese dhe shqetësuese. 
Pavarësisht nëse e keni kaluar verën duke 
pushuar ose duke punuar, kalimi në rutinën 
e rregullt të javës shkollore mund të jetë 
një sfidë. Disa rregullime të zakoneve tuaja 
personale, përgatitja mendore dhe organizimi 
i thjeshtë i furnizimeve tuaja mund të rrisin 
besimin tuaj ndërsa filloni vitin përpara.

Rishikoni atë që keni mësuar vitin e kaluar
Nuk keni pse të mësoni për orë të gjata. 
Kjo mund të jetë aq e thjeshtë sa rishikimi 
i lëndëve që keni mësuar dhe përmbledhja 
e shpejtë e rishikimit të librave që keni 
lexuar vitin e kaluar. Një rifreskim i shpejtë 
do ta bëjë mendjen tuaj të gatshme për 
të mësuar dhe do t'i bëjë javët e para më 
të lehta pasi mund t'i shihni si vazhdim i 
përparimit që keni bërë.

Cakto qëllime specifike 
Nëse dëshironi të merrni vetëm 5-she, mund 
të zhvilloni një rutinë mësimi duke i kushtuar 
kohën secilës lëndë para se të fillojë viti. 
Nëse doni të përqendroheni në krijimin e 
miqve, hulumtoni pak klubet dhe aktivitetet 
e shkollës suaj për të gjetur një mundësi 
interesante që përshtatet me orarin tuaj.

Zgjidh një hapësirë mësimi
Një hapësirë e mirë mësimi do të thotë 
diçka e ndryshme për njerëz të ndryshëm 
dhe mund të ndryshojë nga viti në vit. 
Nëse dëshironi të zotëroni një lëndë të 
komplikuar, mund t'ju duhet të mësoni 
në një bibliotekë në mënyrë që të keni 
mundësi të gjeni libra të caktuar.

Paketoni çantën tuaj të shkollës
Bëni gati furnizimet tuaja paraprakisht në 
mënyrë që të keni një shans të kontrolloni 
edhe një herë nëse keni gjithçka. Sigurohuni 
që çanta juaj të jetë mjaft e madhe për të 
mbajtur sendet që do t'ju duhen çdo ditë.

Filloni një orar gjumi
Për të funksionuar në mënyrën tuaj më të 
mirë, do të duhet të jeni mirë të pushuar dhe 
vigjilent në fillim të ditës së shkollës. Nëse 
keni ndenjur në orë të vona gjatë pushimeve 
verore, mund ta keni të vështirë të përshtateni 
me orarin e mëparshëm. Meqenëse sasia dhe 
cilësia e gjumit tuaj ndikojnë në suksesin tuaj 
akademik, është e rëndësishme të filloni këtë 
rregullim para se të fillojë mësimi.

Mësoni në orët e caktuara
Nëse mundeni, mësoni në orë të rregullta. 
Posa të keni vendosur rutinën, do të jetë 
më lehtë të filloni dhe të shfrytëzoni kohën 
në  mënyrë të efektshme. 

Caktoni kohën për përgatitjet e mëngjesit
Rutinat e mëngjesit shpesh janë të ngutshme 
ndërsa nxitoni të shkoni në orë të mësimit 
në kohë. Para se të fillojë viti, sigurohuni të 
dini se sa kohë do të duhet të bëheni gati në 
mëngjes dhe të përgatiteni të zgjoheni herët 
për ta bërë atë siç duhet. Planifikoni se çfarë 
do të vishni një natë më parë.

Deri në tetor, shëndet miqtë e mi!
Leonora
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anëtare. KFOR-i pra-
non edhe i mirëpret 
opinionet tuaja dhe i 
publikon ato, por në 
formë të përmble- 
dhur. Nëse kërkohet 
emri i autorit të mos 
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të bëhet, por nuk do 
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anonime, shpifëse apo 
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editorial/index

Greetings my friends,
It’s school time again! After a few months 
away, preparations for a new school year 
can be overwhelming and intimidating. 
Whether you spent the summer relaxing or 
working, the transition to the regular routine 
of the school week can be a challenge. Some 
adjustments to your personal habits, mental 
preparation, and simple organization of your 
supplies can boost your confidence as you 
start the year ahead.

Review what you learned last year
You don’t have to study for long hours. This 
can be as simple as reviewing the subjects 
that you studied and skimming summaries 
of the books that you read last year. A 
quick refresher will get your mind ready for 
studying and make the first weeks back easier 
as you can see them as a continuation of the 
progress you have made.

Set specific goals
If you want to get straight A’s, you can 
develop a study routine with time dedicated 
to each class before the year starts. If you 
want to focus on making friends, explore 
your school’s clubs and activities to find an 
interesting option that fits your schedule. 

Pick a study space
A good study space will mean different 
things for different people, and it can 
change from year to year. If you want to 
master a complicated subject, you may 
need to study in a library so that you can 
access relevant books.

Pack your school bag
Get your supplies ready in advance so that 
you will have a chance to double check 
that you have everything. Make sure that 
your bag is large enough to carry the items 
that you will need daily. 

Start a sleep schedule
To function at your best, you will need to 
be well rested and alert at the start of the 
school day. If you have kept late hours during 
summer vacation, you may find it difficult 
to adjust to the earlier schedule. Since the 
amount and quality of your sleep impact your 
academic success, it is important to start this 
adjustment before classes begin.

Study at set times
If you can, study at regular times. Once a 
pattern is set, you will find it easier to get 
started and use your time efficiently. 

Time your morning preparations
Morning routines are often hurried as you 
rush to make it to class on time. Before 
the year begins, make sure you know how 
much time you will need to prepare in the 
morning and prepare to wake up early 
enough to do so properly. Plan what you 
will wear the night before.

Until October, stay healthy my friends!
Leonora
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Shkolla Fillore dhe e Mesme 
e Ulët “Xhemail Mustafa” 
gjendet në Lagjen Dardania, 

një prej lagjeve më të mëdha dhe më të 
populluara në Prishtinë. Rrjedhimisht, 
me rreth 1132 nxënës, kjo është një nga 
shkollat më të mëdha të kësaj komune. 
Përkundër numrit të madh të nxënësve, 
për sa i përket moshës së saj, kjo shkollë 
mund të quhet një adoleshente pasi që 
është themeluar vetëm shtatëmbëdh-
jetë vjet më parë. Mirëpo, çdo gjë që i 
mungon për sa i përket jetëgjatësisë, kjo 
shkollë e kompenson me punë, cilësi në 
procesin arsimor dhe me sukseset e nx-
ënësve të saj në garat e ndryshme.

Rregulli dhe disiplina 
- tiparet bazë të kësaj 
shkolle
Gjëja e parë që bie në sy sa i afrohesh kësaj 
shkolle është rregulli dhe pastërtia si në 

oborr ashtu edhe brenda vet ndërtesës. 
Rregulli vërehet edhe kur bëhet fjalë për 
disiplinën e nxënësve, gjë për të cilën ek-
ipi ynë u bind gjatë vizitës sonë në këtë 
shkollë. Sipas ushtrueses së detyrës së dre-
jtoreshës znj. Vjollca Jupolli, të gjitha suk-
seset e arritura në këtë shkollë janë rezultat 
i punës ekipore, gjegjësisht bashkëpunimit 
të jashtëzakonshëm në mes të personelit të 
shkollës, nxënësve dhe prindërve. “Shkolla 
e jonë është e njohur pikërisht për shkak të 
bashkëpunimit me prindërit,” theksoi znj. 
Jupolli dhe vazhdoi më tej: “Që në fillim 
të vitit shkollor ne e mbajmë një takim ku 
i zgjedhim përfaqësuesit e klasave. Më pas 
ata e hartojnë planin e tyre të veprimit ku e 
përcaktojnë se çka mund të bëjnë si prindër 
gjatë vitit shkollor. Në çdo aktivitet i kemi 
shumë mbështetës.”

Shkolla ka kabinete të 
mjaftueshme
Sa i përket objektit të shkollës, znj. 

Jupolli theksoi se në përgjithësi ai i 
plotëson kushtet për zhvillimin e më-
simit në përputhje me kërkesat e kurri-
kulës së re. Madje, ajo theksoi se deri në 
shpërthimin e pandemisë së COVID-19 
kjo shkollë ka funksionuar me sistemin 
kabinetor. Kjo do të thotë se nxënësit 
kanë lëvizur nga klasa në klasë varë-
sisht nga orari i tyre. Ky model i punës 
është mundësuar edhe falë faktit që 
shkolla i ka 6 kabinete - për teknologji, 
fizikë-kimi, informatikë, biologji, dhe art 
figurativ. Mirëpo, me futjen në fuqi të 
masave kundër COVID-19, lëvizja e nx-
ënësve nuk ka qenë më e mundur andaj 
puna është kthyer në sistemin e vjetër.

Klubet e nxënësve, 
platforma e punës 
jashtë mësimore
Krahas kabineteve, të cilat falë mbështetjes 
së Drejtorisë Komunale për Arsim dhe or-

"Fëmijët janë e ardhmja jonë dhe ne duhet t’i motivojmë ata dhe t’ju japim mbështetje për t’i nxitur që ata të japin maksimumin." 

shkolla e muajit

SHKOLLA FILLORE DHE E MESME E ULËT
“XHEMAIL MUSTAFA” NË PRISHTINË



E lementary and Junior High 
School “Xhemail Mustafa” is in 
Dardania neighborhood, one of 

the largest and most densely popu-
lated in Pristina. Consequently, with 
1132 students, this is one of the big-
gest schools in this municipality. De-
spite the high number of students, as 
far as its age is concerned, this school 
can be called a teenager as it was es-
tablished only seventeen years ago. 
However, anything it lacks in rela-
tion to longevity it compensates with 
hard work, quality education and the 
achievements of its students.

Order and discipline 
- the basic features of 
this school
The first thing one notices upon ap-
proaching this school is the order and 
cleanliness both in the yard and in-
side its building. The order is also no-
ticed regarding the students’ discipline, 
which our team had the chance to wit-
ness during our visit there. According 
to acting director Ms. Vjollca Jupolli, 
all the successes of this school are a re-
sult of teamwork, namely the extraor-
dinary cooperation between the school 
personnel, students, and the parents. 
“Our school is known for the coopera-
tion with the parents,” Ms. Jupolli stat-
ed and went on: “At the start of each 
school year we conduct a meeting, and 
we elect the classroom representatives. 
Then they draft their action plan where-
in they specify what the parents will do 
during the entire school year. They are 
very supportive for all our activities.”

The school has 
sufficient laboratories
In relation to the school building, Ms. 
Jupolli added that in general it meets 

the criteria to conduct classes in com-
pliance with the new curricula require-
ments. Moreover, she highlighted that 
until the COVID-19 broke out, this 
school conducted classes in a labo-
ratory-based system. Meaning that 
students moved from one class to an-
other depending on their schedule. 
This model was possible because the 
school has six laboratories – technol-
ogy, physics-chemistry, informatics, 
biology, and figurative art. With the 
application of the anti-COVID-19 mea-
sures, the students’ movement has 
not been possible thus they reverted 
to the old system.

Students’ clubs, the 
extracurricular learning 
platform
In addition to laboratories, which 
thanks to the support from the Mu-
nicipal Directorate of Education and 
GIZ organization have been supplied 
with sufficient materials, there are 
many school clubs wherein students 
perform many extracurricular activ-
ities. Among them are the science 
club, ecology club, green club, career 
club, media club, linguistics club, 
music club, art club, theater club, 
etc. Having this in mind, it is not sur-
prising at all that the students at this 
school are ranked among the top stu-
dents both in various municipal level 
knowledge competitions and the Na-
tional Achievement Test.

In the end Ms. Jupolli invited all the 
parents and teachers to give their 
maximum to support the young gen-
erations. “Children are our future, and 
we have great kids. We must only mo-
tivate and support them to give their 
maximum and I believe that they are 
capable of achieving great things.”

ganizatës GIZ kanë qenë të furnizuara 
me materiale të mjaftueshme, në 
shkollë veprojnë edhe një numër i 
madh i klubeve në kuadër të të cilave 
nxënësit i kryejnë shumë aktivitete 
jashtë mësimore. Në mesin e këtyre 
klubeve janë: klubi i shkencave, klu-
bi i ekologëve, klubi i gjelbër, klubi 
i karrierës, klubi i mediave, klubi i 
gjuhëtarëve, klubi i muzikës, klubi 
i artit, klubi i teatrit, etj. Duke i pa-
sur parasysh këto informacione nuk 
është aspak befasuese që nxënësit 
e kësaj shkolle radhiten ndër më të 
mirët në nivel komunal dhe kom-
bëtar si në garat e ndryshme të dijes 
ashtu edhe për sa i përket rezultateve 
në Testin Kombëtar të Arritshmërisë. 

Në fund, znj Jupolli u bëri thir-
rje të gjithë prindërve dhe më-
simdhënësve që të angazhohen 
maksimalisht për t’i mbështetur 
gjeneratat e reja. “Fëmijët janë e 
ardhmja jonë dhe ne kemi fëmijë 
shumë të mirë. Ne vetëm duhet 
t’i motivojmë dhe t’ju japim 
mbështetje për t’i nxitur që ata 
të japin maksimumin prej tyre 
dhe unë besoj se ata janë në 
gjendje që të realizojnë gjëra të 
mrekullueshme.”
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ELEMENTARY AND JUNIOR HIGH SCHOOL 
“XHEMAIL MUSTAFA” IN PRISTINA

school of the month

School principal, Vjollca Jupolli



Rastet e dhunës në 
familje janë tejet të 
ndjeshme. Krahas 

dhunës, viktimat shpesh 
përjetojnë edhe emocione 
të tilla si faji dhe turpi. 
Viktimat dhe abuzuesit 
janë shpesh të afërm. 
Shumë viktima priren 

të heshtin në lidhje me 
sulmet sepse gabimisht 
besojnë se ato janë arsyeja 
e veprimeve kriminale. 
Ata gjithashtu mund të 
besojnë se është më mirë 
të heshtësh në mënyrë 
që familja të mos ketë 
probleme për shkak të 

akuzave ndaj njërit prej 
anëtarëve të saj. Familjet 
duan që ngjarjet të mbahen 
private dhe për këtë arsye 
dhuna në familje shpesh 
nuk raportohet, gjë që u 
mundëson abuzuesve të 
vazhdojnë sjelljen e tyre 
abuzive.

Dhuna nuk 
është sjellje e 
pranueshme
Sipas psikologut Visar Sadiku, 
shumë prej nesh nuk janë në 
dijeni se çfarë ndikimi ka dhuna 
në jetën e viktimës: “Dhuna në 
familje nuk ndikon vetëm në 
dinamikën midis prindërve, por 
edhe midis tyre dhe fëmijëve të 
tyre, si dhe midis rrethit familjar 
më të gjerë dhe fëmijëve. 
Me fjalë të tjera, çdo veprim 
që në thelb denigron, thyen, 
poshtëron ose dëmton personin 
ndaj të cilit drejtohen këto 
veprime, është dhunë,” thekson 
z. Sadiku. Ai vazhdoi duke shtuar: 
"Ne kemi nevojë për arsim të 
përhershëm për të kuptuar 
se dhuna nuk mund të shihet 
si një mjet për të konsoliduar 
sjelljen e duhur. Nuk ka asnjë 
mënyrë që përmes dhunës 
verbale, fizike ose psikologjike 
të mund të formësojmë rritjen e 
shëndetshme të një fëmije. ”

Dhuna në familje 
është krim - zero 
tolerancë ndaj saj!
Sa i përket trajtimit që iu bëhet 
rasteve kur raportohet dhuna 
në familje, majori Baki Kelani, 
Shef i Zyrës për Informim dhe 
Marrëdhënie me Publikun në 
Policinë e Kosovës, theksoi se 
që nga themelimi i saj, Policia 
e Kosovës i ka trajtuar me 
seriozitetin e duhur të gjitha 
rastet e dhunës në familje. 
“Rastet e dhunës në familje në 
secilin stacion policor trajtohen  
nga zyrtarë policorë që kanë 
kryer trajnime shtesë për raste 
të tilla. Gjithashtu, këto raste 
trajtohen në bashkëpunim 
të ngushtë me Qendrat për 
Punë Sociale (QPS), mbrojtësit 
e viktimave dhe natyrisht me 
organet e drejtësisë. Sidomos, 
në rastet kur janë të përfshirë 
fëmijët si viktimë, prania e 
punëtorit të QPS-së është e 
domosdoshme,” theksoi në mes 
të tjerash majori Kelani. 
Ai më tej theksoi se kjo është 
qasja e Policisë së Kosovës në të 
gjitha rastet e dhunës në familje; 
për të treguar ndërgjegjësimin 
e plotë në lidhje me dhunën 
dhe për të trajtuar raste të tilla 
me gjithë seriozitetin. Sipas 
Policisë së Kosovës, Kosova ka 

Raportimi i dhunës familjare e 
ndihmon ushtruesin e dhunës që të 
kuptojë se ajo është e papranueshme, 
pasi që e nxit reflektimin.

Z VISAR SADIKU
Specialist i Psikologjisë Klinike

Dhuna në familje është krim, 
raportojeni! Thirrni 192
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Domestic violence cases are 
very sensitive. In addition to 
the violence, victims often 

experience other emotions such as 
guilt and shame. The victims and 
abusers are often close relatives. Many 
victims tend to remain silent about 
the assaults because they mistakenly 
believe that they are the reason for 
the criminal acts. They might also 
believe it is better to keep silent so the 
family will not have problems because 
of the accusations toward one of its 
members. Families want the events to 
be kept private and therefore domestic 
violence is often not reported, which 
enables the abusers to continue their 
abusive behavior.

Violence is an 
unacceptable behavior
According to psychologist Visar Sadiku, 
most of us are unaware what an impact 
violence has on the life of the victim: 
“Domestic violence not only affects the 
dynamics between the parents, but also 
between them and their children, as well 
as between the wider family circle and the 
children. In other words, any action that in 
essence denigrates, breaks, humiliates or 
damages the person against whom these 
actions are directed to, is violence,” Mr. 
Sadiku states. He went on by adding: “We 
need permanent education to understand 
that violence cannot be seen as a mean to 
consolidate appropriate behavior. There 
is no way that through verbal, physical, or 
psychological violence we can shape the 
healthy growth of a child.”

Domestic violence is a 
crime - zero tolerance 
against it!
In relation to how the reported cases of 
domestic violence are handled, Major 
Baki Kelani, Head of the Kosovo Police 
Information and Public Relations Office, 
stresses that, since its establishment, 
the Kosovo Police has handled all cases 
with utmost seriousness. “At each police 
station cases of domestic violence are 
handled by officers that have undergone 
additional training on how to treat such 
cases. In addition, all such cases are dealt 
with in close cooperation with the Social 
Work Centers, victim protectors and of 
course the relevant judicial authorities. 
In case of children being the victims, 
the presence of representatives of the 
Social Work Centers’ is mandatory”, 
Major Kelani added. 

He further stressed that this is the approach 
by Kosovo Police in all domestic violence 
cases; to show full awareness regarding 
violence and to handle such cases in all 
seriousness.

According to the Kosovo Police, Kosovo 
has registered a constant increase in the 
number of reported cases of domestic 
violence over the last years. In 2018 there 
were 1541 reported cases, in 2019 there 
were 1915 cases, and in 2020 the number of 
reported domestic violence cases was 2069. 
Such a statistic needs no comment, because 
it is obvious that domestic violence is a 
serious problem that our society faces. The 
increased number of reported cases in 2020 
also shows that there was a negative impact 
by the COVID-19 pandemic. The positive 
side of this statistic is, however, that more 
cases get reported and thus can be dealt 
with by bringing the perpetrators to justice.

Never accept or exercise 
violence against others
While it is rather difficult to see such a statistic 
as something positive, we must not forget 
that not too long ago, domestic violence 
(especially against women and children) was 
generally accepted as something normal in 
our society. Reporting violence was never 
taken into much consideration. 
Consequently, the increased number 
of reported cases shows that people, 
including ever more victims, are 
becoming aware that trusting the Kosovo 
Police to stop the violence against them 
or their family members is the best 
solution. This was also confirmed by 
Police Officer Fitore Xhafa: “People now 
are more inclined not to tolerate even 
the lightest cases of domestic violence, 
but rather report them immediately. This 
is a positive sign of increased awareness 
regarding our zero-tolerance policy, when 
it comes to domestic violence and the 
importance of reporting it immediately. 
On the other hand, it also shows that 
people trust the Kosovo Police and our 
abilities to protect them.” 
Major Kelani added that domestic violence 
is a crime punishable by law. According to 
him, even before domestic violence was 
included in the criminal code as a specific 
crime, all such cases were processed under 
other existing classifications such as bodily 
injuries, assaults or threats. This proves that 
Kosovo Police has always implemented a 
zero-tolerance policy towards domestic 
violence offenders.

In the end, all three of our interviewees 
appealed to the youth to not hesitate to 
report any cases of domestic violence, 
whenever they become aware of them.

regjistruar një rritje të vazhdueshme të 
numrit të rasteve të raportuara të dhunës 
në familje gjatë viteve të fundit. Në vitin 
2018 ishin 1541 raste të raportuara, në vitin 
2019 ishin 1915 raste, dhe në vitin 2020 
numri i rasteve të raportuara të dhunës në 
familje ishte 2069. Një statistikë e tillë nuk 
ka nevojë për koment, sepse është e qartë 
se dhuna në familje është një problem 
serioz me të cilin përballet shoqëria jonë. 
Numri i shtuar i rasteve të raportuara në 
vitin 2020 tregon gjithashtu ndikimin 
negativ nga pandemia COVID-19. 
Sidoqoftë, anë pozitive e kësaj statistike 
mbetet raportimi më i shpeshtë i rasteve 
që  do të trajtohen duke i sjellë autorët 
para drejtësisë.

Mos e pranoni dhe 
mos ushtroni dhunë 
ndaj të tjerëve
Edhe pse në shikim të parë është e 
vështirë që një statistikë e tillë të shihet si 
diçka e mirë, nuk duhet harruar që në të 
kaluarën jo shumë të largët, në shoqërinë 
tonë, dhuna në familje (sidomos ndaj 
femrave dhe fëmijëve) ishte një standard 
i pranuar dhe raportimi i saj as që merrej 
në konsideratë. Prandaj, rritja e numrit 
të raportimeve për dhunën në familje 
tregon që njerëzit, gjegjësisht viktimat 
janë duke u vetëdijesuar dhe duke i 
besuar gjithnjë e më shumë Policisë 
së Kosovës, për të ndalur dhunën ndaj 
tyre ose anëtarëve të tjerë të familjes. 
Këtë e konfirmoi edhe zyrtarja policore 
Fitore Xhafa: “Tashmë qytetarët janë më 
të prirë që edhe rastet më të lehta të 
dhunës në familje të mos i tolerojnë, por 
t’i raportojnë menjëherë. Kjo tregon rritje 
të vetëdijes për sa i përket tolerancës zero 
ndaj dhunës në familje dhe rëndësisë që 
ajo të raportohet menjëherë. Në anën 
tjetër, kjo tregon edhe që ata e kanë 
fituar besimin në Policinë e Kosovës 
dhe aftësitë tona për t’i mbrojtur ata.” 
Kurse, majori Kelani theksoi që dhuna 
në familje është krim i dënueshëm me 
ligj. Madje sipas tij edhe përpara se ky 
lloj i dhunës të ekzistonte në Kodin Penal 
si vepër kriminale e veçantë, asokohe 
të gjitha rastet e tilla janë klasifikuar 
nën emërtime të tjera ekzistuese në 
kodin penal si: lëndime trupore, sulme 
dhe kanosje. Kjo e dëshmon se Policia 
e Kosovës gjithmonë ka synuar që ta 
zbatojë qasjen e tolerancës zero ndaj 
dhunës në familje.

Në fund që të tre bashkëbiseduesit 
tanë i porositën të gjithë të rinjtë që të 
mos hezitojnë, por ta raportojnë çdo rast 
të dhunës në familje për të 
cilin ata janë në dijeni. 

STOP! - DOMESTIC VIOLENCE IS A CRIME!

Na vizitoni në:
Visit us at:



“Çfarë do të veshi sot në shkollë?”, me siguri këtë pyetje ia bëni vetes çdo ditë 
ndërsa përgatiteni për shkollë. Në disa shkolla nuk ka dilema të tilla mode, sepse 
uniforma e shkollës është e detyrueshme; visheni në një variant të rehatshëm pune, 
në të cilin ndiheni rehat gjatë kryerjes së aktiviteteve të përditshme shkollore.

Mantelet shkollore në Itali - 
"grembiule"

Edhe pse "grembiule" nuk janë 
të detyrueshme në të gjitha 
shkollat, ato janë shumë 

të shpeshta, si në institucionet 
parashkollore ashtu edhe në ato 
shkollore. Ato blihen veçmas, 
nuk kushtojnë shumë, kanë 
ngjyra të llojllojshme e gazmore, 
dhe vishen përmbi rrobat e 
zakonshme të nxënësve. Disa 
prindër i blejnë ato për fëmijët e 

tyre, edhe atëherë 
kur mantelet e 
shkollës nuk janë të 
detyrueshme në shkollat e 
tyre. Kështu është më praktike 
për nxënësit të kujdesen për rrobat që i veshin nën mantele, 

madje edhe kur manteli shqyhet ose përlyhet nuk është 
ndonjë problem, sepse mund të zëvendësohet me 

lehtësi dhe është në dispozicion për të gjithë.

School aprons in Italy – 
„grembiule“

Although "grembiule" is not 
mandatory in all schools, it is very 
common, both in preschool and 

school institutions. They are bought 
separately, they are cheap, made of 

cheerful colors, and they dress over 
the normal clothes of the students. 
Some parents buy them for their 
children, even though school aprons 

are not obligatory in their schools. Thus, 
it is more practical for students to take care 
of the clothes they wear under the apron, and 
even when the apron is torn or dirty, it is not 
problematic, because it is easily replaceable and 
accessible to everyone.

Kina - komplet uniformash 
për çdo rast

Uniformat shkollore janë të zakonshme në Kinë. Kryesisht, 
secili nxënës ka nga pesë variante uniformash - dy 
formale dhe tre të përditshme, kështu që mund të thuhet 

se blerja e të gjitha uniformave është një shpenzim i vërtetë për 
prindërit (veçanërisht nëse kanë më shumë fëmijë). Uniforma 
formale është e detyrueshme gjatë festimit të ditës së shkollës, 
në shfaqje dhe përfaqësime, në gara ... Këmishë e bardhë, fund 
ose pantallona dhe triko - janë pjesë e uniformës ose kompletit 
formal, ndërsa kompleti i përditshëm përbëhet nga pantallona 
të zakonshëm dhe një bluze të thjeshtë e të bardhë. Interesante 
është të dimë se kohëve të fundit po punohet në modernizimin 
e uniformave të shkollës në Kinë, madje edhe 
vetë nxënësit janë të përfshirë në procesin e 
dizajnimit të pamjes së re dhe kanë mundësi të 
japin sugjerimet e tyre.

China - a set of uniforms for 
every occasion

School uniforms are common in China. 
Basically, each student has five variants 
of uniforms - two formal and three 

every day sets, so it can be said that the purchase of all 
uniforms is a real expense for parents (especially if they have 
more children). Festive set is required during the celebration 
day of school, at events and performances, competitions ... 
White shirt, skirt or trousers and a sweater - of which consists 
festive set, while this everyday set is made 
of ordinary trousers and a simple white 
shirt. It is interesting that lately, they 
are working on the modernization of 
school uniforms in China, so even the 
students themselves are involved in 
the process of designing a new look 
and have the opportunity to give 
their suggestions.

ËSHTË KOHA PËR 
UNIFORMAT E SHKOLLËS!
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Ndërlidhjet fillestare 
me uniformën e shkollës 

ndryshojnë nga brezi në brez. Disa 
e konsiderojnë atë praktike sepse fsheh 

dallimet shoqërore, të tjerëve pikërisht për 
shkak të atij barazimi nuk iu pëlqen. Sot, në 
disa shkolla po kthehen mantelet për shkak 
të sigurisë dhe identifikimit më të lehtë të 
nxënësve. Fillimet e para ishin në shekullin 
e 16-të në Britaninë e Madhe. Uniformat 
shkollore janë gjithashtu pjesë e trendëve 

bashkëkohorë të modës dhe për këtë 
arsye ju paraqesim disa nga më 

interesantët…



What should I wear to school today ?, you are probably wondering every day 
as you prepare for classes. Some schools do not have these fashion dilemmas, 
because a school uniform is mandatory. Dress in a comfortable, working 
variant, in which you feel comfortable while performing daily school activities.

"Uniforma inteligjente" në Brazil

Në qytetin brazilian Vitoria da Konkista, të ashtuquajturat "uniforma 
inteligjente" janë në përdorim. Besoni apo jo, ato kanë çipa të integruar që iu 
mundësojnë profesorëve dhe prindërve të kontrollojnë vendndodhjen e fëmijës 

në çdo kohë. Nëse një nxënës nuk vjen në shkollë, një mesazh u dërgohet automatikisht 
prindërve duke i informuar ata për këtë. Edhe pse 
tema është për diskutim nëse një sistem i tillë duhet të ekzistojë apo jo 
nëpër shkolla, çipat janë treguar të jenë shumë të dobishëm në luftimin e 
ikjes dhe mungesave nga shkolla.

"Intelligent uniforms" in Brazil

In the Brazilian city of Vitoria da Conquista, so-called "intelligent 
uniforms" are in use. Believe it or not, they have built-in chips that allow 
professors and parents to check the child's whereabouts at any time. If 

a student does not come to school, a message is automatically sent to the 
parents informing them. Although the topic of discussion is whether such 
a system should exist in schools, the chips have been shown to be very 
helpful in combating school dropouts and absenteeism.

Uniformat e shkollës në Australi u 
përshtaten temperaturave të larta

Në Australi, çdo shkollë (private dhe publike) mund të 
përcaktojë se si do të duket uniforma e tyre për djem dhe 
vajza. Kryesisht ngjyrat e këtyre uniformave përputhen 

me stemën dhe simbolet e shkollës. Interesante është të dimë që 
si pjesë e uniformës verore të shkollës, nxënësit kryesisht kanë 
kapele të detyrueshme që i mbrojnë ata nga efektet negative 
të rrezatimit nga dielli. Në pajisjet për edukatë fizike, fëmijët 
australianë kanë gjithashtu edhe një mushama! Gjegjësisht, duhet 
të jetë prej poliesteri dhe t’iu mundësojë nxënësve të mbajnë 
orën e edukatës fizike si në mot të ftohtë ashtu edhe me shi.

School uniforms in Australia adapted 
to high temperatures

In Australia, every school (both private and public) can determine 
what their uniform will look like for boys and girls. Mostly the 
colors of these uniforms match the coat of arms and insignia 

of the school. It is interesting that as part of the summer school 

uniform, schoolchildren generally have 
mandatory hats that protect them from the 
negative effects of solar radiation. 
The equipment for physical Australian 
children also includes - a raincoat! 
Namely, it should be made of 
polyester and allow students 
to work physically in both 
cold and rainy weather.

"Shalwar kameez" në shkollat indiane

Nxënësit e shkollave të mesme në Indi si uniforma të tyre të shkollës veshin "Shalwar kameez". 
Ka një pamje të njëjtë si për djemtë ashtu edhe për vajzat, gjersa përbëhet nga pantallona 
tejet të gjera dhe nga një tunikë. Kjo në të njëjtën kohë është një veshje kombëtare, gjersa 

një version pak më të modernizuar e veshin nxënësit në shkollat e mesme në Indi.

„Shalwar kameez“ in Indian schools

High school students in India wear „Shalwar kameez“ as their school uniforms. It 
looks the same for both boys and girls, and consists of baggy, wide pants and 
a tunic. This is also a folk costume, and a slightly more modernized version is 

worn by students in high schools in India. 

IT'S TIME FOR SCHOOL 
UNIFORMS!
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The first 
associations with 

a school uniform differ from 
generation to generation. Some 

find it practical because it conceals 
social differences, others dislike it 

precisely because of that equating. Today, 
aprons are being returned to some schools 
for safety and easier identification of stu-
dents. They originated in the 16th centu-
ry in Great Britain. School uniforms are 

also part of modern fashion trends, 
and for that reason, we present 

some of the most inter-
esting…



Kush është Ideali, cilat janë 
fillimet e para në skenën 
muzikore?
Jam Ideal Çoçaj, vokalist në 04 
Band. Fillimet e para në skenën 
muzikore kanë qenë përmes 
pjesëmarrjes në shfaqjet e 
ndryshme për talentë, të cilat 
janë organizuar në televizionet 
tona. Kështu, për shembull, në 
moshën 14 vjeçare kam marr 
pjesë në shfaqjen Talent X.

Çfarë zhanri të muzikës më 
me dëshirë këndoni?
Më pëlqen shumë që t’i kom-
binojë tri zhanre: Pop, Rock 
dhe RNB.

Cili është projekti juaj i fundit?
Momentalisht e kemi lansuar një 
projekt për qytetin e mrekul-
lueshëm të Prizrenit. Iniciator 
i këtij projekti ishte 04 Band, 
mirëpo për realizimin e këngës 
janë bashkuar të gjithë artistët 
aktiv të qytetit.

Kush ka ndikuar më shumë në 
formimin tënd si artist?
Pa dyshim, ndikimet janë 
të shumta por, gjithsesi do 
të thoja se ndikimin më të 
madh e ka pasur familja ime, 
e cila më ka përkrahur pa 
asnjë hezitim.

Çfarë mendon për skenën 
muzikore kosovare dhe çka do 
të ndryshoje?
E vlerësoj shumë skenën tonë 
muzikore pasi që besoj se është 
në nivel shumë të lartë dhe 
është duke u zhvilluar gjithnjë 
e më shumë në përputhje me 
trendët muzikor botëror. Mbase, 
e vetmja gjë që do të doja ta 
ndryshoja është që këngët të 
mos bëhen sezonale.

A mendon se artistëve 
të rinj iu jepet hapësirë e 
mjaftueshme në media?
Po, besoj që të gjithë artistët e 
rinj kanë goxha shumë privi-
legje në këtë aspekt, sidomos 
nga revista ‘For You’. Mirëpo, 
gjithmonë ka hapësirë për 
përmirësime.

Nëse do të darkoje më tre 
persona të famshëm (qofshin 
ata personalitete të gjalla apo 
të vdekura), cilët janë ata?
Bon Jovi, John Lennon, Xherdan 
Shaqiri.

Cilat gjëra në jetë ju bëjnë të 
qeshni?
Pjesë të serialit vendor “Kaf-
eneja jonë”.

Çfarë bëni gjatë vikendeve?
Fundjavat për ne janë ditë pune 
pasi që, zakonisht me grupin 
04 Band këndojmë në kafeteri 
të ndryshme. Mirëpo, krahas 

punës ne edhe kalojmë çaste të 
mrekullueshme.

Nëse një ditë do të qeverisje 
botën, çka do të ndryshoje?
Do të mundohesha që të siguro-
ja për të gjithë njerëzit të paktën 
një jetë mesatare.

Cilin film e keni shikuar më 
shumë se njëherë?
Janë disa filma të tillë, por do ta 
veçoja filmin “Hacksaw Ridge”.

Cilat janë dëshirat tua për 
llambën e Aladinit?
Shëndet dhe mirëqenie për 
familjen dhe shoqërinë time.

Cili ka qenë emisioni argëtues 
që e ke shikuar me dëshirë kur 
ishe i vogël? 
Si shumë fëmijë të tjerë pro-
grami më i pëlqyer televiziv në 
fëmijërinë time ka qenë seriali 
Sandokan. Kurse, tani në TV 
shikoj vetëm futboll.

Na trego për një sfidë që 
e ke tejkaluar dhe si e ke 
tejkaluar?
Nuk mund të them se e kam 
përjetuar ndonjë sfidë të 
jashtëzakonshme por, në 
një rast kemi kënduar në 
një koncert shesh, në mot 
shumë të keq. Mirëpo, en-
ergjia pozitive nga shikuesi e 
pranishëm më ka ndihmuar 
jashtëzakonisht shumë.

Nëse do ta dëgjoje vetëm një 
këngë gjatë gjithë jetës, cila 
do të ishte ajo?
“It’s My Life” nga Bon Jovi.

Nëse do ta haje vetëm një 
ushqim gjatë gjithë jetës, cili 
do të ishte ai?
Fasulet me mish.

Na trego një kujtim nga fëmi-
jëria dhe ndjenjat që të sjell ai 
kujtim sa herë të bie në mend?
Makinat e modeleve të vjetra 
kanë qenë më të thjeshta, dhe 
mbaj mend që njëherë kur isha i 
vogël i kam mbyllur të gjitha dy-
ert e makinës tonë, ndërsa çelësi 
i makinës ishte ende brenda.

Çfarë do të bëje nëse do të 
fitoje 1 milion euro?
Do t’i investoja të gjitha në karri-
erën time muzikore por edhe në 
ndonjë biznes tjetër.

Cili është destinacioni turistik 
i ëndrrave?
Ishujt Maldive.

Në cilin qytet do të dëshiroje 
të jetosh?
Në Venedik.

Çka vëren së pari kur je në 
bisedë me dikë?
Sjelljen.

A është dashuria vetëm fjalë?
Jo, për këtë jam i sigurt.

music box
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Who is Ideal, what were 
your first steps in music?
My name is Ideal Çoçaj, I 
am a singer of 04 Band. My 
first steps in the music stage 
came through my partic-
ipation in various talent 
shows, organized by our TV 
stations. For example, at the 
age of 14 I participated in 
the Talent X TV show.

What music genre you pre-
fer to sing?
I really like to combine three 
genres: Pop, Rock and RNB.

What is latest project?
Currently we have launched 
a project for the fantastic city 
of Prizren. 04 Band was the 
initiator of this project, but all 
active artists of this city partic-
ipated in completing it.

Who has influenced the 
most in your development 
as a musician?
Without a doubt there are 
many influences, still, I would 
say the greatest influence 
came from my family that has 
supported me without any 
reservations.

What is your opinion 
about the Kosovan music 
stage and what would you 
change?
I appreciate a lot our music 
stage because I believe that 
it is at a vary high level and 
is developing in line with the 
world music trends. May-
be, the only thing I would 
change is to avoid having 
seasonal songs.

Do you think young art-
ists get sufficient media 
coverage?
Yes, I believe that all young 
artists enjoy quite a lot of priv-
ileges in this sense, especially 
by Magazine ‘For you’. Howev-
er, there is always room for 
improvement.

If you could choose to dine 
with three famous personal-
ities (both living and dead), 
who would they be?
Bon Jovi, John Lennon, Xher-
dan Shaqiri.

What makes you laugh?

Parts of our TV series “Kafene-
ja jonë”.
What do you do during 
weekends?
Weekends for us are working 
days. Usually with 04 Band 
we perform in various bars. In 
addition to working, we also 
have memorable moments.

If one day you would rule 
the world, what would you 
change?
I would try to ensure at least 
a medium life standard for all 
living people.

Which movie have you 
watched more than once?
There are several such movies, 
but I would say “Hacksaw 
Ridge”.

What are your wishes for 
Aladdin’s Lamp?
Health and wellbeing for my 
family and friends.

Which entertainment TV 
show you enjoyed watching 
as a kid? 
As for many children my fa-
vorite TV show was Sandokan 
series. Whereas now, I only 
watch football on TV.

Tell us about a challenge 
you have overcome, and did 
you overcome it?
I cannot say I have overcome 
ay extraordinary challenge 
but, this one time we were 
singing at an open square 
concert in very bad weather. 
However, the positive energy 
from the audience helped me 
very much.

If you would have to listen 
to only one sing your entire 
life, what would it be?
Bon Jovi’s “It’s My Life”.

If you would have to eat 
only one food your entire 
life, what would it be?
Beans with meat.

Tell us a childhood memory 
and the feelings it invokes 
every time you think of it?
Old model cars were simpler, 
and I remember that when I 
was little, I once locked all the 
car doors while the key was 
still inside.

What would you do if you 
won € 1 million?
I would invest all of it in my 

music career and some other 
business.

What is your dream touris-
tic destination?
The Maldives.

In which city would you like 
to live?
Venice.

What do you notice first 
when you talk to someone?
Attitude.

Is love only a word?
No, this I am sure of.

You cannot live without…?
My parents.

If you had to pick between 
one of the following, what 
would it be:
1. Play a villain in a soap opera
2. Wash a big pile of dishes, or
3. Bungee jump from a very 
high place. 

Which item of your ward-
robe do you prefer?
Shirts and sneakers.

Which kind of cake you 
never refuse?
Trileqe.

What do you think about 
Kosovo youth and what is 
your message to them?
I believe we are a very creative 
people; thus, I call all the 
young people to work hard to 
make their dreams come true.

Nuk mund të jetosh pa...?
Prindërit e mi.

Po të detyroheshe të bëje diçka nga 
këto, cilën do ta zgjidhje:
1. Të luaje rol negativ në një telenovelë
2. Të lash një grumbull të madh të 
enëve apo
3. Të hidheshe me litar mbrojtës nga një 
lartësi e madhe 

Çfarë preferoni më së shumti nga 
garderoba juaj?
Këmishat si dhe atletet.

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

Çfarë mendoni për të rinjtë e 
Kosovës dhe cila është porosia e 
juaj për ta?
Besoj se jemi popull shumë kreativ 
andaj i porosis të gjithë të rinjtë 
që të punojnë fort për t’i realizuar 
të gjitha ëndrrat e tyre.

04 BAND

Emri dhe mbiemri: Ideal Çoçaj 
Data e lindjes: 09.04.1995
Vendi i lindjes: Prizren
Gjatësia: 186 cm
Pesha: 102
Ngjyra e syve: Kafe
Ngjyra e flokëve: Zezë
Muzika e preferuar: Pop-Rock 
Këngëtari i preferuar: Bon Jovi 
Pija e preferuar: Lëngu i ananasit 
Ngjyra e preferuar: E zeza
Sporti i preferuar: Futbolli
Sportisti i preferuar: Messi
Cilat janë virtytet tuaja:
I sinqertë
Kompania incizuese: 2Bro’s Film 
Shpërblimet e fituara: Vendi i 
2-të në Talent X

Name and surname: 
Ideal Çoçaj 
Date of birth: 09.04.1995
Place of birth: Prizren
Height: 186 cm
Weight: 102
Eyes color: Brown
Hair color: Black
Preferred music: 
Pop-Rock 
Preferred singer: 
Bon Jovi 
Preferred drink: 
Ananas juice
Preferred color: Black
Preferred sport: Football 
Preferred athlete: Messi
What are your virtues: 
Sincerity
Recording label: 
2Bro’s Film 
Awards won: Send 
place in Talent X

music box

11



12 

S a herë që paraqiten situata të rrezikshme është 
thelbësore që të kemi një shërbim adekuat që 
do të jetë në gjendje që të përballet me to. 

Në Kosovë, përgjegjësinë për t’u përgjigjur ndaj 
situatave të tilla e ka Forca e Sigurisë së Kosovës 
(FSK), njësitet e së cilës janë të ndara në kompani 
të specializuara të Zjarrfikësve, Kërkim Shpëtimit, 
Menaxhimi i Materialeve të Rrezikshme (HAZMAT) 
dhe Deminimi (EOD).

Zjarrfikësit
Shumica e komunave të Kosovës tashmë kanë shërbime 
aktive të zjarrfikësve. Sidoqoftë, sa herë që ka nevojë 
kompania e zjarrfikësve të FSK-së është gjithmonë e 
gatshme që t’iu dalë në ndihmë atyre, kudo në Kosovë. 
Kjo u pa qartë gjatë intervenimeve të tyre për të ndihmuar 
në fikjen e zjarreve të pyjeve të cilat shpërthyen në disa 
komuna të Kosovës gjatë muajve të kaluar. 

Kërkim shpëtimi 
Për arsye praktike, aktivitetet e njësisë së kërkim 
shpëtimit janë të ndara në kërkim shpëtim malor dhe 
urban. Kërkim shpëtimi urban është përgjegjës për të 
gjetur njerëzit e humbur në mjedise urbane. Gjegjësisht, 
shërbimet e tyre kërkohen më së shumti në raste të 
tërmeteve të mëdha kur njerëzit mbesin të bllokuar 
nën rrënojat e ndërtesave. Sa i përket kërkim shpëtimit 
malor, ata përfshihen kur ka nevojë që të kërkojnë dhe 
shpëtojnë për njerëz që humbin ose pësojnë aksidente 
në male, si për shembull në rastin e alpinistëve.

Menaxhimi i materialeve të 
rrezikshme (HAZMAT)
HAZMAT është shkurtesë në gjuhën angleze për Hazardous 
Materials - Materiale të Rrezikshme, dhe siç nënkuptohet 
nga vet emri kjo njësi është reaguesi kryesor për t’u përballur 

FSK - NË SHËRBIM TË TË GJITHË 
NJERËZVE NË KOSOVË
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me emergjenca që rezultojnë nga aksidente me kimikate 
që e rrezikojnë shëndetin dhe jetët e banorëve të Kosovës. 
Siç kemi raportuar më parë në edicionin e muajit prill të 
revistës sonë, kjo njësi është e angazhuar gjatë tërë vitit 
në inspektimin dhe monitorimin e dymbëdhjetë pikave 
të grumbullimit të mbeturinave toksike në tërë Kosovën, 
së bashku me KFOR-in. Këto depozita të mbeturinave 
toksike, janë mbetje të lëndëve të para kimike të cilat janë 
përdorur në prodhimtarinë e ish fabrikave të Kosovës.

Deminimi (EOD)
Sikurse njësia e HAZMAT-it, edhe njësia e deminimit 
është aktive në terren gjatë tërë vitit. Detyra e tyre 
është që të gjejnë çfarëdo mjete të pashpërthyera 
dhe që t’i largojnë ato në mënyrë të sigurt dhe 
profesionale. Falë përpjekjeve të tyre, me mijëra metra 
katror të tokave, pyjeve dhe ndërtesave tashmë janë 
pastruar nga të gjitha mjetet e tilla. 

Pa marrë parasysh llojin e kërcënimit apo kërkesës për 
ndihmë, një gjë është e përbashkët për të gjitha këto 
njësi: ato janë të gatshme që të reagojnë 
në çdo kohë dhe t’iu dalin në ndihmë të 
gjithë njerëzve që jetojnë në Kosovë - pa 
kurrfarë përjashtimi.

Whenever dangerous 
situations occur 
it is essential to 

have a proper service to 
deal with it. In Kosovo, 
the responsibility to act 
in such situations lies 
with the Kosovo Security 
Force with its units divided 
into specialty companies 
of Firefighters, Search 
and Rescue, Hazardous 
Materials Management, 
and Explosive Ordnance 
Disposal units.

The firefighters
Most municipalities in 
Kosovo have an active 
firefighting service, 
however, whenever it is 
needed the KSF firefighting 
company is always ready 
to come to their aid 
anywhere in Kosovo. This 
became clear during their 
interventions to help fight 
the wildfires that broke out 
in several municipalities of 
Kosovo during the recent 
months.

Search and 
rescue
For practical reasons the 
search and rescue unit 
activities are divided 
into mountain and urban 
search and rescue. The 
urban search and rescue is 
responsible to find missing 
people in urban settings. 
Namely their services are 
required the most in cases 
of major earthquakes 
when buildings collapse 
and people get trapped 
under their ruins. As for 
the mountain search and 
rescue they get involved 
in searching and rescuing 
people that get lost or 
experience accidents 
in the woods, such as 

mountain hikers.

HAZMAT
HAZMAT stands for 
hazardous materials, and as 
the name implies this unit 
is the main respondent in 
dealing with emergencies 
resulting from accidents with 
chemicals that endanger 
the health and lives of the 
people of Kosovo. As we 
have previously reported 
in our April edition, this 
unit is engaged all year 
round in the inspection 
and monitoring of twelve 
chemical toxic waste 
collection points across 
Kosovo, in cooperation with 
KFOR. These toxic waste 
deposits contain the remains 
of raw chemical materials 
used in production by 
former factories in Kosovo.

Explosive 
Ordnance 
Disposal (EOD)
Similar to the HAZMAT 
unit, the explosive 
ordnance disposal (EOD) 
unit remains active in 
the field all year round. 
Their job is to find any 
unexploded ordnance and 
dispose of them safely 
and professionally. Thanks 
to their efforts thousands 
of square meters of land, 
forests and buildings have 
been cleared of all such 
ordnance.

Regardless of the nature of 
the threat or the request 
for assistance, one thing 
is in common for all these 
units; they are ready to 
respond at any time and 
come to the aid of all the 
people living in Kosovo - 
without any exception.

KSF - SERVING 
ALL THE PEOPLE 
OF KOSOVO



KOLOBUSI I KUQ I 
ZONJUSHËS WALDRON

Një humbje e fundit - ky majmun i madhë-
sisë së mesme me një shenjë të kuqe kon-
siderohet i zhdukur që nga fillimi i viteve 

2000. Duke jetuar në kufirin midis Ganës dhe Bregut 
të Fildishtë, kolobusi i kuq i zonjushës Waldron ishte 
një kafshë e jashtëzakonshme, pasi nuk kishte gishta 
të mëdhenj. Kjo krijesë e butë e mësuar të jetonte 
në grupe të mëdha lart në majë të pemëve u de-
tyrua të ndryshojë mënyrën e saj të jetës kur njeriu 
filloi të priste habitatin natyror të pyjeve.

Ndërsa pjesët e pyllit u tkurrën, grupet e kuqe të 
kolobusit u bënë shumë të vogla, duke çuar në më 
pak mbrojtje nga grabitqarët dhe dobësi gjenetike 
të shkaktuar nga çiftimi në mes vete.

MISS WALDRON'S RED 
COLOBUS

A recent loss – this mid-sized, red-maned monkey 
has been considered extinct since the early 2000s. 
Living on the border between Ghana and the Ivory 

Coast, Miss Waldron’s red colobus was an exceptional 
animal, as it had no thumbs. This gentle creature accus-

tomed to living in large groups high in tree canopies was 
forced to change its way of life as man began to cut down 
its natural forest habitat. 

As forest areas shrank, the Red colobus groups became 
too small, leading to less protection against predators and 
genetic weakness caused by in-breeding. 

DEFLINI I LUMIT 
YANGTZE

I deklaruar i zhdukur në vitin 2006, delfini kinez nga 
lumi Yangtze ishte një gjitar i zbehtë, i verdhë-jeshil që 
dukej shumë më pak i lëmuar dhe elegant se kushëriri i 

tij më i famshëm.
Pamja e tij e zakonshme fshehte një sistem shumë i zhvil-

luar të eko-lokacionit: ai ishte akorduar 
aq mirë sa mund të identifikonte edhe 
pozicionet e peshqve individualisht. 
Ndjeshmëria e tij ekstreme, megjithatë, 
u rrezikua kur lumi u mbush me anije 
peshkimi, anije mallrash, peshkarexha dhe 
ndotje të bëra nga njeriu.
Delfini nga lumi Yangtze, i hutuar nga kaq 
shumë trafik, nuk kishte asnjë shans për të 
mbijetuar.

YANGTZE RIVER
DOLPHIN

Declared extinct in 2006, the Chi-
nese Yangtze River dolphin was 
a pale, yellowish-green mammal 

that looked rather less sleek and elegant 
than its more famous sea cousins. 
Its plane looks hid a highly evolved echolocation system: it 
was so finely tuned it could even identify the positions of in-
dividual fish. Its extreme sensitivity, however, became a hazard 
as the river filled with fishing boats, container ships, trawlers 
and man-made pollution.
The Yangtze River dolphin, confused by such high traffic, 
had no chance of survival.

mbretëria e kafshëve

KAFSHË TË ZHDUKURA
Mund të mendojmë për zhdukjen si një fenomen i rrallë që së pari na shoqëron me zhdukjen e dinozaurëve dhe 
të ngjashme. Fatkeqësisht, zhdukja në të vërtetë ndodh me frekuencë shqetësuese dhe konstante. Sipas Fon-
dacionit Botëror për Natyrën - një organizatë joqeveritare që lufton për ruajtjen e botës së egër - vlerësohet se 
rreth 10,000 lloje zhduken përgjithmonë çdo vit. Sidoqoftë, është e vështirë të jesh i sigurt për ndonjë numër 
absolut, kryesisht sepse nuk e dimë në fillim se sa specie ka. Në këtë tekst, do t’i kujtojmë disa kafshë që dikur 
jetonin në tokë, e që ndërkohë ato u zhdukën...
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KVAGA

Bukuria e pazakontë e kvaga-së së dobët ishte arsyeja kryesore për zhdukjen 
e saj. Kjo kafshë afrikane me pamje të jashtëzakonshme kishte një gjysmë 
përpara që ishte me shirita si një zebër, por ato shirita gradualisht u zbehën 

në gjysmën tjetër, e cila ishte e thjeshtë dhe kafe si një kali. Ajo u gjuajt deri në 
zhdukje nga gjuetarët pa leje të cilët vlerësuan shumë pamjen e saj të pazakontë 
dhe e fundit vdiq në robëri në vitet e 1880-së.

QUAGGA

The poor old quagga’s unusual beauty was the main reason for its extinction. 
This extraordinary looking African animal had a front half that was striped 
like a zebra, but those stripes faded away on the other half, which was plain 

and brown like a horse. It was hunted to extinction by poachers who esteemed its 
peculiar looks, and the last one died in captivity in the 1880s.

MOISI IRLANDEZ

Shumë prej kafshëve të shquara të zhdukura ishin të ngjashme me 
speciet që ne i njohim edhe sot, vetëm se më të çuditshme. Për 
shembull, kemi një mamuth i cili nuk ndryshon shumë nga një 

elefant i stërmadh me një pallto gëzofi të madhe. Moisi irlandez, ose dreri 
irlandez, duket shumë i ngjashëm me një dre ende të gjallë, nëse e injorojmë 
faktin e thjeshtë se ishte mbi dy metra i lartë dhe kishte brirë që shtriheshin 
deri në 3.65 metra.

Ai u zhduk rreth 7,700 vjet më parë, ndoshta për shkak të një përzierje të 
gjuetisë dhe ndryshimeve klimatike.

IRISH ELK

Th Many of the remarkable extinct animals were similar to species we 
still know today, only they were a bit more bizarre. There’s the mam-
moth, for example, which is not much different from a huge elephant 

with a massive fur coat on. The Irish Elk, or Irish Deer, looks very similar to a 
still-living deer, aside from the simple fact it was over two meters high and 
had horns spanning up to 3.65m. 
It died out around 7,700 years ago, probably due to a combination of hunt-
ing and climate change.

DODO

Është një nderë i pazakontë të jesh zogu më i famshëm i zhdukur, por për disa arsye 
dodo specie e zhdukur prej kohësh, përveç dinosaurëve, është e dëgjuar nga të gjithë. 
Kur njerëzit mbërritën në Mauritius, duke sjellë me vete kafshë të tjera dhe oreksin e 

tyre për mish, dodo nuk zgjati shumë.
Dodo e fundit psherëtiu në muzg në fund të viteve 1700.

DODO

It’s an odd honor to be the most famous extinct bird, but for some reason the dodo is 
a long-extinct species, beside dinosaurs, that everyone has heard of. This silly-looking 
flightless bird once lived on the island of Mauritius, without any natural predators. When 

humans arrived on Mauritius, bringing with them other animals and their own appetite for 
meat, the dodo did not last long. 
The last dodo waddled down the extinction in the late 1700s.
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EXTINCT ANIMALS
We may think of extinction as a rare phenomenon that we first associate with the extinction of dinosaurs and 
the like. Unfortunately, extinction actually happens with alarming frequency and constantly. According to the 
World Nature Foundation – a non-governmental organization fighting for the preservation of wildlife - it is 
estimated that about 10,000 species disappear for good every year. However, it is difficult to be sure of any ab-
solute numbers, mainly because we do not know how many species there are to begin with. In this text, we are 
reminded of some animals that used to live on earth that in the meantime became extinct…

animal kingdom
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Siç e dimë, industria e filmit ka qenë një prej degëve të argëtimit më të goditura nga përhapja e 
pandemisë së COVID-19. Rrjedhimisht, shfaqja në kinema e shumë prej filmave të ri të shumëpritur u shty 
dhe ne e kemi mundësinë që ti shohim ata vetëm tani. Në mesin e tyre janë Venom: Let there be carnage, 
dhe Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Venom: Let There Be 
Carnage

Tom Hardy rikthehet në ekranin e madh si Eddie Brock, 
gjegjësisht mbrojtësi vdekjeprurës Venom. Nën regjinë 
e Andy Serkis, ne film paraqiten edhe Michelle Williams, 

Naomie Harris dhe Woody Harrelson, në rolin e antiheroit 
Cletus Kasady/Carnage. Përderisa reagimi ndaj filmit të parë 
ishte jo edhe aq i shkëlqyer, prapë se prapë adhuruesit janë 
të ngazëllyer për pjesën e dytë. Në një intervistë për këtë film 
regjisori Serkis deklaroi: “Eddie Brock dhe Venom tani janë në 
atë që në fakt është faza e Çiftit të Çuditshëm në marrëdhënien 
e tyre. ata janë bashkë tash e… një vit e gjysmë, si të themi, që 
nga filmi i parë. Tani ata janë duke mësuar se si të jetojnë me 
njëri-tjetrin, dhe është sikurse të jetosh me një bebe maniak.”

Venom: Let There Be 
Carnage

Tom Hardy returns to the big screen as Eddie Brock, 
namely the lethal protector Veno. Directed by Andy 
Serkis, the film also stars Michelle Williams, Naomie 

Harris and Woody Harrelson, in the role of the villain 
Cletus Kasady/Carnage. While the reaction to the first film 
was less than stellar, fans are still excited for the sequel. 
In an interview about this movie director Serkis stated: 
“Eddie Brock and Venom are now in what is, in effect, 
the Odd Couple stage of their relationship. They've been 
together for... a year and a half, say, since the last story. 
And they're figuring out how to be with each other. And 
it's like living with this maniac toddler."

VIJNË DY PREJ PRODUKSIONEVE 
MË TË SHUMËPRITURA 

moviemania
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Shang-Chi and the 
Legend of the Ten Rings

Rolin kryesor në filmin "Shang-Chi and The Legend of 
The Ten Rings" të Marvel Studios e luan Simu Liu si 
Shang-Chi, i cili duhet të përballet me të kaluarën e 

tij pasi që përfshihet në një rrjet të organizatës misterioze 
të Dhjetë Unazave. Në film paraqiten edhe Tony Leung në 
rolin e Wenwu, Awkwafina në rolin e Katy mikes së Shang-
Chi, dhe Michelle Yeoh në rolin e Jiang Nan, si dhe Fala 
Chen, Meng'er Zhang, Florian Munteanu dhe Ronny Chieng.

Shang-Chi and the 
Legend of the Ten Rings

Marvel Studios' "Shang-Chi and The Legend of 
The Ten Rings" stars Simu Liu as Shang-Chi, who 
must confront the past he thought he left behind 

when he is drawn into the web of the mysterious Ten Rings 
organization. The film also stars Tony Leung as Wenwu, 
Awkwafina as Shang-Chi's friend Katy and Michelle Yeoh 
as Jiang Nan, as well as Fala Chen, Meng'er Zhang, Florian 
Munteanu and Ronny Chieng.

As we all know, the film industry is one of the most affected entertainment branches by the spread of 
the COVID-19 pandemic. Consequently, the screening of many of the anticipated movie releases had 
to be postponed and we get to see them only now. Among them are Venom: Let there be carnage, and 
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

TWO OF THE MOST ANTICIPATED 
RELEASES ARE HERE

moviemania
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Majlinda, Distria dhe 
Nora tri ambasadore 
të arta
Pas pjesëmarrjes në dy Olimpiada, Koso-
va mund të krenohet me tri medalje të 
arta të fituara. Që të tria këto medalje 
janë fituar nga femrat dhe që tria në 
sportin e xhudos. Emrat e këtyre am-
basadoreve të Kosovës nuk duan shumë 
prezantim pasi që ata tashmë janë 
shkruar me shkronja të arta në historinë 
e sportit të Kosovës. E para ishte Majlin-
da Kelmendi, e cila me fitoren e saj në 
vitin 2016, në Lojërat Olimpike në Rio de 
Janeiro të Brazilit, e hapi rrugën duke e 
dëshmuar se me punë dhe përkushtim 
çdo gjë është e mundur.

Sivjet, Majlinda, pas disa lëndimeve 
serioze, nuk ia arriti që të kapte majat e 
arritura në Rio, mirëpo atë që ajo e nisi 
atëherë e vazhduan sivjet Distria Kras-
niqi dhe Nora Gjakova, të cilat e shtuan 
numrin e medaljeve të arta olimpike në 
gjithsejtë 3, pas fitoreve të tyre në pe-
shën -48 kg respektivisht -57 kg. Madje 
edhe vet Nora Gjakova, pas fitores së saj 
e ritheksoi rëndësinë që e pati fitorja e 
Majlindës në Rio duke deklaruar: “Ajo 
e hapi rrugën për ne që të ëndërrojmë 
ëndrra të mëdha.”

Fitoret e Krasniqit dhe Gjakovës janë 
edhe me domethënëse pasi që ato 
u arritën në Japoni, në shtëpinë dhe 
vendlindjen e xhudos. Mirëpo, ç’ 
është edhe më e rëndësishme këto 
vajza të arta e vërtetuan edhe njëherë 
thënien se sportistët janë ambasa-
dorët më të mirë të një vendi, pasi që 
për fitoret e tyre historike shkruan të 
gjitha mediat e botës.

Driton Kuka - trajneri 
i tri kampioneve 
olimpike
Nuk ka dyshim se emrat e Majlindës, 
Distrisë dhe Norës do të përmenden 
edhe shumë gjatë dhe ato do të shër-

bejnë si modele për gjeneratat e reja. 
Mirëpo, historia dhe suksesi i tyre është 
i lidhur ngushtë me emrin e trajnerit 
tashmë legjendar Driton Kuka. Stërvitja 
e një kampioneje mund edhe të quhet 
rastësi ose përputhje e shumë rretha-
nave. Mirëpo, kur një trajner arrin që 
të përgatis jo një as dy por, tri kampio-
ne olimpike, atëherë kjo është dëshmi 
e pakundërshtueshme që këtu kemi të 
bëjmë me një trajner që e ka fitoren 
të mbrujtur në ADN-në e tij. Për më 
tepër, me punën e tij të palodhshme 
ai ia arrin që t’i “infektojë” edhe 
xhudistet dhe xhudistët e tij me këtë 
mendësi dhe mjeshtri.

Më e rëndësishmja 
është pjesëmarrja dhe 
jo fitorja
Tani që Lojërat Olimpike Tokio 2020 
kanë përfunduar, me të drejtë, e tërë 
vëmendja publike dhe mediatike 
është përqendruar tek dy fitueset e 
medaljeve të arta. Mirëpo, do të ishte 
një padrejtësi nëse nuk i përgëzojmë 
edhe pjesën tjetër të sportistëve tonë 
olimpik të cilët ndonëse nuk fituan 
medalje vazhduan të vendosin re-
korde të reja kombëtare dhe ta hapin 
rrugën për gjeneratat e sportistëve 
që do të vijnë pas tyre. Në mesin e 
tyre xhudisti Akil Gjakova u rendit i 
shtati në kategorinë -73 kg, notarja 
Eda Zeqiri e zuri vendin e 22-të në 
disiplinën 400 metra stil i lirë, notari 
Olt Kondirolli u radhit në vendin e 64-
të në disiplinën 100 metra stil i lirë, 
kurse shenjëtari Drilon Ibrahimi doli 
i 46-ti në disiplinën 10 metra push-
kë ajrore. Ne nuk na mbetet tjetër 
përpos që t’i përgëzojmë të gjithë 
sportistët tanë olimpik për sukseset 
e arritura. Pikë së pari duke e arritur 
kualifikimin për në Lojërat Olimpike 
dhe më pas duke e prezantuar vendin 
tonë denjësisht në skenën më të 
madhe të sportit dhe në fund duke 
u kthyer me medalje të arta. Ne dhe 
gjeneratat që do të vijnë pas nesh do 
t’ju jemi mirënjohës përjetësisht.
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këndi sportiv

Nuk ka dyshim se tema e kësaj vere ishin vajzat tona të arta, të cilat na 
sollën krenari dhe gëzim nga Lojërat Olimpike Tokio 2020. Distria Krasniqi 
dhe Nora Gjakova e morën pishtarin nga e madhja Majlinda Kelmendi dhe 

e arritën atë që pak kush e ka menduar të mundur pas pranimit të Kosovës nga 
Komiteti Olimpik Ndërkombëtar në vitin 2014.

TRI MEDALE TË ARTA
NË DY OLIMPIADA



Majlinda, Distria, 
and Nora - three 
golden ambassadors
After participating in two Olympics, 
Kosovo can boast with three gold-
en medals won. All three of them 
were won by females, and all three 
in judo. The names of these ambas-
sadors of Kosovo need no intro-
duction as they are already etched 
in gold in the history of Kosovo 
sports. First was Majlinda Kelmendi 
that paved the way with her victory 
in 2016 in Rio de Janeiro Olympics, 
in Brazil, proving that with work 
and dedication anything is possible.

This year, Majlinda, after some 
serious injuries, did not manage 
to reach the heights from Rio, but 
what she started then was contin-
ued this year by Distria Krasniqi 
and Nora Gjakova, who raised the 
Olympic gold medal count to a total 
of 3, after their victories in -48 kg 
respectively -57 kg. Even Nora Gja-
kova, after her victory stressed once 
more the importance of Majlinda’s 
victory in Rio: “She paved the way 
for us to dream big dreams.”

The victories of Krasniqi and Gja-
kova are even more meaningful be-
cause they were achieved in Japan, 
the home and birthplace of judo. 
More importantly, these golden 
girls proved once more the saying 
that athletes are the best ambas-
sadors of a nation, as their historic 
wins were reported by the media 
across the world.

Driton Kuka - the 
coach of three Olym-
pic Champions
Certainly, the names of Majlinda, 
Distria and Nora will be men-
tioned for a long time and will 
serve as role models for the new 

generations. However, their histo-
ry and success are tightly connect-
ed to the name of now legendary 
coach Driton Kuka. Training one 
champion might even be called a 
coincidence or matching of many 
circumstances. But when a coach 
manages to train not one, not two, 
but three Olympic Champions, 
then this is undeniable proof that 
this is a coach that has victory 
coded in his DNA. Moreover, with 
his tireless work he is managing to 
“infect” his judokas with this mind 
and skillset. 

Most important 
thing is to 
participate 
not to win
Now that the Tokyo 2020 Olym-
pics are over, rightly so, the entire 
public and media attention is 
focused on the two gold medal 
winners. It would be an injustice 
though if we do not congratulate 
the rest of our Olympic athletes, 
who did not win medals, but they 
continued to set new national 
records and pave the way for the 
generations of athletes that will 
come after them. Among them ju-
doka Akil Gjakova came in seventh 
in the -73 kg category, swimmer 
Eda Zeqiri came in 22nd place in 
400 in free style, swimmer Olt 
Kondirolli came in 64th place in 
100 meters free style, and Drilon 
Ibrahimi came in 46th in 10 meters 
air rifle shooting. 
There is nothing else for us to do 
but congratulate all our Olympic 
athletes for the successes they 
have achieved. First, for qualifying 
to the Olympic Games and then 
presenting us with dignity in the 
largest sports arena and finally for 
returning with gold medals. We 
and the generations to come will 
be forever grateful to you.
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sports corner

Without a doubt our golden girls, that brought pride and joy from the 
Tokyo 2020 Olympic Games were the topic of this summer. Distria 
Krasniqi and Nora Gjakova took the baton from the great Majlinda 

Kelmendi and achieved what very few had thought was possible after the 
acceptance of Kosovo by the International Olympic Committee in 2014.

THREE GOLD MEDALS 
IN TWO OLYMPICS
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UNAZË NDRIÇUESE ME KAPËSE

Që nga shpërthimi i pandemisë së COVID-19, mësi-
mi online ka qenë mënyra primare për zhvillimin e 
orëve mësimore. Këtë vit shpresojmë që të gjithë 

nxënësit do të kenë mundësi që ta zhvillojnë mësimin në 
shkollë. Gjithsesi, prapë mund të ketë ditë kur duhet të 
punoni, të zhvilloni ndonjë projekt në grup, si dhe të takoni 
mësuesit e juaj në distancë. Për këto raste, por edhe për 
të bërë fotografi ‘selfie’, ose video incizime për TikTok ose 
YouTube, ju mund të përdorni një unazë ndriçuese e cila 
mund të kapet në telefon, tabletë ose laptop dhe e cila nuk 
kushton shtrenjtë (më pak se 10 euro).

CLIP-ON SELFIE RING LIGHT

Since the breakout of the COVID-19 pandemic, online class-
es have been the primary way for conducting school lec-
tures. This school year we hope all students will be able to 

attend in-person classes. Still there might be some remote days, 
group projects, and meetings with teachers that will happen vir-
tually. For those occasions, and for selfies, 
Tik Tok or YouTube videos too, you 
can brighten things up with a ring 
light that comes in 18 different 
color modes and that clips 
onto a phone, tablet or 
laptop and is not too 
expensive (less 
than €10).

NJË ORË ME ALARM

Telefonat janë shpërqendrues, posaçërisht kur doni të flini 
gjumë ose pas mesnatës, prandaj në vend të tyre përdore-
ni një orë me 

alarm për t’u zgjuar nga gjumi. Natyrisht, 
ka zgjidhje të shumta që nuk kushtojnë 

shtrenjtë, dhe ato vijnë edhe me shumë opsione shtesë si 
portat USB për të mbushur pajisjet tuaja, ose mundësinë që të 
zgjoheni me tingujt e radios suaj të preferuar – Radio K4.

AN ALARM CLOCK

Phones are distracting, especially at bedtime or in the 
middle of the night, so instead, try to use a digital alarm 
clock for waking up. Of course, there are many solutions 

that are not expensive at all, and they also come with many 
options such as USB ports to charge devices, or waking you 
up to the tunes of your favorite radio station – Radio K4.

NJË MBUSHËS MOBIL

Te gjithë e kemi provuar atë situatën kur bateria e 
telefonit harxhohet dhe ne duhet t’i telefonojmë ose 
dërgojmë ndonjë porosi dikujt patjetër. Mbushësit mobil 

janë një zgjidhje e thjeshtë për shmangien e këtyre situatave. 
Mund të mendoni se ata kushtojnë shtrenjtë, por në fakt me 
vetëm 15 euro ju mund të blini një mbushës mobil Anker. Ky 
është një mbushës i hollë, i përshtatshëm për udhëtim dhe 
është më i pëlqyeri i blerësve në Amazon, i cili i ka mbi 25.000 
vlerësime me një notë mesatare 4,7 nga 5.

A PORTABLE CHARGER

We have all been in that situation when our phone 
battery died but we had to make a call or send a 
text. Portable chargers are a simple solution to avoid 

such scenarios. You might think that they cost to much, but in 
fact with as little as € 15 you can get an Anker Portable Char-
ger. This is a slim charger, useful for traveling or commuting 
that’s a fan favorite on Amazon, with more than 25,000 ratings 
and an overall 4.7- out of 5-star rating.

5 PAJISJE TEKNOLOGJIKE QË 
DO T’I ÇMONI
Shkolla ka rinisur dhe është me rëndësi që ju të gjithë të jeni të gatshëm për këtë vit të ri shkollor. Pa dyshim, librat, 
fletoret, lapsat kimik dhe ata grafik, si dhe pajisjet e tjera shkollore janë gjërat kryesore që ju nevojiten. Mirëpo, 
pastaj vijnë edhe disa gjëra të tjera që mund t’i merrni parasysh, në mënyrë që të keni fillim sa më të mbarë në shkollë. 
në vijim e kemi prezantuar një listë të vogël të gjërave që ne besojmë se janë të dobishme dhe që ju do t’i çmoni.

hi-tech
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DËGJUESE PA TEL (WIRELESS)

Një tjetër artikull i mrekullueshëm për ta pasur që nga 
fillimi i vitit të ri shkollor janë dëgjueset pa tel. Tek e 
fundit, shumica prej jush dëgjoni muzikë në telefonin 

tuaj të mençur qoftë teksa ecni ose teksa jeni në autobusë për 
në shkollë. Prandaj, këto dëgjuese janë fantastike sepse kur 
jeni duke ecur në rrugë mund ta përdorni vetëm njërën, kurse 

kur jeni në një ambient më të sigurt, si në 
autobus ose në shtëpi duke pushuar ose 

duke i bërë detyrat, mund t’i përdor-
ni të dyja. Teknologjia moderne 

na ofron modele të lira, por edhe 
të shtrenjta. Prandaj, varësisht 
nga buxheti i juaj gjeni ato që ju 
përshtaten më së miri.

WIRELESS EARBUDS

Another item that is great 
to have when the new 
school year starts is wire-

less earbuds. After all, most of you listen 
to music on your smartphone be it while walking from 

and to school or while sitting on the bus. Therefore, ear-
buds are great because when you are walking out in traffic 
you can use only one of them and when you are in a more 
secure environment like in the bus or at home relaxing or 
doing your homework, having earbuds to listen to music 
will be great. The modern technology provides us with 
options both very cheap and expensive, so depending on 
your budget find the best fit for you.

APLIKACIONI NOTEBOOK

Të gjithë kanë nevojë për pak ndihmë për t’u organizuar 
dhe aplikacioni Notebook është vegla e përsosur për 
t’ju ndihmuar që t’i organizoni obligimet tuaja. Ai 

është në dispozicion për të dyja platformat e telefonave 
të mençur iOS ose Android dhe ju mund ta shkarkoni atë 
falas. Me këtë aplikacion për mbajtjen e shënimeve ju mund 

të krijoni lista të 
detyrave, të skanoni 
dokumente të rëndë-
sishme, e madje edhe 
të skiconi ide kur jeni 
të frymëzuar. Krijoni 
fletore të ndryshme, 
në mënyrë që t’i 
gjeni projektet tu-
aja fare lehtë kur ju 
duhen ato.

NOTEBOOK 
APP

Everyone needs a 
little help getting 
organized, and 

the Notebook app 
is the perfect tool to 

help you keep everything in line. It is available for both iOS 
or Android phones and you can download it for free. With 
this note-taking app, you can make checklists, scan import-
ant documents, and even sketch ideas when you have a light 
bulb moment. Create various notebooks, so you can find your 
projects easily when you need them.

5 USEFUL HI-TECH GADGETS THAT 
YOU WILL APPRECIATE
School is back and it is important that you are all prepared for the new school year. Of course, books, notebooks, 
pens, pencils, and other school utensils are the primary things you will need. But then there are several other items 
that you might consider, so that you may have the best school start possible. Below we have provided a list of what 
we believe are very useful hi-tech gadgets that you will appreciate to have.

hi-tech
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Gjatë përgatitjes së edicionit 
të muajit shtator të 
revistës sonë ekipi ynë 

e pati kënaqësinë që të vizitonte 
Akademinë e Kosovës për Siguri 
Publike në Vushtrri. Ne biseduam me 
disa prej kadetëve të Gjeneratës së 
56-të, të cilët ishin duke u trajnuar në 
këtë Akademi. Tema e bisedës sonë 
ishin vlerat themelore të Policisë së 
Kosovës (PK-së) për të cilat ata janë 
duke mësuar. 

Profesionalizmi, baza 
e punës së PK-së
Sipas zyrtares policore Beqiraj një ndër 
vlerat themelore kryesore për çdo 

pjesëtar të Policisë së Kosovës është 
profesionalizmi. Në lidhje me këtë ajo 
shtoi: “Gjatë zbatimit të detyrave tona si 
zyrtar policor ne i hasim të gjitha llojet 
e situatave dhe njerëzve të profileve të 
ndryshme. Në të gjitha këto situata, 
profesionalizmi ynë ndihmon që t’i 
sigurojmë njerëzit të cilët, ne mundohemi 
që t’i ndihmojmë. Në përpjekjet tona 
për të arritur standardet më të larta 
profesionale, ne udhëhiqemi nga Kodi i 
Etikës i Policisë së Kosovës.”

Ardhmëri dhe 
perspektivë
Kolegu i saj Virijeviq shtoi se ai është 
bërë polic sepse gjithmonë ka dashur 

që t’i ndihmojë të tjerët. 
Sipas tij, puna e një polici e 
përfaqëson idenë që policia 
dhe populli duhet të punojnë 
së bashku, gjegjësisht që së 
bashku duhet t’i zgjidhin 
problemet që kanë të bëjnë 
me kriminalitetin, frikën nga 
kriminelët, shqetësimet e 
ndryshme shoqërore, si dhe 
sfidat e tjera të sigurisë. Bojan 
e ka bashkuar dëshirën e tij 
për t’i ndihmuar të tjerët me 
studimet për drejtësi, sepse 
ai beson që “drejtësia e 
përshkon punën e policisë”. 

Ai më tej theksoi: “Policia e Kosovës 
sot ka shumë zyrtarë të rinj policor. 
Me këtë gjeneratë të të rinjve, këtë 
institucion e pret një e ardhme dhe 
perspektivë e ndritur. Kurse populli 
e ka dikë ku mund të mbështetet. 
Pikësëpari, ne jemi të përkushtuar në 
punën tonë, dhe ne jemi profesional 
dhe të paanshëm,” shtoi ai.

Diversteti një ndër 
pikat më të forta të 
shoqërisë sonë
Në fund Beqiraj dhe Virijeviq i 
porositën të gjithë të rinjtë se shoqëria 

GJITHMONË KAM DASHUR 
TË NDIHMOJ NJERËZIT 

KODI I 
ETIKËS I 
PK-së DHE 
PROFESION-
ALIZMI

Kodi i Etikës 
të Policisë së 
Kosovës për-

faqëson standarde 
morale dhe etike të 
Policisë së Kosovës, 
shpreh vullnetin dhe 
dëshirën e zyrtarit 
policor për veprim 
ligjor, profesional, të 
drejtë, kompetent, 
korrekt dhe njerëzor. 
Sipas këtij Kodi, pro-
fesionalizmi nënk-
upton që zyrtari 
policor nuk duhet të 
jetë nën ndikim të 
ndonjë partie poli-
tike dhe performan-
ca profesionale e 
zyrtarit policor nuk 
mund të varet nga 
bindjet e tij politike 
dhe as nga pikëpam-
jet e tij.
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While preparing the June 
edition of our magazine, 
we had the pleasure of 

visiting the Kosovo Academy for 
Public Safety in Vushtrri/Vucitrn. 
We spoke to several cadets of the 
56th Generation currently being 
trained there. The topic of our 
conversation was the core values 
of the Kosovo Police (KP), which 
they are getting acquainted with.

Professionalism, 
the foundation of 
KP work
According to police officer Beqiraj, 
professionalism is one of the main 
core values for each member of 
the Kosovo Police. She went on by 
adding: “While performing our duties 
as police officers we encounter all 
kind of situations and people of all 
walks of life. In all these situations 
our professionalism helps to reassure 
the people who we try to help. In 
our effort to achieve the highest 
professional standards, we are 
guided by the Kosovo Police Code of 
Ethics.”

Future and 
perspective
Her colleague Virijevic added that he 
became a police officer because he 
always wanted to help other people. 
A police officer’s job, according to 
him, represents the idea that the 
police and the people work together, 
namely that in various creative 
ways they try to solve problems 
related to crime, fear from criminals, 
various social disturbances, and 
other security challenges. Bojan has 
combined his wish to help others 
with the study of law, because he 
believes that “justice is closely 
related to police work”. Virijevic 
went on stressing: “The Kosovo 
Police today has a lot of young police 
officers. With the new and younger 
generations, the institution has a 
bright future and perspective ahead, 
and the people have someone they 
can truly rely on. First and foremost, 
we are dedicated to our work, and we 
are professional and impartial”.

Diversity is one of 
the strongest points 
of our society
Beqiraj and Virijevic concluded by 
reminding all the young people 
that Kosovo’s society is very 
diverse, and that this is one of 
its strongest points. According to 
them, the Kosovo Police structure 
reflects this diversity and as police 
officers they remain determined 
to serve as the best example 
that working together makes 
everybody stronger.

I ALWAYS WANTED 
TO HELP PEOPLE

e Kosovës është shumë e larmishme, 
dhe kjo është një ndër pikat e saj më 
të forta. Sipas tyre struktura e Policisë 
së Kosovës e reflekton këtë diversitet 
dhe ata si zyrtar policor janë të 
vendosur që të shërbejnë si shembulli 
më i mirë që kur punojmë së bashku 
ne jemi më të fortë.

Na vizitoni në:
Visit us at:

THE KP CODE 
OF ETHICS AND 
PROFESSIO-
NALISM

The Kosovo Police Code 
of Ethics represents 
moral and ethical stan-

dards of the Police, express-
es the will and desire of 
the police officer for legal, 
professional, right, compe-
tent, correct, and human 
action. According to the KP 
Code of Ethics professional-
ism implies that the police 
officer should not be under 
the influence of any political 
party and, professional per-
formance of the police offi-
cer cannot depend on his/
her political views neither 
by his/her point of view.

PAANSHMËRIA

Zyrtarët e Policisë së Kosovës 
iu kushtojnë vëmendje 
problemeve që i përjetojnë 

individët ose komuniteti, pa e 
marrë parasysh moshën, gjininë, 
kombësinë, racën ose ndonjë tipar 
tjetër dallues i tyre.

IMPARTIALITY
Kosovo Police officers pay 
attention to the problems 
that an individual or the 
community is experienc-
ing, regardless their age, 
gender, nationality, race, 
or any other distinguish-
ing feature.

Agnesë Beqiraj: "Në të gjitha 
situatat, profesionalizmi ynë 
ndihmon që t’i sigurojmë njerëzit 
të cilët, pa marrë parasysh 
situatën, ne mundohemi që t’i 
ndihmojmë".
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Anda Sejrani (14)

Unë nga viti i ri shkollor pres 
më shumë produktivitet dhe 
maturi tek nxënësit. Po ashtu 

pres aktivitete të ndryshme, jashtë 
dhe brenda shkollës.

In the new school year, I expect more 
productivity and prudence from all 
students. I also expect various activities 

inside and outside the school.

Edi Jashari (14)

Në vitin e ri shkollor pres që orët e 
mësimit të jenë më të gjata sepse 
jemi dëmtuar nga pandemia. Po 

ashtu, pres që të ketë edhe orë plotë-
suese për ata që kanë nevojë, në mënyrë 
që të gjithë të përgatitemi për shkollën 
e mesme, sepse në vitin e kaluar klasat e 
nënta nuk kanë pasur rezultat të mirë.

In this school year I expect the classes to be longer because 
we have been affected by the pandemic. I also expect 
supplementary classes for those in need, so that we are all 

prepared for high school, because last year ninth graders did 
not achieve great results.

Eros 
Ibrahimi (14)

Nga viti i ri shkollor 
pres shumë gjëra më 
ndryshe se viti i kaluar. 

Gjëja e parë unë e pres nga 
ky vit është heqja e plotë e 
masave kundër pandemisë ku 
përfshihen: heqja e maskave, 
ribashkim i grupeve në një klasë të vetme, dhe kohëzg-
jatja e orëve të mësimit.

In this school year I expect many things to be differ-
ent from last year. The first thing being the com-
plete removal of anti-pandemic measures including: 

removal of face masks, reuniting the groups in their 
classes, and longer classes.

Erblina Luma (14)

Nga viti i ri shkollor pres që 
nxënësit dhe mësimdhënësit të 
kenë më shumë mirëkuptim dhe 

mbarëvajtje mes vete, duke i pasur para-
sysh sfidat që i kemi kaluar si pasojë e 
ndarjes në grupe për të respektuar masat 
që u morën për pandeminë.

In the new school year, I expect that 
students and teachers to show more mutual understanding, 
considering the challenges we have gone through due to 

the separation in smaller groups in compliance with the mea-
sures against the pandemic.

Anea Mekuli (14)

Unë nga ky vit i ri 
shkollor kryesisht pres 
më shumë aktivitete 

të ndryshme si dhe një lloj 
ribashkimi pas periudhës së 
pandemisë. Gjithashtu pres 
më shumë barazi dhe mirëk-
uptim nga të tjerët, në mënyrë 
që të kemi një proces mësimor 
sa më efektiv.

In this school year I mainly expect more activities 
and a kind of reunification after the pandemic. 
I also expect more equality and understanding 

from everyone, so that we may have an effective 
teaching process.

Dion Dragaj (14)

Nga viti i ri shkollor presim që 
gjendja e pandemisë të jetë stabi-
lizuar. Po ashtu, presim që grupet 

të bashkohen dhe orët të jenë më të gjata 
dhe arsimtarët të ligjërojnë më shumë.

In the new school year, we expect the 
pandemic situation to be stabilized. 
We also expect the reunification of 

groups in their classes, and for the classes to be longer. Pirro 
Zejnullahu (14)

Në këtë vit shkollor 
pres që dy grupet e 
klasës të bashkohen, 

që orët të jenë më të gjata, 
në mënyrë që arsimtarët t 
kenë më shumë kohë për 
ligjëratat e tyre. Po ashtu, 
për sa kohë që është e nevojshme pres që nxënësit 
t’i bartin maskat dhe klasat të jenë të furnizuara me 
dezinfektues dhe sapun.

This year, I expect the reunification of the two 
groups in one classroom, longer classes for the 
teachers conduct their lectures. I also expect 

the students to wear their masks as long as nec-
essary and for our classrooms to be supplied with 
disinfectants and soap.

ÇKA PRISNI NGA VITI I RI SHKOLLOR?
pyetësor
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Nevena Popoviq (11)

Dëshira ime është që 
në vitin e ri shkollor të 
kaloj sa më shumë kohë 

me shokët dhe shoqet e klasës. 
Për të gjitha këto më ka marrë 
malli vitin e kaluar. Më pëlqen 
të mësoj dhe e di që do të jem 
e zellshme edhe këtë vit dhe 
do të bëj çmos si gjithmonë të 
jem nxënëse e shkëlqyeshme.

My wish in the new school year is to spend a lot of 
time with my school friends from the class. I have 
missed all that during previous year. I like to study 

and I know that I will be hard working this school year and 
I will make effort to be an excellent pupil as always. 

Milan Rasiq (17)

Mbi të gjitha, kam 
dëshirë që pandemia 
të kalojë dhe jeta t’i 

kthehet normalitetit. Unë dhe 
shoqëria ime planifikojmë 
të kompensojmë gjithçka që 
kemi humbur gjatë gati dy 
viteve të fundit. Sa i përket 
shkollës, ne do të vazhdojmë 
të mësojmë sa më shumë, 
shpresoj në mënyrën klasike, e jo përmes internetit.

My first wish is that the pandemic ends and to get 
life back to normal. I and my friends are plan-
ning to make up for everything that we missed 

during previous two years. In terms of school we will 
continue to study more and I hope to do it in classical 
way and not online.  

Jelena 
Marinkoviq (16) 

E dua shtatorin sepse 
shënon fillimin e një viti 
tjetër shkollor. Do t’i 

përkushtohem mësimit dhe 
shoqërisë sa më shumë që 
mundem. Shpresoj, si të gjithë 
të tjerët, që pandemia të mos 
jetë përsëri pengesë e mësimit 
në të ardhmen. Virusi korona na mori shumë vitin e kaluar, 
kryesisht pengoi procesin e mësimit dhe shoqërimin nor-
mal. Para së gjithash, shpresoj të mbesim të shëndetshëm!

I like September since it marks the beginning of another 
schoolyear. I will greatly dedicate myself to learning and to 
socializing. As everyone, I’m hoping that the pandemic will 

not disturb us in the forthcoming education. Corona took a 
lot from us during previous year, primarily in terms of learn-
ing and socializing. We should first of all remain healthy! 

Isidora Steviq (12)

Në vitin e ri shkollor, 
pres që mësimi të 
funksionojë normal-

isht dhe shpresoj se më nuk 
do të ketë orë mësimi online. 
Dua të luaj përsëri me shoqet 
e klasës dhe të flas me to 
pa pasur nevojë për maska. 
Sigurisht, unë gjithashtu dua 
të vazhdoj të jem nxënëse e 
shkëlqyeshme, ashtu siç kam qenë deri më tani.

I expect the teaching to function normally and that 
there is no online teaching anymore. I wish to play 
with friends from the school class again and that we 

speak without wearing the masks.  Of course I expect to 
remain the excellent pupil as before.  

Anica Trajkoviq (16) 

Si të gjithë miqtë e mi, 
shpresoj për një vit shkol-
lor të suksesshëm. Para 

së gjithash, shpresoj për një vit 
të shëndetshëm për të gjithë. 
Shpresoj që suksesi im në 
shkollë të jetë maksimal, ashtu 
si edhe notat e mia. Dua që ne 
të dalim, të shoqërohemi dhe 
të udhëtojmë. Dua një vit të ri 
shkollor pa pandemi, pa maska dhe pa mësim online.

I’m hoping of another successful schoolyear as all my 
friends. First of all, the year in which all of us will be 
healthy. I hope to have an excellent success in the 

school just like my grades. I wish us to hang out and travel. 
I wish the new schoolyear without the pandemic and 
masks and online learning.     

Ognjen 
Popoviq (11)

Për mua është e rëndë-
sishme që notat t’i kem 
çdoherë sa më të mira. 

Do të përpiqem të jem nxënës 
shumë i mirë. Pres të shoqëro-
hem sa më shumë me shokë 
dhe shoqe dhe shpresoj se 
do të ketë ndonjë ekskursion 
të bukur. Gjithashtu shpresoj se mësimi do të vazhdojë në 
shkollë, e jo në shtëpi, përmes platformës online.

It is important that my grades are getting better. I 
will continue to be as good pupil as possible. I ex-
pect a lot of socializing and I’m hoping that we will 

have some nice field trips. I’m also hoping that we will 
continue the education from the classrooms and not 
from the home- online. 

WHAT DO YOU EXPECT IN THE NEW SCHOOL YEAR?
questionnaire
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Mjedisi është bazamenti ynë 
natyror dhe ne duhet të 
kujdesemi për të. Fatkeqë-

sisht, ambienti ynë i është nënshtru-
ar shumë kërcënimeve në dekadat e 
fundit. Numri gjithnjë në rritje i au-
tomjeteve dhe llojet e tjera të ndotjes 
e kanë shndërruar ambientin tonë në 
një masë rrëmuje të tymosur.
Një ambient i shëndetshëm ka ajër të 
pastër dhe pa baktere dhe nuk është 
terren për sëmundjet. Për të mbrojtur 
ambientin tonë, ne duhet të dimë se 
çfarë duhet të mbrojmë. Njerëzimi ka 
përparuar në shumë mënyra, por në 
garën tonë për t'u bërë speciet më 

inteligjente dhe teknologjikisht më 
superiore në tokë, ne kemi kompro-
mentuar ambientin tonë natyror. Zo-
nat e mëdha të pyjeve janë prerë për 
të siguruar vendbanime për njerëzit. 
Kemi prerë drunjë me dëshirën tonë 
për të bërë letër dhe mobilje. Lëndë 
drunore dhe drunjë të vlefshme me 
veti mjekësore janë pre dhe bërë kul-
turë bujqësore për djegie.
Për shkak të rritjes së shpejtë të fab-
rikave dhe sektorëve industrialë, 
materiet kimike dhe tymi lirohen 
rregullisht në ujë dhe ajër. Kjo shka-
kton ndotjen e ujit dhe ajrit. Njerëzit 
gjithashtu kanë lënë pas dore përg-

jegjësitë e tyre dhe kanë hedhur 
mbeturina kudo që munden. Kjo çon 
në ndotjen e tokës dhe sëmundje 
pasi që insektet sikurse mizat bartin 
ndyrësinë në trupat tanë dhe përhap-
in viruse të dëmshme.
Çdo vit, zogj dhe kafshë deti të 
panumërta vdesin nga ndotja në det. 
Jeta detare është në rrezik të madh 
pasi pretendohet se kemi depozituar 
mbeturina dhe ndyrësira në brigjet 
e detit dhe në vetë oqeanin. Kafshët 
detare kanë ngordhur për shkak të 
konsumimit të plastikës. Prandaj, ne 
duhet t'ju japim fund këtyre zakon-
eve për të shpëtuar ambientin tonë, 

BËNI NJË NDRYSHIM DHE 
SHPËTONI AMBIENTIN TONË!

këndi juaj
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The environment is our natu-
ral foundation, and we have 
to take care of it. Unfortu-

nately, our environment has suf-
fered significant threats in the last 
few decades. The ever-increas-
ing number of vehicles and oth-
er types of pollution have trans-
formed our environment into a 
mass of smoky mess.
A healthy environment has fresh 
and bacteria-free air and is not the 
breeding ground for diseases. To 
protect our environment, we need 
to know what we should defend. 
Humankind has advanced in many 
ways, but in our race to become 
the most intelligent and tech-
nologically superior species on 
earth, we have compromised our 
natural environment. Large areas 
of the forest have been cut down 
to provide residential places to 
humans. We have cut down trees 
at our will to make paper and fur-
niture. Valuable timber and trees 
with medicinal properties have 
fallen prey to the slash and burn 
farming culture.
Due to the rapid growth of fac-
tories and industrial sectors, 
chemicals and smoke are regular-
ly released in water and air. This 
causes water and air pollution. 
Humans have also neglected their 
responsibilities and have dumped 
garbage anywhere they could. 
This leads to land pollution and 
diseases as insects like flies carry 
the filth to our bodies and spread 
harmful viruses.
Every year, innumerable birds and 
sea animals die from the pollution 
at sea. Marine life is in grave dan-
ger as we have allegedly depos-
ited trash and filth on seashores 
and into the ocean itself. Marine 
animals have died due to consum-
ing plastic. Therefore, we must 
bring these practices to an end to 
save our environment because if 
we don’t take care of our planet, 
soon, mankind (and all other spe-
cies) will be in grave danger. 

To start with, we must carry out 
simple measures to protect and re-
plenish our environment. Change 
begins when we step up and vol-
unteer to work towards it. Affor-
estation is another essential way to 
save our trees and forests. More-
over, we can plant small saplings at 
our homes and balconies to make 
up for the enormous loss of trees. 
Conducting tree plantation cam-
paigns in schools also helps as the 
school lawns are used for planting 
a variety of trees. 
Another excellent way to pro-
tect the environment would be 
to minimize, or rather completely 
stop using plastic. Using cloth or 
paper bags to carry or dispose of 
things would be an excellent rem-
edy. Disposing garbage properly, 
in garbage cans, and separating 
the biodegradable waste from the 
non-biodegradable wastes is an 
excellent way to decrease pollution 
levels. Worn-out substances must 
be recycled so that they can be re-
used. We can help save our planet 
by using eco-friendly cars and ve-
hicles like battery-driven cars. Cy-
cling or walking is also beneficial.
We must all understand that we 
can and we must become proac-
tive in protecting our environ-
ment and hopefully reversing 
the current levels of environment 
pollution because:
• Our environment is the life-sus-
taining force for us.
• Living in a toxic environment can 
harm our health and permanently 
cripple us.
• Fuels producing poisonous gas-
es and smoke causes pollution and 
smog.
• Chemicals released into the water 
by industrial sectors causes water 
pollution, and drinking contami-
nated water can severely affect our 
health and cause diseases like ty-
phoid, jaundice, etc.
• A clean environment is essential 
for us to lead healthy and fulfill-
ing lives.

BËNI NJË NDRYSHIM DHE 
SHPËTONI AMBIENTIN TONË!

MAKE A DIFFERENCE 
AND SAVE OUR 
ENVIRONMENT!

your corner
sepse nëse nuk kujdesemi për plane-
tin tonë, së shpejti, njerëzimi (dhe të 
gjitha speciet e tjera) do të jenë në 
rrezik të madh.
Për të filluar, ne duhet të ndërmarrim 
veprime të thjeshta për të mbrojtur 
dhe rikthyer ambientin tonë. Ndry-
shimi fillon kur rritemi dhe bëhemi 
vullnetarë për të punuar drejt tij. 
Pyllëzimi është një mënyrë tjetër 
thelbësore për të shpëtuar pemët 
dhe pyjet tona. Për më tepër, ne 
mund të mbjellim fidanë të vegjël 
në shtëpitë dhe ballkonet tona për 
të kompensuar humbjen e madhe 
të drunjëve. Ndërmarrja e fushatave 
për mbjelljen e pemëve në shkolla 
ndihmon gjithashtu pasi lëndinat e 
shkollës përdoren për mbjelljen e një 
shumëllojshmërie pemësh.
Një mënyrë tjetër e shkëlqyeshme 
për të mbrojtur ambientin do të 
ishte minimizimi, ose më saktë 
ndalimi i plotë i përdorimit të plas-
tikës. Përdorimi i qeseve prej lecke 
ose letre për të mbajtur ose hedhur 
gjërat do të ishte jashtëzakonisht 
shëruese. Hedhja e mbeturinave 
në mënyrën e duhur, në koshat e 
plehrave dhe ndarja e mbetjeve të 
bio-degradueshme nga mbetjet 
jo-biodegraduese është një mënyrë 
e shkëlqyeshme për të ulur nivelet e 
ndotjes. Substancat me afat të skad-
uar duhet të riciklohen në mënyrë 
që të mund të përdoren përsëri. Ne 
mund të ndihmojmë në shpëtimin 
e planetit tonë duke përdorur mak-
ina eko-miqësore dhe automjete si 
makinat me bateri. Çiklizmi ose ecja 
është gjithashtu e dobishme.
Të gjithë ne duhet ta kuptojmë se 
mundemi dhe duhet të bëhemi 
proaktivë në mbrojtjen e mjedis-
it tonë dhe shpresojmë të kthejmë 
mbrapa nivelet aktuale të ndotjes së 
mjedisit sepse:
• Ambienti ynë është forca që mban 
jetën për ne.
• Të jetosh në një ambient toksik 
mund të dëmtojë shëndetin tonë 
dhe të na gjymtojë përgjithmonë.
• Karburantet që prodhojnë gazra 
helmues dhe tym shkaktojnë ndotje 
dhe smog.
• Materiet kimike të lëshuara në ujë 
nga sektorët industriale shkaktojnë 
ndotjen e ujit dhe pirja e ujit të ndo-
tur mund të ndikojë rëndë në shën-
detin tonë dhe të shkaktojë sëmund-
je si tifoja, verdhëza, etj.
• Një mjedis i pastër është thelbë-
sor për ne që të bëjmë jetë të shën-
detshme dhe të përmbushur.
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këndi enigmatik/crossword puzzle

AKTORE
E NJOHUR

KANADEZE,
DAVIDOVIÇ

TURK
I PERA-

NDORISË
OSMANE

FILL PAMB-
UKU I GËR-
SHETUAR

ME FIJE ARI

NUMRAT
“REAL”

SIMBOLI
KIMIK I

ARGJEN-
DIT

FABRIKË
AUTOMJE-
TESH NË
MARIBOR
(SLLOV.)

LEJA,
LIRIA

KOPJON
TJETRIN

NË
SJELLJE

QË KA TË
BËJË APO
QË LIDHET
ME MITIN

FOSFORI

SHKRONJA
FQINJE

PA DOBI

BOTUES
I NDONJË
GAZETE

PESË
(ROMAK.)

EDHE
(LAT,)

TERM NË
LOJËN E
SHAHUT

(PA FITUES)

FUTBOLLI-
ST YNI,
CANA

PËREMËR
PRONOR

KAFSHË
SHTËPIAKE

(PASHQ.)

KOHË

PJESË
E BUKËS
GATESA,
PËRGA-
TITJA

KATRAN

SOLISTE
JONA,
HALILI

PËREMËR
VETOR

PROGRAM I
MËNGJESIT

KELVIN

ASHTU
QOFTË,

MIRË PRA
ELEMENT
KIMIK (J)

KALORËS
MESJETAR

(SHQ.)

SHPEND
LUMENJSH

SHEKULLI
(HUAJ)

SHKRUAJ
T. I. C.

1000 X 2 =

ISH-FUTB-
OLLIST ITA-
LIAN,FRA-
NÇESKO

I PËRGJI-
THSHËM,
TËRËSOR

M. E.

SHKRUAJ
I. Z. B.

SULM,
MËSYMJE

QYTET
NË IRAN

URAN,
SULFUR

FRIKA,
TREMA

SHKRONJË
GREKE

PALLAT

MONEDHË
SHQIPTARE

BOJË PËR
NGJYROS-

JEN E
FLOKËVE

RUTEN

PESHK
DETI

LL.

AMPER

AI QË
ANON,

HILEQAR

KRYE-
QYTETI

I ÇEKISË

INTERES

USHTAR
DETI (SH.)

RENIUM

GRUP
MUZIKOR 
(NGA TRE

VETË)

“POSTA
DHE TELE-

KOMI I
KOSOVËS”

METAL ME
NDËRTIM
KOKRRI-

ZOR

GJITHA-
MERIKAN

SHKOP
BILIARDI

MË KOT
GJUMI

METËR

E ËMA E
REMIT DHE
ROMULIT

(MIT.)

MJEKIM

SPORTIST QË
MERRET ME NOT

RADIO-
TELEVI-

ZIONI

ISHBASKE-
TBOLLIST

AMERI-
KAN, KOBI

GAZETAR
YNI, MUSH-

KOLAJ

OKSIGJEN

VEND A
TEMPULL

PAGAN

DIOKSID
KARBONI

THAJ

GRAM

“TRANS-
PORT

IMPORT”

SHKRONJA
E PARË E

ALFABETIT

TEMPE-
RATURA

OLIVER
TUIST

FOTO

FOTO

KALIUM
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Tung!
Ju përshëndes shumë, dhe 
dua që përmes revistës 
tuaj të tregoj se aktori im 
i preferuar është Justin 
Timberlake. Ndër këngëtarë 
do të veçoja Capital T. Hobi 
im është futbolli. Revistën 
tuaj e lexoj rregullisht, dhe 
kam dëshirë ta kem një 
poster nga Granit Xhaka. Jeni 
shumë të mirë dhe iu dëshi-
roj suksese në të ardhmen.
Arsh Demi
Prishtinë

Mirëdita!
Revista ‘For You’ është një 
revistë që e preferoj shumë, 
prandaj dua t’ju përgëzoj 
shumë për punën që po 
e bëni. Dëshira ime është 
që në ballinën e revistës ta 
kemi foton e Noizy-t, ky 
është këngëtari që e pëlqej 
më së shumti. Do të doja 
të publikonit një poster të 

Granit Xhakës. Kohën e lirë 
e kaloj kryesisht duke lexu-
ar por edhe duke lundruar 
në internet.
Jetlir Gorani
Prishtinë

Tung!
‘For You’ më pëlqen pa 
masë. Këngëtari që më 
pëlqen shumë është The 
Weekend, kurse grupi muz-
ikor është Elita 5. Sporti im 
i preferuar është volejbolli 
kurse sportisti që e pëlqej 
më shumë është Neymar. Ju 
lutem kam dëshirë ta kem 
një poster nga The Week-
end. Ju falemnderit! 
Arsa Mustafa
Prishtinë

Përshëndetje!
I përshëndes shumë të gjithë 
lexuesit. Këngëtarja që më 
pëlqen më së shumti është 
Dua Lipa, kurse aktorja ime 
e preferuar është Megan 
Fox. Posteri që kam dëshirë 
ta kem është ai me foton e 
Tayna-s. Kohën e lirë e kaloj 
duke lexuar dhe duke luajtur.
Dita Morina
Prishtinë

Përshëndetje!
Revista më pëlqen shumë. 
Si shokëve të mi edhe mua 
më pëlqen pa masë 
këngëtarja Tayna. Sportet 
që unë i preferoj më 
shumë janë futbolli 
dhe volejbolli. Selena 
Gomez është aktorja ime 
e preferuar, ajo është edhe 
këngëtare shumë e mirë, 
por më shumë më pëlqen si 
aktore. Ju falënderoj shumë 
dhe dua t’ju them se jeni më 
të mirët.
Era Hajdini
Prishtinë

Tung!
Emri im është Mal. Mua 
më pëlqen shumë muzika 
tradicionale dhe ajo HipHop. 
Grupi im i preferuar është 
BTS. Sa i përket sportit mund 
të them se janë disa sporte 
që më pëlqejnë shumë e ato 
janë: futbolli, basketbolli, dhe 
tenisi. Më pëlqejnë të gjithë 
filmat nga Denzel Washing-
ton. Në fund dua t’ju them se 
jeni më të mirët dhe fale-
minderit që na vizitoni.
Mal Jetishi
Prishtinë

Përshëndetje,
Jam lexues i rregullt i revistës 
tuaj, jeni shumë të mirë, trajtoni 
tema të veçanta për që janë në 
interes timin dhe të bashkë-
moshatarëve të mi. Këngëtari 
im i preferuar është Azet ndërsa 
grupi muzikor gjerman KMN. 
Ndër sportistë preferoj Messi-n 
ndërsa hobi im janë gjuhët e 
huaja. Gjithë të mirat për ju.
Bujar Mustafa
Prishtinë
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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: ______________________

Nr.179

Hi!
My warmest greetings and 
I want to tell through your 
magazine that my favorite 
actor is Justin Timberlake. 
Among the singers I would 
distinguish Capital T. My 
hobby is football. I read 
your magazine regularly, 
and I would like to have a 
poster of Granit Xhaka. You 
are very good and I wish 
you success in the future.
Arsh Demi
Prishtinë

Good afternoon!
‘For You’ magazine is a 
magazine that I like very 
much, so I want to congrat-
ulate you a lot for the work 
you are doing. My wish is to 
have the picture of Noizy on 
the front page of the maga-
zine; this is the singer I like 
the most. I would like you 

to publish a poster of Granit 
Xhaka. I spend my free time 
mainly reading and also 
surfing the internet.
Jetlir Gorani
Prishtinë

Hi!
I immensely like ‘For You.’ 
The singer I like the most is 
The Weekend, and the band 
is Elita 5. My favorite sport 
is volleyball and the athlete 
I like the most is Neymar. 
Please have a poster from 
The Weekend. Thank you!
Arsa Mustafa
Prishtinë

Hello!
Greetings to all readers. 
The singer I like the most is 
Dua Lipa, and my favorite 
actress is Megan Fox. The 
poster I would like to have 
is the one with Tayna's pic-
ture. I spend my free time 
reading and playing.
Dita Morina
Prishtinë

Hello!
I like the magazine very 

much. Like my friends, I like 
the singer Tayna so  much. 
The sports I prefer the most 
are football and volley-
ball. Selena Gomez is 
my favorite actress, 
she is also a very 
good singer, but I like 
her more as an actress. 
Thank you very much and 
I want to tell you that you 
are the best.
Era Hajdini
Prishtinë

Hi!
My name is Mal. I really like 
traditional music and HipH-
op. My favorite band is BTS. 
As for sports I can say that 
there are some sports that 
I like very much and they 
are: football, basketball, and 
tennis. I like all the movies 
of Denzel Washington. Fi-
nally I want to tell you that 
you are the best and thank 
you for visiting us.
Mal Jetishi
Prishtinë

Hello,
I am a regular reader of 

your magazine, you are 
very good, and you address 
specific topics that are 
of interest to me and my 
peers. My favorite singer is 
Azet while the band is Ger-
man KMN. Among athletes 
I prefer Messi while my 
hobby is foreign languages. 
All the best to you.
Bujar Mustafa
Prishtinë
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