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Editorial
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prodhuar dhe financuar 
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pa pagesë. Përmbajtja nuk 
reflekton qëndrimin zyrtar të 
koalicionit apo të shteteve 
anëtare. KFOR-i pranon edhe 
i mirëpret opinionet tuaja 
dhe i publikon ato, por në 
formë të përmbledhur. Nëse 
kërkohet emri i autorit të 
mos tregohet, kjo mund të 
bëhet, por nuk do të publiko-
hen letra anonime, shpifëse 
apo me qëllim të keq.
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Do të dëshiroja që ta nisë këtë editorial duke ua shprehur urimet më të përzemërta të gjithë ju 
nx n sve, m suesve, dhe prind rve p r k t  llim t  vitit t  ri shkollor. Teksa shtatori llon, kushdo 

 sht  i p rfshir  n  arsim me padurim e pret llimin e k ti  kapitulli t  ri n  pasurimin e mend eve 
t  re a.

Pa mësim të rregullt, mësimi online, dhe sfidat e tjera
in erisht uro   t  eni k na ur g at  mua ve t  ngroht  t  ver s dhe  keni pushuar mir . T  

pushuarit e mir  g at  ver s sht  n  pre  kushteve kryesore p r t  siguruar llimin e n  viti t  
mbar  dhe t  suksessh m shkollor. igurisht, vitet e fundit ishin m aft s duese p r t  g ith  ne dhe 
posaç risht p r sistemet arsimore n  mbar  bot n. F mi t nuk u le uan  t  shkonin n  shkoll  dhe 
m simi u zhvillua online. o solli n  s r  s dash, p r te kalimin e t  cilave u detyruam  t  g ith  

 t  puno m  fort dhe t  bashkuar.

Punoni fort dhe shijojeni kohën tuaj në shkollë
Ndonëse pandemia e COVID-19 ende nuk ka përfunduar tërësisht, me sa duket përpjekjet tona të 
p rbashk ta kan  ndihmuar n  te kalimin e k ti  k rc nimi serioz, duke en  se me ku des mund 
t  poho m   ndoshta m  e ke a ka kaluar, dhe m  n  fund do t  mund t  llo m  n  vit normal 
shkollor. am m aft e sigurt,  p r t  g ith  u nx n sit, fakti  tani eni rikthyer n  shkolla n  
klasat tuaja bashkë me shoqërinë  dhe mësimdhënësit tuaj nga dita e parë është shtysa më e mirë për 
u  t  punoni fort dhe t  shi oni maksimalisht koh n tua  n  shkoll .

Mos i merrni gjërat si të mirëqena
Pandemia pa dyshim i vendosi g rat n  perspektiv . Ne t  g ith  u b m  t  vet di sh m p r 
rëndësinë e disa gjërave që ne zakonisht i marrim si të mirëqena dhe shpesh i anashkalojmë dhe 
nuk u kushto m  aspak r nd si - si shkuar a ne shkoll , takimi i sho ris , koleg ve, prind rve, et .

Mësoni dhe kënaquni - ju e meritoni, të gjithë ne e meritojmë!
Prandaj, shijojeni çdo ditë në shkollë, shijojeni praninë e shoqërisë suaj, dhe mbi të gjitha shfrytëzojeni 
maksimalisht mund sin  p r t  m suar g ra t  re a dhe p r t'i zg eruar horizontet tua a. P rpara se 
ta kuptoni, shkolla do t  mbaro . Pranda , sigurohuni  nuk do t  eni edhe n  t et r n  mesin e t  
shumt ve  llo n  t  vler so n  diçka vet m pasi  a o mbaron.
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Editorial
"4You magazine" is an
official publication of KFOR, 
produced and financed by 
KFOR, printed in Kosovo 
and distributed freely. The 
contents do not necessarily 
reflect the official point of 
view of the coalition or that 
of any of its member states. 
KFOR accepts and welcomes 
your opinions, it will publish 
some of these, eventual-
ly in a condensed form. If 
requested the name of the 
writer will be withheld but 
no anonymous, defamatory 
or malicious letters will be 
printed.
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I would like to start this editorial by extending my warmest wishes to all of you students, 
teachers, and parents on the beginning of the New Academic ear. As eptember 
begins, anyone in education is eagerly anticipating the start of this new chapter in the 
enrichment of young minds.

No regular classes, online learning, and other challenges
I sincerely hope that you have en oyed the warm summer months and have relaxed and 
rested properly. Resting properly during summer is one of the main conditions to ensure 
a bright and successful academic year. ure, the last few years were uite testing for all of 
us and especially the educational systems all over the world. Children were not allowed to 
attend school and classes had to be conducted online. This brought a host of challenges we 
all had to work hard and together to overcome.

Work hard and enjoy your time at school
Although the C I - 9 pandemic is still not completely over, it seems that our oint e orts as 
one did help overcome this serious threat, as we might cautiously conclude that perhaps the 
worst is over, and we will nally be able to see the start of a normal academic year. I am uite 
sure, that for all of you students, the fact you are back to school in your classrooms together 
with your friends and teachers from day one is the best incentive for you to work hard and 
en oy your time at school as much as you can. 

Do not take things for granted
The pandemic certainly did bring things into perspective. e all became aware of the 
importance of certain things we usually take for granted and uite often overlook and do 
not pay any attention to - such as going to school meeting with your friends, colleagues, 
parents, etc.

Learn and enjoy yourselves – you deserve it, we all deserve it!
o, en oy every day at school, en oy the company of your friends, and above all take the 

maximum advantage to learn new things and broaden your horizons. Before you know 
it, school will be over. Therefore, make sure you will not become one of the many that will 
appreciate something only after it is gone.
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dhe 7 punëtorë administrativ dhe 
teknik. Duke qenë se mësimi zhvillohet 
në dy ndërrime, drejtoresha Ademi 
thekson se shkolla ka hapësirë të 
mjaftueshme dhe është e pajisur 
me kabinete. Po ashtu, të gjithë 
mësimdhënësit janë të kualifikuar 
dhe i kanë vijuar me sukses të gjitha 
trajnimet përkatëse për të realizuar 
procesin mësimor në përputhje me 
kurrikulën e re mësimore.

Tradita vazhdon
Siç është cekur në fillim, që nga ditët e 
para të ekzistimit, lidhja e shkollës me 

banorët e zonës ka qenë pika e saj më 
e fortë dhe tradita vazhdon edhe sot. 
Sipas drejtoreshës Ademi mbështetja e 
prindërve, nuk ka munguar asnjëherë. 
Kjo e ka krijuar një atmosferë që 
i lejon nxënësit që t’i përmbushin 
nevojat dhe potencialin e tyre. Falë 
kësaj, dhe faktit që një pjesë e stafit 
kanë kualifikim superior në fushën e 
edukimit përfshirës dhe pedagogjisë 
kjo shkollë është gjithëpërfshirëse. Me 
fjalë të tjera, asnjë nxënës nuk veçohet 
dhe çdo fëmijë është i përfshirë në 
klasa me të gjithë bashkëmoshatarët 
e tyre pa marrë parasysh prejardhjen 

HF  “SHABAN IDRIZI” N  ITR IC
School of the month

Banor t i ngrit n dy nd rtesa 
të shkollës
Drejtoresha e shkollës Saranda Ademi, 
tregon që kërkesa për hapjen e shkollës 
ishte aq e madhe sa që banorët e kësaj 
zone investuan dy herë në ndërtimin 
e objektit të parë shkollor. “Në vitin 
1910, fshatarët e Zhabarit, e organizuan 
ndërtimin e shkollës. Edhe pse shkolla 
u ndërtua për këtë qëllim, ajo nuk u 
përdor për mësim, por mbeti për nevojat 
e pushtetit të atëhershëm. Në vitin 1915, 
shkolla u ndërtua për herë të dytë, dhe 
një vit më vonë, pra në vitin 1916, e filloi 
punën shkolla e parë shqipe në Zhabar,” 
deklaroi drejtoresha Ademi.

Hapësirë e mjaftueshme dhe 
punë profesionale
Që atëherë kanë kaluar shumë vite dhe 
shkolla ka pësuar shumë ndryshime, por 
pa i mbyllur dyert e saj dhe pa e ndalur 
punën arsimore. Sot, ajo i ka 484 nxënës, 
për të cilët kujdesen 27 mësimdhënës 

Historia e hkoll s Fillore dhe t  
esme e l t ( HF ) haban 

Idrizi” në fshatin Zhabar në 
omun n e itrovic s sht  

shumë interesante dhe emri i saj 
e re ekton k t  histori. haban 
Idrizi ishte mësuesi i parë i kësaj 
shkolle kur ajo u hap në vitin 
9 . Hap a e sa , asokohe, ishte 

kulminimi i përpjekjeve disa 
vjeçare të banorëve të zonës për ta 
hapur k t  shkoll .

re toresha aranda Ademi
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Residents constructed two 
school buildings
The principal of the school, Saranda 
Ademi, says that the demand for the 
opening of the school was so great that 
the residents of this area invested twice 
in the construction of the first school 
building. "In 1910, the villagers of Zhabar 
organized the construction of the school. 
Although the school was built for this 
purpose, it was not used for teaching, 
but rather for the needs of the then 
government. In 1915, the school was built 
for the second time, and a year later, in 
1916, the first Albanian school in Zhabar 
started working," said principal Ademi.

u cient space and 
professional work
Many years have passed since then and 
the school has undergone many changes, 
but without closing its doors and without 
stopping the educational work. Today, it 
has 484 students, cared for by 27 teachers 
and 7 administrative and technical staff. 
Since the teaching takes place in two 
shifts, principal Ademi underlines that 
the school has enough space and is 
equipped with cabinets. Also, all teachers 
are qualified and have successfully 
attended all relevant trainings to carry 
out the teaching process in accordance 
with the new teaching curriculum.

The tradition continues
As mentioned above, from the first 
days of its existence, the connection 
of the school with the inhabitants of 
the area has been its strongest point 
and the tradition continues even today. 
According to principal Ademi, the support 
of parents has never been lacking. This 
has created a working environment that 
allows students to meet their needs and 
potential. This school is comprehensive 
because of the fact that some of the staff 
have superior qualifications in the field 
of inclusive education and pedagogy. In 
other words, no student is singled out 
and every child is involved in classes 
with all their peers, regardless of their 

background or developmental needs.

Hard work pays o
"Our students have achieved success 
in both, sports and knowledge 
competitions. Recently, our student 
Erisa Kelmendi obtained the first and 
second place in athletics competitions, 
respectively in the discipline of 
shot put," said director Ademi, who 
continued by emphasizing: "we are 
the only school in the Municipality of 
Mitrovica that has been selected for 
developing the international test in 
Mathematics and Science TIMSS. Also, 
our school was a regional finalist in the 
MICROBIT Coding Challenge organized 
by the British Council, while in the 
municipal chess competitions, our 
students came in third place.”

Building thermal isolation 
is a serious problem
The large number of successes 
does not mean that the school has 
no problems. On the contrary, due 
to inadequate thermal isolation, 
the school building is too cold 
during winter. Consequently, the 
heating costs are too high. However, 
principal Ademi is optimistic that in 
the near future this problem will be 
addressed in the right way.

E H  “SHABAN IDRIZI” 
IN ITR ICA

The history of the Elementary and unior High chool (E H ) haban 
Idrizi  in the village of habar, unicipality of itrovica, is very 
interesting as the name itself, which re ects the following story. haban 
Idrizi was the rst teacher of this school when it was opened in 9 . Its 
opening, at that time, was the culmination of several years of e orts of 
the inhabitants of the area to open this school.

apo nevojat e tyre zhvillimore.

Puna shpërblehet me suksese
“Nxënësit tanë kanë arritur suksese 
si në gara sportive edhe në gara 
diturie. Së fundmi, nxënësja jonë Erisa 
Kelmendi doli e para dhe e dyta në gara 
në atletikë, gjegjësisht në disiplinën e 
hedhjes së gjyles,” theksoi drejtoresha 
Ademi e cila vazhdoi duke theksuar: 
“Ne jemi shkolla e vetme në Komunën 
e Mitrovicës që është përzgjedhur 
për zhvillimin e testit ndërkombëtarë 
në Matematikë dhe Shkenca TIMSS. 
Po ashtu, shkolla jonë ishte finaliste 
rajonale në Sfidën e Kodimit MICROBIT 
që u organizua nga British Council, 
ndërsa në garat komunale në shah, 
nxënësit tanë dolën në vendin e tretë.”

ungesa e izolimit t  nd rtes s 
problem serioz
Numri i madh i sukseseve nuk do të 
thotë që shkolla nuk ka probleme. 
Përkundrazi, për shkak të izolimit jo 
adekuat të ndërtesës, gjatë dimrit 
shkolla është tepër e ftohtë dhe 
rrjedhimisht shpenzimet për ngrohje 
janë tepër të larta. Mirëpo, drejtoresha 
Ademi është optimiste që në të 
ardhmen e afërt edhe ky problem të 
adresohet ne mënyrën e duhur.

soni dhe lexoni 
sa më shumë
Në fund, të bisedës sonë drejtoresha 
Ademi i porositi t  g ith  t  rin t  

soni dhe lexoni sa m  shum  
p r n  t  ardhme t  ndritur. 
Qëndroni larg dukurive negative, 
jepni shumë dashuri dhe respekt 
për shoqërinë të afërmit tuaj, nde-
ro eni dhe dua eni vendin tua .

Learn and read as 
much as possible
At the end of our 
conversation, principal 
Ademi called the youth to  
learn and read as much 

as possible for a bright 
future. tay away from 
negative phenomena, give 
a lot of love and respect 
the society and your 
surroundings, and honour 
and love your country.
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Çka është trashëgimia?
Për të kuptuar se çfarë është 
trashëgimia, së pari duhet të shohim se 
çfarë kuptimi kanë fjalët. Trashëgimia 
në përgjithësi është një pronë, diçka 
që është e trashëguar, e përcjellur nga 
gjeneratat e mëparshme. Por në rastin 
e trashëgimisë kulturore, ajo nuk është 
vetëm në formën e pronës, por edhe 
në formën e artefakteve, monumenteve 
apo një larmi vlerash dhe traditash. 
Trashëgimia kulturore nënkupton një 
lidhje të përbashkët, përkatësinë tonë 
në një komunitet. Ajo përfaqëson 
lidhjen tonë me të kaluarën, të 
tashmen dhe të ardhmen.

Trashëgimia kulturore materiale 
dhe jomateriale
Trashëgimia kulturore shpesh sjell në 
mendje artefakte (piktura, vizatime, 
dizajne, mozaikë dhe skulptura), 
monumente dhe ndërtesa historike, 
si dhe vendndodhje arkeologjike. 
Megjithatë, koncepti i trashëgimisë 
kulturore është edhe më i gjerë se kjo 
dhe është zgjeruar gradualisht për 
të përfshirë dëshmi të krijimtarisë 
njerëzore si fotografia, dokumentet, 
librat dhe dorëshkrimet, instrumentet 
dhe më shumë, qoftë si objekte 
individuale, qoftë si koleksione. Sot, 
qytetet, peizazhet nënujore dhe mjedisi 
natyror konsiderohen gjithashtu pjesë e 
trashëgimisë kulturore, pasi komunitetet 
e identifikojnë veten me rrethinën e tyre.

Për më tepër, trashëgimia kulturore 

nuk kufizohet vetëm në objekte që 
ne mund t'i shohim dhe prekim. Ajo 
gjithashtu përbëhet nga elemente të 
paprekshme: traditat, historia gojore, 
artet skenike, praktikat shoqërore, 
zanatet tradicionale, ritualet, njohuritë 
dhe aftësitë e përcjella nga një brez në 
tjetrin brenda një komuniteti.

Rëndësia e mbrojtjes së 
trashëgimisë kulturore
Të gjitha kombet kontribuojnë në 
kulturën botërore. Kjo është arsyeja pse 
është e rëndësishme të respektohet 
dhe të mbrohet e gjithë trashëgimia 
kulturore, përmes ligjeve vendore dhe 
traktateve ndërkombëtare. UNESCO-ja 
(Organizata e Kombeve të Bashkuara për 
Arsim, Shkencë dhe Kulturë), e themeluar 
në vitin 1954, ka miratuar konventa 
ndërkombëtare për 
mbrojtjen e trashëgimisë 
kulturore, për të 
promovuar mirëkuptimin 
ndërkulturor, duke 
theksuar rëndësinë 
e bashkëpunimit 
ndërkombëtar. Për 
këtë qëllim, UNESCO-
ja ka krijuar Listën e 
Vendeve të Trashëgimisë 
Botërore dhe Listën e 
Trashëgimisë Kulturore 
Jomateriale. Lista e parë 
i kushtohet mbrojtjes 
ligjore të zonave ose 
monumenteve që UNESCO-ja i konsideron 
me vlerë të jashtëzakonshme për 
njerëzimin, ndërsa lista e dytë mbron 
trashëgiminë jomateriale, si zakonet, 
muzikën, ritualet dhe të tjera. Për më 
tepër, e drejta jonë për të shijuar artet 
dhe për të marrë pjesë në jetën kulturore 
të komunitetit është përfshirë në 
Deklaratën Universale të të Drejtave të 
Njeriut të Kombeve të Bashkuara.

Trashëgimia kulturore e kujt?
Termi trashëgimi kulturore në thelb 
krijon konceptin e një shoqërie të vetme 
dhe komunikimin ndërmjet anëtarëve 
të saj. Megjithatë, kufijtë kulturorë nuk 
përfundojnë tek kufijtë shtetërorë. Artistët, 

shkrimtarët, shkencëtarët, zejtarët dhe 
muzikantët mësojnë nga njëri-tjetri, edhe 
nëse i përkasin kulturave të ndryshme 
nga periudha dhe vende të ndryshme. 
Mendoni për ndikimin e arkitekturës 
romake në vendbanimin “Ulpiana” afër 
Prishtinës, dizajnet japoneze në pikturat 
e Paul Gauguinit, ose maskat afrikane 
në veprat e Pablo Pikasos, apo edhe për 
arkitekturën perëndimore në shtëpitë 
liberiane në Afrikë. Kur skllevërit afrikano-
amerikanë të liruar u kthyen në atdheun 
e tyre, ata ndërtuan shtëpi në frymën e 
stilit neoklasik të shtëpive në plantacionet 
amerikane. Nga ana tjetër, stili neoklasik 
amerikan u ndikua nga arkitekti i Rilindjes 
Andrea Palladio, i cili u ndikua nga 
arkitektura klasike romake dhe greke.

Të marrim edhe një shembull tjetër, atë 
të “Mona Lizës”, e cila u pikturua në fillim 

të shekullit të gjashtëmbëdhjetë nga 
Leonardo da Vinçi, dhe që ndodhet në 
Muzeun e Luvrit në Paris. Nga pikëpamja 
moderne, cilës trashëgimi kombëtare i 
përket “Mona Liza”?

Leonardoja ishte një piktor shumë 
i famshëm italian, për këtë arsye 
“Mona Liza” është padyshim pjesë e 
trashëgimisë italiane. Kur Leonardo 
shkoi në Francë për të punuar në 
oborrin e Mbretit Françesku I, ai mori me 
vete “Mona Lizën”. Në vitin 1518 Mbreti 
Françesku I bleu “Mona Lizën” dhe kështu 
ajo përfundoi në koleksionet mbretërore. 
Për këtë arsye është padyshim edhe pjesë 
e trashëgimisë kulturore franceze. Sot kjo 

Shpesh dëgjojmë për rëndësinë e trashëgimisë kulturore, por 
çfarë është trashëgimia kulturore? Dhe kujt i përket?

RËNDËSIA E TRASHËGIMISË 
KULTURORE DHE KUJT I TAKON AJO?
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What is heritage?
To understand what heritage is, we must first 
look at the meaning of the words. Heritage in 
general is a property, something that is inherited, 
passed down from previous generations. But in 
the case of cultural heritage, it is not only in the 
form of property, but also in the form of artefacts, 
monuments or a diversity of values and traditions. 
Cultural heritage implies a common bond, our 
belonging to a community. It represents our 
connection to the past, present and future.

Tangible and intangible cultural heritage
 Cultural heritage often brings to mind artefacts 
(paintings, drawings, designs, mosaics, and 
sculptures), historical monuments and buildings, as 
well as archaeological sites. However, the concept 
of cultural heritage is even broader than that 
and it has been gradually expanded to include 
evidence of human creativity such as photography, 
documents, books and manuscripts, instruments, 
and more, whether as individual objects or 
collections. Today, cities, underwater landscapes, 
and the natural environment are also considered 
part of the cultural heritage, as communities 
identify themselves with their surroundings. 

Moreover, cultural heritage is not limited to 
objects that we can see and touch. It also consists 
of intangible elements: traditions, oral history, 
performing arts, social practices, traditional crafts, 
rituals, knowledge and skills passed down from one 
generation to the next within a community.

The importance of cultural heritage 
protection
All nations contribute to the world culture. This is 
why it is important to respect and protect all cultural 
heritage, through domestic laws and international 
treaties. The UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization), established 
in 1954, has adopted international conventions 
for the protection of cultural heritage, to promote 
intercultural understanding by emphasizing the 
importance of international cooperation. For this 
purpose, the UNESCO has created the World Heritage 
Site List and the Intangible Cultural Heritage List. 
The first list is dedicated to the legal protection of 
areas or landmarks that UNESCO considers to be of 
outstanding value to humanity, whereas the second 
list protects intangible heritage such as customs, 
music, rituals and more. Furthermore, our right 
to enjoy the arts and to participate in the cultural 
life of the community is included in the Universal 
Declaration of Human Rights of the United Nations. 

Whose cultural heritage?
The term cultural heritage basically creates the 
concept of a single society and the communication 
between its members. However, cultural boundaries 
do not end at state borderlines. Artists, writers, 
scientists, craftsmen and musicians learn from 
each other, even if they belong to different cultures 

from different periods and countries. Think of the 
influence of the Roman architecture on the Ulpiana 
settlement near Prishtina, Japanese designs on Paul 
Gauguin's paintings, or African masks on the works 
of Pablo Picasso, or even of the western architecture 
on Liberian homes in Africa. When freed African-
American slaves returned to their homeland, they 
built homes in the spirit of the neoclassical style of 
homes on American plantations. On the other hand, 
the American neoclassical style was influenced by 
Renaissance architect Andrea Palladio, who was 
influenced by classical Roman and Greek architecture.

Let us take another example, that of the Mona Lisa 
which was painted in the early sixteenth century by 
Leonardo da Vinci, and which is housed in the Louvre 
Museum in Paris. From a modern standpoint, what 
national heritage does the Mona Lisa belong to?

Leonardo was a very famous Italian painter, for this 
reason the Mona Lisa is definitely part of the Italian 
heritage. When Leonardo went to France to work in 
the court of King Francis I, he took the Mona Lisa 
with him. In 1518 King Francis I bought the Mona 
Lisa, and so it ended up in the royal collections. 
For this reason, it is undoubtedly also part of the 
French cultural heritage. Today, this painting is 
defined as the most famous, most visited, most 
talked about work of art, and as such it belongs to 
the cultural heritage of all mankind.

Therefore, the cultural heritage passed down to 
us by our parents must be preserved for the good 
of all. In an era of globalization, cultural heritage 
helps us remember our cultural diversity, and 
understanding it develops mutual respect and the 
renewal of dialogue between different cultures.

THE IMPORTANCE OF CULTURAL HERITAGE 
AND TO WHOM IT BELONGS?

Romakët e lashtë konsid-
eronin se një vepër arti 
mund të konsiderohej 
pjesë e trashëgimisë së të 
gjithë komunitetit, edhe 
nëse ishte në pronësi 
private. Për shembull, 
skulpturat që zbukuronin 
fasadën e një ndërtese pri-
vate u njohën si një vlerë e 
përbashkët dhe nuk mund 
të hiqeshin pasi ndodhesh-
in në një hapësirë publike 
ku mund të shiheshin nga 
i gjithë komuniteti.

Në veprën e tij ‘Naturalis 
Historia’, autori romak 
Plini Plaku (23-79 p.e.s.) 
tregon se burrështetasi 
dhe njëherit gjenerali 
Agripa vendosi përpara 
banjave të tij termale 
skulpturën “Apoxyom-
enos” (Apoksimenos), një 
kryevepër e skulptorit 
shumë të famshëm grek 
Lysippos. Statuja paraq-
iste një atlet teksa gër-
ryente pluhurin, djersën 
dhe vajin nga trupi i tij 
me një instrument të qua-
jtur 'strigjil'. Perandori 
Tiberius e adhuroi aq 
shumë këtë skulpturë, 
saqë urdhëroi t’a hiqnin 
nga vendi publik dhe t’a 
vendosnin në pallatin e 
tij privat. Populli romak 
u ngrit dhe e detyruan 
t’a kthejë Apoksimenosin 
në vendin e tij të mëpar-
shëm, ku ai mund të 
admirohej nga të gjithë.

We often hear about the importance of cultural heritage, but what is 
cultural heritage? And to whom does it belong? 

pikturë përkufizohet si vepra 
më e famshme, më e vizituar, 
më e përfolur artistike dhe si 
e tillë i përket trashëgimisë 
kulturore të mbarë njerëzimit.

Prandaj, trashëgimia kulturore 
e trashëguar nga prindërit 
tanë duhet të ruhet për të 
mirën e të gjithëve. Në një 
epokë globalizimi, trashëgimia 
kulturore na ndihmon të 
kujtojmë diversitetin tonë 
kulturor dhe të kuptuarit e 
saj zhvillon respektin reciprok 
dhe rivendosjen e dialogut 
midis kulturave të ndryshme.

The ancient Romans considered that a work 
of art could be considered part of the heri-
tage of the whole community, even if it was 
privately owned. For example, the sculptures 
that adorned the façade of a private build-
ing were recognized as a common value and 
could not be removed as they were located in 
a public space where they could be seen by 
the entire community.

In his work ‘Naturalis Historia’, the Roman 
author Pliny the Elder (23-79 BC) shows 
that the statesman and general Agrippa 
placed Apoxyomenos (Apoximenos), a mas-
terpiece of the very famous Greek sculptor 
Lysippos, in front of his thermal baths. The 
statue depicted an athlete as he eroded 
dust, sweat and oil from his body with an 
instrument called a 'strigil'. Emperor Tibe-
rius adored this sculpture so much that he 
ordered it removed from the public location 
and placed in his private palace. The Ro-
man people arose and forced him to return 
Apoximenos to his former location where he 
could be admired by all.
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HILLAT E THI IT N  H LL

Pasi keni shijuar ditët e ngrohta 
dhe me diell, aventurat e shumta 
dhe aktivitetet interesante, 
duke shkuar në det, në mal 
apo duke vizituar gjyshërit 
në fshat, tani jeni kthyer në 
shkollë. Gjithçka kthehet në 
"normale" dhe përditshmëria e 
juaj është e mbushur me detyra 
shtëpie dhe obligime të tjera 
shkollore. Megjithatë, pas një 
pushimi të gjatë veror, ka shumë 
mundësi që fillimin e një viti 
tjetër shkollor ta përjetoni si 
një përvojë krejtësisht të re. 
Kjo është arsyeja pse ne i kemi 
zgjedhur 10 këshilla për të 
qenë të suksesshëm gjatë vitit 
shkollor pa nervozizëm, frikë, lot 
dhe presion shtesë.

Organizohuni! Të hartoni një plan për atë se çfarë do të bëni 
dhe kur do ta bëni do të sigurojë që të jeni gjithmonë një hap 
para - fjalë për fjalë.

os b ni shum  detyra n koh sisht  Studimet kanë 
treguar se kryerja e shumë detyrave njëkohësisht është fizikisht 
e pamundur.

Ndajini ato! Të detyrosh veten të kalosh një maratonë të 
nxënjes vetëm sa do t'i vështirëspjë gjërat. Ndarja e punës 
suaj në pjesë të menaxhueshme dhe shpërblimi i vetes kur të 
përfundoni secilën pjesë do ta bëjë mësimin (më) argëtues.

Flini  Mos e nënvlerësoni rëndësinë e atyre tetë orëve gjumë 
çdo natë! Të pushoni mirë gjatë natës do të mprehë fokusin tuaj 
dhe do të përmirësojë kujtesën tuaj të punës.

Vendosni një orar! A punoni më mirë 
menjëherë pas shkollës apo pasi keni ngrënë 
darkë? A jeni më produktiv të mësoni për 
90-minuta pa u ndalë apo për gjysmë ore? 

Gjeni një orar që funksionon për ju dhe përmbajuni atij!

bani sh nime  Mbajtja e shënimeve jo vetëm që do t'ju 
mbajë më të angazhuar gjatë orës së mësimit, por gjithashtu do 
t'ju ndihmojë të kufizoni atë se çfarë duhet të mësoni kur të vijë 
koha e provimit. Është shumë më e lehtë të rilexoni shënimet 
tuaja sesa të rilexoni tërë librin tuaj shkollor.

soni  Kjo mund të jetë e qartë, por a e dini se ka një mënyrë 
të drejtë dhe të gabuar për të mësuar? Rishikoni materialin 
tuaj disa ditë përpara kohe, në pjesë të vogla dhe në mënyra 
të ndryshme (për shembull, një ditë shkruani në pika të 
shkurtra mësimet në kartona të vegjël dhe ditën tjetër bëni 
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BAC  T  CH L HAC
After enjoying the warm and sunny days, numerous adventures 

and interesting activities, going to the sea, the mountains 
or visiting grandparents in the countryside, you are back in 

school. Everything returns to "normal" and your everyday 
life is filled with homework and other school obligations. 

However, after a long summer break, it is very likely that you 
are experiencing the beginning of another school year as 

a completely new experience. That is why we have selected 
10 tips to be successful during the school year without 

nervousness, fear, tears and additional pressure.

Get rganized. Making a plan for 
what you're going to do and when 
you're going to do it will make sure 
you're always ahead of the curve - 
literally. 

on't multitask. Studies have 
shown that multitasking is 
physically impossible. 

ivide it up. Forcing yourself 
through a study marathon will only 
make things worse. Dividing your 
work into manageable chunks and 
rewarding yourself when you finish 
each chunk will make studying 
(more) fun.

leep. Don't underestimate the 
importance of those eight hours of 
sleep every night! Getting a good 
night's rest will sharpen your focus 
and improve your working memory.

et a schedule. Do you work 
better right after school or after 
you've eaten dinner? Are you more 
productive in 90-minute blocks or 
half-hour spurts? Find a schedule 
that works for you, and stick to it. 

Take notes. Taking notes will 
not only keep you more engaged 
during class, but will also help 
you narrow down what you need 
to study when exam time rolls 
around. It's much easier to reread 
your notes than to reread your 
entire textbook!

tudy. This one might be 
obvious, but did you know that 
there's a right and a wrong way 
to study? Review your material 
several days ahead of time, in 
small chunks, and in different 
manners (for example, write 
flashcards one day and take 
practice tests the next). In other 
words, don't cram. 

anage your study space. 
Find a place that will maximize 
your productivity. Look for places 
away from the television and 
other distractions. Whether it's 
your local library or just the desk 
in your bedroom, set aside a 
study space that you'll want to 
spend time in. 

Find a study group. Sitting down 
with a group of people who are 
learning the same things as you is 
a great way to go over confusing 
class material or prepare for a 
big test. You can quiz each other, 
reteach material, and make sure 
that everyone is on the same page. 
After all, teaching someone else is 
the best way to learn. 

Ask uestions.  You're in 
school to learn, so don't be 
afraid to do just that! Asking for 
help - from a teacher, a tutor 
or your friends - is a surefire 
way to make sure you truly 
understand the material.

teste ushtruese). Me fjalë të tjera, mos i 
grumbulloni mësimet.

enaxhoni hap sir n tua  t  
mësimit! Gjeni një vend që do të rris 
produktivitetin tuaj. Zgjidhni vende larg 
televizorit dhe shpërqendrimeve të tjera. 
Pavarësisht nëse është biblioteka juaj 
lokale ose thjesht tavolina në dhomën tuaj 
të gjumit, lini mënjanë një hapësirë për të 
mësuar ku do të kalonit kohë.

Gjeni një grup mësimi! Të uleni me 
një grup njerëzish që mësojnë të njëjtat 
gjëra si ju është një mënyrë e shkëlqyer 
për të rishqyrtuar materialet hutuese 
të mësimit ose për t'u përgatitur për 
një provim të madh. Ju mund t’i bëni 
pyetje-përgjigje njëri-tjetrit, të rimësoni 
materialin shkollor dhe të siguroheni 
që të gjithë të jenë njësoj me mësime. 
Në fund të fundit, të mësosh dikë tjetër 
është mënyra më e mirë për të mësuar. 

B ni pyet e  Në shkollë jeni për të 
mësuar, ndaj mos kini frikë ta bëni mu 
këtë. Të kërkoni ndihmë - nga një mësues, 
një mësues privat (ndihmës) ose miqtë 
tuaj - kjo është një mënyrë e sigurt për t'u 
siguruar që e kuptoni vërtet materialin.
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Arti, moda dhe mediat janë tri fushat të cilat 
e kanë fascinuar dhe edhe e kanë përcjellë 
gjatë tërë jetë së saj këngëtaren, gazetaren 
dhe modelen Evi Reçi. Ndonëse u rrit larg 
Shqipërisë, dashuria e saj për muzikën shqipe 
gjithmonë e ktheu në vendlindje. Sot, ajo më 
së miri njihet nga publiku shqiptar si “Vajza 
e Vizionpasdites” por, dëshira e saj e madhe 
është që të njihet si: Vajza e çiltër me zërin e 
ëmbël.

Edhe pse e keni provuar radion, 
televizionin, muzikën ju njiheni më 
së shumti si ‘Vajza e Vizionpasdites’. 
Personalisht ku ndiheni më shumë si Evi 
Reçi e vërtetë? 
Përveç si artiste, si këngëtare, njerëzit 
tashmë më njohin nga zëri për shkak të 
radios dhe nga TV pasi jam përditë në 
ekran. Unë ndihem artiste në thelb me 
dashuri të madhe për artin por, që puna 
mediatike tashmë është bërë pjesë e imja e 
pandashme të cilën e dua shumë!

A mund të bëni një krahasim midis 
përvojës suaj në Radio, TV dhe skenat e 
njohura muzikore si Kënga Magjike apo së 
fundi skena e Festivalit të Këngës në RTSH, 
dhe a mund të na thoni se si kanë ndikuar 
këto përvoja në zhvillimin tuaj individual 
dhe profesional?
Këto 3 sektore (radio, TV dhe muzika në skenë) 

e kanë një të përbashkët që janë 
bashkuar tek unë: zërin! Unë e 
përdor zërin në muzikë dhe në 
media për të treguar, të shpreh 
mendimet, të mbërrij në zemrat e 
njerëzve. Skena mua më ka rritur 
artistikisht, më ka rritur po ashtu, 
edhe përgjegjësinë. Skena t'i jep 
emocionet më të bukura dhe 
dikush që merret me art krijon 
kujtime të jashtëzakonshme.

Çka të shtyri dhe kush të 
frymëzoi që të hyje në botën 
e artit?
Linda me muzikë pasi mamaja 
ime është muzikante, prej 
më shumë se 50 vite është 
violonçeliste. Ajo më dëgjoi, e pa 
brumin artistik dhe më futi në 
shkollën e muzikës në Athinë, aty 
ku studiova piano dhe këndim 
klasik dhe më vonë e specializova 
veten në Musical Art në Firencë.

Cilat aftësi apo veçori 
mendoni se ju bëjnë një gazetare të 
shkëlqyer?
Vështirë të flasësh për veten por meqenëse 
mu kërkua kështu, do të thoja që unë nuk e 
ndërpres të ftuarin, e lë të flasë deri në fund 
dhe mbi të gjitha jam shumë empatike. Futem 
nën lëkuren e tij, pavarësisht statusit social 
që ai e ka!

Nëse do të darkoje më tre persona të 
famshëm (qofshin ata personalitete të 
gjalla apo të vdekura), cilët janë ata?
Stromae, Adriano Celentano dhe nga shqiptarët 
Teodor Keko.

Cilat gjëra në jetë ju bëjnë të qeshni?
Batutat e zgjuara të momentit!!! 

Çfarë bëni gjatë vikendeve?
Mundohem të largohem nga Tirana, shpesh vij 
në Prishtinë dhe po ashtu, shpesh shkoj në Itali.

Na trego diçka për ju që do të na çudiste?
I flas rrjedhshëm 5 gjuhë (shqip, greqisht, italisht, 
anglisht dhe frëngjisht) dhe që 13 vjeçe kam 
qenë modele profesioniste nëpër sfilata mode!

Na trego për një sfidë që e ke tejkaluar 
dhe si e ke tejkaluar?
Në tërmetin e 26 nëntorit 2019 i humba 
papritmas 7 familjarë të afërt, gjë që më tronditi 
shumë. Është ende plagë e hapur por, me 
kalimin e kohës e shndërrova në forcë për të 
vlerësuar më shumë jetën dhe momentin.

Nëse do ta dëgjoje vetëm një këngë gjatë 
gjithë jetës, cila do të ishte ajo?
Sa pyetje e vështirë!!!  Mbase një 
instrumentale filmi, pa fjalë, mbase Einaudin.

Nëse do të haje vetëm një ushqim gjatë 
gjithë jetës, cili do të ishte ai?
Pastaaa!!!

Na trego një kujtim nga fëmijëria dhe 
ndjenjat që të sjell ai kujtim sa herë të bie 
në mend?
Kam shumë kujtime të bukura! Do e ndaj një 
që e kam nga mosha 5 vjeçare kur jetoja në 
Athinë dhe dola për herë të parë në ekran 
dhe i rash violonçelit. Më vonë, ishte kur 
këndova në skenë si 14 vjeçare dhe mami im 
u emocionua shumë!!

Çfarë do të bëje nëse do të fitoje 1 milion 
euro?
Investim në muzikën time, një investim në 
sektorin e modës, një shtëpi të re dhe të tjerat 
për fëmijët autik në Shqipëri dhe në Kosovë!

Cili është destinacioni turistik i ëndrrave?
Brazili, Japonia dhe Kina. 

Cilin film e keni shikuar më shumë se 
njëherë?
‘Titanik’ dhe ‘La grande bellezza’!

Cilat janë dëshirat e tua për llambën e 

EVI REÇI 
A A E ILT R E RIN E B L
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EVI REÇI 
Aladinit?
Shëndet dhe dashuri të 
përjetshme!

Në cilën periudhë të historisë 
kishe pasur dëshirë të jetosh? 
Në Rilindjen e Firencës në Itali!

A është dashuria vetëm fjalë?
Është më shumë! Është ndjenja që 
mund të të bëj të bësh çmenduri 
dhe kujtime të bukura!

Nuk mund të jetosh pa…?
Muzikë.

Cila është këshilla më e mirë 
që e keni marrë ndonjëherë?
Që të mbaj brendësinë time të 
butë të pa cenuar, por guacën 
time ta kem të fortë dhe fleksible 
që të mbijetoj!

Si duket një ditë e zakonshme 
në jetën e Evi Reçit?
Zgjohem në orën 06:00 për të 
shkuar në Club FM Radio ku 
e mbaj emisionin e mëngjesit 
live për 3 orë. Më pas shkoj në 
Vizion Plus për t'u përgatitur 
për emisionin tim "Vizioni 
Pasdites". Më pas shkoj në 
palestër, ose takohem me miqtë 
për qejf apo për punë. 

Facebook, Instagram, 
Snapchat, TikTok apo...?
Facebook, Instagram dhe 
LinkedIn

Telefonata, email-e apo 
mesazhe?
Vetëm mesazhe! I urrej 
telefonatat

A përdorni “emoji” gjatë 
komunikimit tuaj dhe cilin prej 
tyre e përdorni më shpesh?
Po sepse më ndihmojnë të 
përcjell mesazhin me emocionin 
e duhur!

A mund të shkruani një 
mesazh vetëm me “emoji” dhe 
të na e shpjegoni atë?

 (faleminderit 
shuuumë për këtë intervistë) ,

Si do të dëshironit t’ju mbanin 
mend më shumë?
Për vajzën e çiltër me zërin 
e ëmbël.

Although you have tried radio, 
television, music, you are mostly 
known as the 'Girl of the Vision 
Afternoon' Show. Personally, 
where do you feel more like the 
real Evi Reçi?
People already know me not only as 
an artist, as a singer, but as a voice 
from radio and TV as I am on screen 
every day. I feel like an artist basically 
because of great love I have for art 
but that media work has already 
become an inseparable part of me, 
which I love so much!

Can you make a comparison 
between your experience in 
Radio, TV and major music 
scenes like that of ‘Kënga 
Magjike’ or recently the RTSH 
Song Festival and can you tell 
us how these experiences have 
influenced your individual and 
professional development?
These 3 sectors (radio, TV and stage 
music) have one thing in common 
joined in me: voice! I use my voice 
in music and in the media to show, 
to express my thoughts, to reach 
people's hearts. The stage has 
advanced me artistically, it has also 
increased my responsibility. The stage 
gives the most beautiful emotions 
that someone who deals with art 
creates extraordinary memories. 

Who and what insipred you to 
enter the world of art?
I was born with music because my 
mother is a musician, she has been 
a cellist for more than 50 years. She 
listened to me, saw my artistic talent 
and introduced me to the music 
school in Athens, where I studied 
piano and classical singing and later 
specialized in Musical Art in Florence.

What skills or features you 
think make you an excellent 
journalist?
It’s hard to talk about myself, but since 
you asked me, I would say that I do 
not interrupt the guests, I let them 
speak until the end, and above all I 
am very empathetic. I put myself in 
their shoes, despite their social status!

If you were to have dinner 
with three celebrities (whether 
they were living or dead), who 
would they be?
Stromae, Adriano Celentano, 
while from Albanians, it would be 
Teodor Keko.

What things in life make 

you laugh?
Smart jokes of the moment!!!

What do you do on a weekend?
I try to escape a bit from Tirana; I 
often come to Pristina and I also 
often go to Italy.

Tell us something about you that 
would surprise us?
I speak 5 languages fluently 
(Albanian, Greek, Italian, English 
and French) and since 13 I have 
been a professional model in 
fashion shows!

Tell us about a challenge you 
overcame and how did you 
overcome it?
In the earthquake of November 26, 
2019, I suddenly lost 7 close family 
members, which shocked me a lot. It 
is still an open wound, but over time 
I turned it into strength to appreciate 
life and to cherish the moment we 
live more.

If you were to listen just one song 
your entire life, what would it be?
Huh, that’s a difficult question!!!  
Perhaps an instrumental piece from 
a  movie, perhaps Einaud.

If you were to eat only one food 
your entire life, what would it be?
Pastaaa!!!

Can you share with us a 
childhood moment and the 
feelings that that memory brings 
to you whenever it comes to your 
mind?
I have many beautiful memories! I 
will share one when I was 5 years old, 
when I lived in Athens and I played 
the cello on TV for the first time. Later 
on, when I was 14 years old, I sang on 
stage for the first time, and my mom 
got very excited!!

What would you do if you won 1 
million euros?
I would invest it in music, an 
investment in the fashion sector, 
a new house and I would do more 
for autistic children in Albania and 
Kosovo!

What is the dream tourist 
destination?
Brazil, Japan and China.

Which movie have you watched 
more than once?
‘Titanic’ and ‘La grande bellezza’!
What are your wishes for Aladin's 

lamp?
Eternal health and love!

In what period of history would 
you like to live?
In the Renaissance period in 
Florence, Italy!

Is love just a word?
It's more! It is the feeling that can 
make you do crazy and beautiful 
things and memories!

You cannot live without…?
Music.

What is the best advice you have 
ever received?
To keep my soft inside intact, but to 
have my shell strong and flexible to 
survive!

What does a typical day in Evi 
Reçi's life look like?
I wake up at 06:00 and go to Club 
FM Radio where I host the morning 
show live for 3 hours. Then I go 
to Vizion Plus to prepare for my 
show "Vision Afternoon ". Then I go 
to the gym, or meet friends for a 
drink or work.

Facebook, Instagram, Snapchat, 
TikTok or...?
Facebook, Instagram and LinkedIn

Telephones, emails or SMSs?
Just SMSs! I hate phone calls 

Do you use "emojis" while 
communicating and which of 
them do you use most often?
Yes, because they help me convey 
the message with the right emotion!

Can you text a message using 
just “emojis” and explain it to us?

 (thank you so much for 
this interview),

How would you like to be 
remembered more?
The genuine girl with the sweet voice.

Art, fashion, and music are three fields that have fascinated and also followed singer, 
journalist, and model Evi Reci during her entire life. Although she grew up away from 
Albania, her love for Albanian music kept bringing her back to her motherland. Today she is 
best known by the Albanian audience as the "Vision Afternoon Girl" but her greatest wish is 
to be remebered as: The genuine girl with the sweet voice.

Cila është porosia e 
juaj për lexuesin tonë?
Mos u mërzisni nga sfidat dhe 
dhimbjet që po i kaloni pasi 
që çdo gjë ndodh për një arsye 
të mirë dhe pas shiut dielli del 
akoma dhe më i bukur!

hat is your message 
to our reader?
Do not be upset by the 
challenges and pain you are 
going through as everything 
happens for a good reason and 
after the rain the sun comes 
out even more beautiful!

 A GEN INE GIRL ITH EET ICE
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VEPRAT E VOGLA ME QËLLIM TË MIRË
NDIKOJNË POZITIVISHT NË SHOQËRINË TONË

Energjike, gazmore, e pasionuar pas natyrës dhe çiklizmit. 
Kështu e përshkruan kushdo që e njeh zonjën Arta Ibi-
shi-Çitaku. Megjithatë, ajo që e dallon më shumë Artën 
është këmbëngulja e saj për të kontribuar në mbrojtjen e 
natyrës. Përkushtimi i saj bie më shumë në sy sa herë që 
del në natyrë, pasi gjithmonë përpiqet që t’i mbledhë pleh-
rat që të tjerët kanë lënë pas. Por zotimi i saj nuk përfun-
don këtu, pasi ajo merr pjesë dhe ka organizuar aksione 
të panumërta për të mirën e të gjithë banorëve të qytetit të 
Mitrovicës. Vlladimir Boshkoviç është një shembull tjetër i 
shkëlqyeshëm se sa të rëndësishëm janë vullnetarët. Ai ka 
qenë vullnetar në Shoqatën për Mbrojtjen e Kafshëve “Paw”. 
Përveç vullnetarizmit, ky 22 vjeçar nga Mitrovica është i 
angazhuar edhe në bibliotekën e qytetit “Vuk Karaxhiq” 
dhe punon në dyqanin e kafshëve, por pa i lënë anash 
studimet dhe punën si fizioterapist. I pëlqen të lexojë dhe 
veçanërisht i pëlqen të kalojë kohë me kafshët e tij përkëd-

helëse. Në moshë kaq të re, Vlladimiri e 
menaxhon kohën e tij dhe del vullnetar, 
prandaj ai mund të përshkruhet si fry-
mëzim për të tjerët..

4You: Kush është ndikimi apo fry-
mëzimi juaj më i madh për të bërë 
punë vullnetare?
Arta: Fillimisht kam marrë frymëzim 
nga prindërit e mi, të cilët ma kanë 
mbjellë gjithmonë ndjenjën e dashu-
risë dhe paqes në shpirtin tim. Gjatë 
shkollimit jam munduar të jap llogari 
për përgjegjësitë që kisha. Fatmirësisht, 
edhe në vendin e punës kam pasur 
mundësi që të mësoj dhe të fitoj njo-
huri të reja dhe aftësi të ndryshme. Unë 
jetoj me moton se jeta çdo ditë është 
një proces mësimi. Siç tha Henry Ford: 
“Kushdo që ndalon së mësuari është 
i vjetër, qoftë në moshën njëzet apo 
tetëdhjetë vjeç. Kushdo që vazhdon të 
mësojë mbetet i ri. Gjëja më e madhe 

në jetë është të mbash mendjen të re”.

Vlladimiri: Unë do të thosha se frymëzimi im më i madh 
për të bërë punë vullnetare janë kafshët e mia përkëd-
helëse. I kam birësuar dy qen endacakë, të cilët i gjeta 
kur ishin këlyshë. Të parin e birësova në vitin 2017, dhe 
të dytin në vitin 2019. Ndërsa nga viti i kaluar familjes 
sime i është shtuar edhe një mace. Kur e gjeta këtë mace 
në pyll, ajo peshonte vetëm 350 gram dhe plani ishte t’i 
gjeja një shtëpi. Megjithatë, kjo mace ka hyrë në zemrën 
time dhe në familjen time, dhe kështu ajo tashmë është 
bërë “pjesë e ekipit”.

4You: Cila është arritja për të cilën jeni më krenar?
Arta: Rruga drejt krenarisë për sukseset e arritura nuk 
është e lehtë për askënd. Si grup joformal vullnetar i 

Praktika e punës vullnetare 
konsiderohet disi praktikë 
e re në Kosovë. Megjithatë, 
mund të thuhet se shumica e 
njerëzve nuk janë plotësisht 
të vetëdijshëm për ndikimet 
pozitive që ka puna vullne-
tare në çdo shoqëri dhe për 
këtë arsye vullnetarët dhe 
puna e tyre zakonisht nuk e 
marrin nga shoqëria mirën-
johjen të cilën e meritojnë. 
Me këtë, Revista 4You është 
krenare t’ju prezantojë dy 
vullnetarë nga Mitrovica – 
znj. Arta Ibishi-Çitaku dhe z. 
Vlladimir Boshkoviç.
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“Ambjentalistëve të Mitrovicës”, 
mund të themi se jemi krenarë 
që përkundër sfidave dhe 
vështirësive nuk dorëzohemi 
kurrë. Jemi të vendosur që të 
vazhdojmë të punojmë dhe 
besojmë se veprat e vogla 
me qëllime të mira ndikojnë 
pozitivisht në shoqërinë tonë, 
dhe krenohemi me çdo gjë që 
organizojmë, kemi qytetarë 
që vullnetarisht i bashkohen 
nismave tona.

Vlladimiri: Vetëm pasi fillo-
va vullnetarizmin, kuptova se 
sa serioz është në të vërtetë 
çështja e kafshëve të brak-
tisura. Prandaj, do të thosha 
se puna për t’i ndihmuar këto 
kafshë, për t’i ushqyer, ster-
ilizuar, pastruar nga morrat 
dhe insektet, për t’i shëruar 
qentë nga sëmundjet dhe 
lëndimet, dhe rrjedhimisht 
jo vetëm shpëtimi, por edhe 
përmirësimi i jetës së këtyre 
kafshëve të gjora janë arritjet 
më të mëdha dhe sukses në 
punën time si vullnetar.

4You: Sa kohë kaloni si 
vullnetar?
Arta: Si grup, ne përpiqemi 
rregullisht që të paktën 2 
orë nga koha vullnetare çdo 
të shtunë në mëngjes t’ia 
kushtojmë pastrimit, mbrojtjes 
dhe mbjelljes së fidanëve në 
pjesë të ndryshme të qytetit. 
Secili prej aktivistëve është 
i angazhuar gjatë javës me 
obligime pune dhe familjare, 
por dëshira për të vepruar si 
qytetar aktiv na shtynë që këtë 
kohë të çmuar t’ia kushtojmë 
punës sonë të përbashkët vull-
netare. Nismat tona përfshijnë 
edhe realizimin e muraleve 
në hapësira të ndryshme dhe 
kemi bërë një punë shumë 
të mirë në sensibilizimin e 
qytetarëve duke avokuar për 
mbrojtjen e mjedisit.

Vlladimiri: Të gjithë kemi 
interesa të ndryshme në jetë 
dhe nuk mund të pëlqejmë 
apo zgjedhim të njëjtat gjëra. 
Personalisht kam filluar të 
merrem me punë vullnetare në 
moshën 17 vjeçare. Kam zgjed-
hur të bëj punë vullnetare për 
të ndihmuar kafshët e brakti-
sura dhe sot e kësaj dite marr 
pjesë, për aq sa më lejojnë 
angazhimet dhe obligimet e 
mia, në aq aksione që organi-
zon Shoqata për Mbrojtjen e 

Energetic, cheerful, passionate about 
nature, and cycling. This is how 
anyone who knows Ms. Arta Ibishi-
Çitaku describes her. However, what 
distinguishes Arta the most is her 
perseverance to contribute to the 
protection of nature. Her dedication is 
most notable whenever she goes out in 
nature, as she will always try to collect 
the garbage that others have left behind. 
But her commitment does not end here, 
as she participates and has organized 
countless actions for the benefit of all 
residents of the city of Mitrovica. Vladimir 
Boskovic is another fine example of 
how important volunteers are. He has 
been volunteering at the “Paw” Animal 
Protection Association. In addition to 
volunteering, this twenty-two-year-old 
from Mitrovica is also engaged in the city 
library "Vuk Karadzic" and works in a pet 
shop, but without leaving aside his job 
as a physiotherapist and his studies. He 
likes to read and especially likes to spend 
time with his pets. At such a young age 
and how Vladimir manages his time to 
volunteer, he could be described as an 
inspiration for others. 

4You: Who is your biggest influence 
or inspiration to do volunteer work?
Arta: I first got inspiration from my 
parents, who have always planted the 
feeling of love and peace in my soul. 
During my education, I tried to be ac-
countable for the responsibilities I had. 
Luckily, even in the workplace I have had 
the opportunity to learn and gain new 
knowledge and different skills. I live by 
the motto that life is a learning process 
every day. As Henry Ford put it: "Anyone 
who stops learning is old, whether at 
twenty or eighty. Anyone who keeps 
learning stays young. The greatest thing 
in life is to keep your mind young."

Vladimir: I would say that my biggest 
inspiration to do volunteer work are 
my pets. I have adopted two stray dogs, 
which I found when they were just pup-
pies. The first one I adopted in 2017, and 
the second one in 2019. While from last 
year, a cat has been added to my family. 
When I found this cat in the forest, she 

weighed only 350 grams and the plan was 
to find her a house. However, this cat has 
entered my heart and my family, and so 
she has now become "part of the team".

4You: What is the achievement 
you are most proud of?
Arta: The road to pride in the successes 
achieved is not easy for anyone. As an 
informal volunteer group of "Mitrovica 
Environmentalists", we can say that we 
are proud that despite the challenges 
and difficulties we never give up. We are 
determined to continue working and 
we believe that small deeds with good 
intentions have a positive impact on our 
society, and we take pride in every event 
we organize, we have citizens who volun-
tarily join our initiatives.

Vladimir: Only after I started volun-
teering I realized how serious an issue 
of abandoned animals actually is. There-
fore, I would say that working to help 
these animals to feed, sterilize, clean 
them from lice and bugs, to cure dogs 
from diseases and injuries, and conse-
quently not only saving but also improv-
ing the lives of these poor animals are 
the greatest achievements and success 
in my work as a volunteer.

4You: How much time do you 
spend on volunteering?
Arta: As a group, we regularly strive to 
dedicate at least 2 hours of our volunteer 
time each Saturday morning to cleaning, 
advocating, and planting seedlings in var-
ious parts of the city. Each of the activists 
is engaged during the week with work and 
family obligations, but the desire to act 
as an active citizen pushes us to dedicate 
this precious time to our joint volunteer 
work. Our initiatives also include making 
murals in different spaces, and we have 
done a very good job in awareness raising 
with the citizens by advocating for envi-
ronmental protection.

Vladimir: We all have different interests 
in life and we cannot like or choose 
the same things. Personally, I started 
engaging in volunteer work at the age of 

SMALL DEEDS WITH GOOD INTENTIONS 
HAVE A POSITIVE IMPACT ON OUR SOCIETY

The practice of volunteer work is considered somewhat a new practice in Kosovo. Al-
though, it could be argued that it is rather the case that most people are not completely 
aware of the positive impacts volunteer work has on any society and therefore volun-
teers and their work typically don’t receive the recognition by society they deserve. Hav-
ing said that, 4You Magazine is proud to present to you two volunteers from Mitrovica 
– Ms. Arta Ibishi-Çitaku and Mr. Vladimir Boskovic.
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Kafshëve “Paw”. Megjithatë, do të thoja se vullnetari është 
gjithmonë aktiv. Në fund të fundit, kështu i mora të tre 
kafshët e mia në shtëpi.

4You: Çfarë të motivon të bëhesh vullnetar?
Arta: Vullnetarizmi më bën të ndihem mirë :). Nëse secili 
prej nesh ndihet mirë në ambient të jashtëm dhe në 
natyrën e gjelbër, pse të mos jetë mbrojtës i atyre hapë-
sirave në të cilat kalojmë kohë cilësore.

Vlladimiri: Siç e thashë tashmë, u bëra vullnetar mjaft 
papritur, por me kalimin e kohës fillova të kuptoja se me 
punën time vullnetare nuk po ndihmoja vetëm kafshët e 
braktisura, por edhe mirëqenien time personale dhe jetën 
time në përgjithësi.

4You: Sa dekurajuese është kur njerëzit nuk e 
vlerësojnë punën tuaj vullnetare?
Arta: Dëgjoj shpesh komentin: Mos u mundo sepse nuk 
çelë pranvera me një lule!!! Unë jam krejt e kundërta e 
kësaj deklarate, sepse besoj se PO, pranvera çelë me një 
lule, falë bletëve të palodhura që bëjnë gjithë atë punë 
dhe çdo anëtar të “Ambjentalistëve të Mitrovicës” e kon-
sideroj si një bletë të palodhur. Çdo qytetar duhet të jetë 
polic, për të mirën dhe mbrojtjen e mjedisit ku jetojmë! 
Me këtë rast u bëj thirrje institucioneve që të fillojnë me 
gjoba serioze për personat që ndotin mjedisin.

Vlladimiri: Do të thoja se me kalimin e kohës mësoheni 
me komente të tilla dhe mësoni thjesht t’i shpërfillni ato. 
Në fakt, besoj se problemi më i madh në lidhje me vull-
netarizmin sot është se nuk ka angazhim të mjaftueshëm 

në promovimin e tij. Duhet të përpiqemi të ndryshojmë 
këtë situatë, pasi aktualisht të rinjtë nuk kanë mundësi të 
kuptojnë se çfarë do të thotë të bësh punë vullnetare dhe 
si mund të kontribuojnë në këtë drejtim. 

4You: Si e motivoni veten që të vazhdoni të an-
gazhoheni në punë vullnetare?
Arta: Ne jemi krijesa të zakonit: zgjohemi, shkojmë në 
punë dhe biem në gjumë. Përpiqemi t’i përmbushim 
pritshmëritë e të tjerëve duke lënë mënjanë pasionet 
tona. Prandaj kam krijuar disa zakone të përditshme, të 
cilat më mbajnë të motivuar dhe këtë e konsideroj si pri-
oritet. Për t’i arritur qëllimet, ne duhet të dalim nga zona 
jonë e rehatisë dhe të mos kemi frikë të jemi të ndryshëm 
nga të tjerët.

Vlladimiri: Çfarë motivimi më të mirë mund të ketë sesa 
ndjenja kur e di se puna dhe mundi yt ndihmojnë një 
qenie tjetër të gjallë. Vullnetarizmi ndihmon në zhvillimin 
e personalitetit, posaçërisht tek adoleshentët, pasi i 
ndihmon ata të piqen më shpejt. Ishte pikërisht puna 
vullnetare që më bëri më të vendosur dhe që në njëfarë 
mënyre më fisnikëroi. Kjo ka rëndësi pasi në këtë epokë të 
digjitalizimit, duket sikur të rinjtë po fokusohen gjithnjë 
e më shumë tek teknologjia dhe për rrjedhojë, duket se e 
kanë fikur ndjeshmërisë për vuajtjet e të tjerëve.

4You: Çka të shqetëson më së shumti?
Arta: Hedhja e mbeturinave gjithandej!!

Vlladimiri: Mizoria ndaj kafshëve që fatkeqësisht në disa 
raste shkon deri në vrasjen e tyre.

14

Z. Vlladimir Boshkoviq



| Shtator 2022

4You: Çka të pëlqen më së 
shumti?
Arta: Gjelbërimi, natyra dhe 
lumenjtë e pastër.

Vlladimiri: Është e qartë - 
Kafshët.

4You: Çka mund dhe duhet 
të bëjmë për ta shtuar 
angazhimin e të rinjve në 
punën vullnetare?
Arta:  Programet adekuate 
për angazhimin e të rinjve 
janë më se të nevojshme. 
Angazhimi i tyre në punë 
vullnetare duhet të jetë i 
detyrueshëm të paktën një 
herë në vit. Gjithashtu, për 
rastet e delikuentëve, men-
doj se puna e detyrueshme 
komunitare në vendlindjet e 
tyre do të ishte jashtëzakon-
isht e dobishme.

Vlladimiri: Duhet të fil-
lojmë të promovojmë dhe 
ndërgjegjësojmë brezat e 
rinj për rëndësinë e punës 
vullnetare. Gjithashtu duhet 
t’i njoftojmë ata se ka shumë 
mënyra dhe shumë fusha ku 
mund të kontribuojnë.

seventeen. I have chosen to do volunteer 
work to help abandoned animals and 
to this day I participate, as far as my 
commitments and obligations allow, in 
as many actions that “Paw” Animal Pro-
tection Association organizes. However, 
I would say that a volunteer is always 
active. After all that is how I got all three 
of my current pets.

4You: What motivates you 
to volunteer?
Arta: Volunteering makes me feel good 
:). If every one of us feels good outdoors 
and in green nature, why not be the pro-
tector of those spaces in which we spend 
quality time.

Vladimir: As I already said, I became a 
volunteer rather unexpectedly but as time 
passed by I started realizing that through 
my volunteer work I was not only helping 
the abandoned animals but also my per-
sonal wellbeing and my life in general.

4You: How discouraging is it when 
people do not appreciate your vol-
untary work?
Arta: I often hear the comment: Do not 
try it because spring doesn’t come with 
one flower!!! I am the exact opposite 
of this statement, because I believe 
that YES, spring comes with one flower, 
thanks to the tireless bees that do all 
that work and I consider every member 
of the "Mitrovica Environmentalists" to 
be a tireless bee. Every citizen should 
be a policeman, for the good and 
protection of the environment where 
we live! On this occasion, I would call 
on the institutions to start seriously 
imposing fines on persons who pollute 
the environment.

Vladimir: I would say that in time you 
get used to such comments and you learn 
to simply ignore them. In fact, I believe 
that the biggest problem regarding 
volunteering today is that there is not 
enough commitment in its promotion. We 
should strive to change this situation, as 
currently young people do not have the 
opportunity to understand what it means 
to do volunteer work and how they can 
contribute to this regard. 

4You: How do you motivate 
yourself to continue engaging in 
volunteer work?
Arta: We are creatures of habit: we wake 
up, go to work, and fall asleep. We try to 
meet the expectations of others by put-
ting our passions aside. That is why I have 
established some daily habits, which 
keep me motivated and I consider this to 
be a priority. To achieve goals, we need to 

step out of our comfort zone and not be 
afraid to be different from others.

Vladimir: What better motivation 
can there be than the feeling one gets 
knowing that your work and efforts 
help another living being. Volunteering 
helps in personality development 
especially among teenagers, as it helps 
them to mature faster. It was precisely 
the voluntary work that made me more 
determined and that in a way enno-
bled me. This matters as in this age 
of digitalization, it seems as if young 
people are increasingly focusing on 
technology and consequently, it seems 
to have erased the lack of empathy for 
the suffering of others.

4You: What bothers you the most?
Arta: Throwing garbage randomly!!

Vladimir: Animal cruelty that unfor-
tunately in some cases goes as far as 
shooting them.

4You: What do you like most?
Arta: Greenery, nature, and clean rivers.

Vladimir: It is obvious – Animals.

4You: What should, and can we do 
to increase youth engagement in 
volunteer work?
Arta: Adequate programs for engaging 
young people are more than necessary. 
Their engagement in volunteer work 
should be compulsory at least once a 
year. Also, for the cases of delinquents, 
I think that the mandatory community 
work in their respective hometowns 
would be extremely useful.

Vladimir: We have to start promoting 
and raising the awareness of the younger 
generations about the importance of vol-
unteer work. We also need to make them 
aware that there are so many ways and 
so many fields they can contribute.

4You: Cili është mesazhi 
juaj për të rinjtë?
Arta: Bota ndryshon 
me vepra të mira dhe të 
vogla. Duhet vepruar e 
jo vetëm shpresuar! Nuk 
është e nevojshme të jesh 
superhero për të bërë 
vepra të mira.

Vlladimir: U rekomandoj 
të gjithëve të bëhen 
vullnetarë. Ka shumë 
fusha ku ka nevojë për 
vullnetarë duke filluar 
nga mbrojtja e kafshëve 
të braktisura, ndihma 
për fëmijët me aftësi të 
kufizuara, puna me të 
moshuarit.

15

Na vizitoni në:
Visit us at:

4You: What is your message 
to young people?
Arta: The world changes with good 
and small deeds. Act, do not just hope! 
You do not have to be a superhero to 
do good deeds.

Vladimir: I recommend volun-
teering to everyone. There are 
many areas where there is a need 
for volunteers ranging from the 
protection of abandoned animals, 
assistance to children with disabil-
ities, to work with the elderly.



Shkolla ka filluar dhe çdo ditë rrugët janë të mbushura nga ju, nxënësit e dashur 
të shkollave. Gjithçka po rifillon nga e para, lëndët, librat, ligjëratat, detyrat e 
shtëpisë… Po pra, e dimë, dhe ua kuptojmë hallin të gjithë juve që duhet të shkoni 
në shkollë çdo ditë. Mirëpo, mos harroni – gjithçka mund ta bëni më interesante 
dhe më krijuese me vetëm pak imagjinatë!

Obligimet shkollore nganjëherë dinë të jenë të lodhshme dhe shpesh mund t’ju 
duket sikur nuk do të mund t’i mbërrini të gjitha. Sidoqoftë, padyshim ju nuk keni 
nevojë që të keni pajisje shkollore të mërzitshme, kur mund t’i bëni ato origjinale 
dhe mbresëlënëse! Kështu, të mësuarit e përditshëm dhe ditët e kaluara në bankat 
e shkollës, krahas shoqeve dhe shokëve tuaj, do të zbukurohen nga këto mbajtëse 
lapsash unike, të cilat mund t’i krijoni vetë. Kthejeni mësimin në argëtim teksa 
mësoni si të krijoni këto mbajtëse lapsash origjinale që janë unike për ju.

Ju lutemi na dërgoni 
punimet tuaja në këtë email: 

magazineforyou2003@gmail.com
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KRIJONI MBAJTËS LAPSASH 
UNIK PËR SHKOLLË PA QEPJE

Matni me vizore dimensionet e 
dëshiruara për mbajtësen tuaj 
të lapsave, dhe më pas pritni 
pëlhurat me gërshërë. Pëlhura 
e parë (e jashtme) le të jetë dy 
centimetra më e gjatë se pëlhura 
e dytë (e cila do të shërbejë si 
astar).

Vendoseni pëlhurën e vogël sipër 
të madhes dhe më pas ngjiteni 
me ngjitës.

Mbështillni cepat pëlhurës së 
madhe rreth pëlhurës më të 
vogël.

Ngjitni me ngjitës të gjithë cepat 
e pëlhurës së jashtme në të 
brendshmen.

Paloseni dyfish pëlhurën deri në 
pozitën ku dëshironi që mbajtësi 
i juaj i lapsave të mbyllet. 

Me gërshërë priteni shiritin 
velkro, në përmasat e matura të 
mbajtësit të lapsave.

Më pas, secilën anë të shiritit 
velkro ngjiteni në pjesën për-
katëse të pëlhurës.

Rezultati final do të duhej të 
duket kështu.

Materialet e nevojshme:

- dy pëlhura me lara ose 
njëngjyrëshe, varësisht çka ju 
pëlqen (larat dhe ngjyrat le të 
jenë të ndryshme)
- shirit velkro (ngjitës)
- ngjitës për pëlhurë
- laps
- gërshërë
- vizore

Dhe mbajtësi i juaj unik i lapsave është 
gati!

E shihni sa e lehtë është ta krijoni një 
të tillë?
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| Shtator 2022

School is back and every day roads are filled by you, our dear school kids. Everything 
is starting anew, subjects, books, lectures, homework… Yes, yes, we understand 
all of you that have to go to school everyday. But don’t forget – you can make 
everything more interesting and more creative with a touch of your imagination!

School obligations can sometimes be tiresome and often you might feel 
overwhelmed. However, there is no reason for you to have boring school utensils, 
when you can make them original and impressive! Thus, everyday learning and 
days spent at school, next to your friends, can be beautified by these unique pencil 
holders you can make yourself. Make learning fun while you learn how to make these 
original pencil holders tailored to you.

Please send us your work 
at this email: 

magazineforyou2003@gmail.com
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MAKE YOUR OWN SCHOOL PEN 
HOLDER WITHOUT SEWING

With your ruler measure the 
desired dimensions of your 
pencil holder, and then cut the 
fabric with your scissors. Let 
the first (outer) fabric be two 
centimeters bigger than the 
second fabric (which will serve 
as lining).

Spread and glue the smaller 
fabric inside the bigger fabric.

Wrap the edges of the bigger 
fabric around the smaller piece.

Glue these edges to the inner 
fabric.

Fold the fabric to the position 
where you want your pencil 
holder to close. 

Use the scissors to cut the 
Velcro tape in accordance with 
the dimensions of the pencil 
holder.

Then glue the Velcro tape on 
the corresponding side of 
fabric.

Your final result should look 
like this.

Required materials:

- two pieces of fabric - 
patchwork or one colored, 
depending on your preference 
(two colors or two patchworks)
- Velcro tape
- fabric glue
- pencil
- scissors
- ruler

There, your pencil holder is finished!

You see how easy it is to make one?
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FA TE RITH R E E RRETH 
T  CR I E, REBELIN E HOLLIVUDIT

Ai nuk është vërtet një Cruise
Ne e njohim si Tom Cruise, por ai lindi 
si Thomas Cruise Mapother IV, vëllai 
i vetëm i tri motrave. Prindërit e tij 
ishin Mary Lee, një mësuese e arsimit 
special, dhe babai dhe emnaku i tij, 
Thomas Cruise Mapother III, ishte 
inxhinier i elektrikës. 

Jeta e tij në shtëpi ishte 
e padurueshme
Babai i tij e kishte të vështirë të 
mbante një vend pune dhe me katër 
gojë për të ushqyer, ata nuk kishin 
shumë pará, por kjo nuk ishte arsyeja e 
vetme e mundimeve të tyre. Cruise pati 
rrëfyer se babai i tij e rrihte rregullisht 
dhe se ai rrallë ndihej i sigurt pranë tij, 
duke e quajtur atë një “tregtar kaosi” 
dhe një “mujsharës”.

Ai u largua nga foleja
Sapo e mbaroi shkollën e mesme, 
Cruise shkoi në New York City për ta 
filluar karrierën si aktor. Në NYC, Cruise 
ishte kamerier ndërsa kërkonte punë 
aktrimi. Pas disa muajve, ai vendosi 
të provonte Los Anxhelosin. Ishte një 
vendim për të cilin nuk do të pendohej.

Ai i arriti majat
“Top Gun” ishte hiti më i madh i Cruise 
në atë kohë, por pavarësisht suksesit 
të tij, do të ishte një film për të cilin do 
të pendohej, sepse shumë menduan 
se e lartësonte luftën. Pavarësisht nga 
kjo sprapsje, Cruise kishte thënë se 
ai do të kthehet përsëri nëse krijuesit 
e filmave ndonjëherë vendosin që ta 
bëjnë vazhdimin e filmit…

Mësoi nga gabimet e tij
Si përgjigje, Cruise u regjistrua për 
“Born on the Fourth of Fourth of July”, 
një film toni i të cilit ishte padyshim 
kundër luftës. Ishte një hit që u pranua 
nga kritika dhe i dha Cruise nominimin 
e parë për çmimin Oscar.

Nuk mund të jesh i zgjedhuri 
i të gjithëve
Pavarësisht suksesit të tij, jo të gjithë 
janë fansa. Autorja Anne Rice donte ta 
angazhonte një aktor tjetër në rolin e 
karakterit Lestat për “Interview with the 
Vampire”. Znj. Rice madje rekomandoi 
disa opsione të tjera. Megjithatë, kur 
përfundoi filmi, ajo e ndërroi mendjen. 
Znj. Rice e lavdëroi Cruise për aktrimin e 
tij, personalisht i kërkoi falje dhe madje 
nxori reklama të shtrenjta në New York 
Times dhe Vanity Fair për ta lavdëruar 
filmin.

Ai ishte profit i pastër
Gjatë viteve ‘90, Cruise u bë një mega 
yll me para të mëdha. Ai u bë aktori i 
parë që u shfaq në pesë filma radhazi 
të cilët fituan mbi 100 milionë dollarë. 
Në vitin 1993, ai e nisi kompaninë e tij 
të produksionit, e cila realizoi serinë e 
filmave që do ta definonte karrierën e 
tij – Mission Impossible.

Ai i fitoi ‘gradat’ e tij
Seria Mission Impossible ia ndryshoi 
jetën në më shumë se një mënyrë. Në 
një skenë, ku personazhi i Cruise hedh 
në erë një akuarium për t’i shpëtuar 
një situate të rrezikshme, regjisori nuk 
ishte i kënaqur me dublantin e Cruise, 

Tom Cruise është një nga aktorët më të dekoruar dhe më të talentuar në historinë e Hollivudit. 
Është jashtëzakonisht i pashëm dhe ka bërë shumë filma të suksesshëm legjendar që pothuajse 
çdo entuziast i filmit i ka parë. Ai është heroi më i mirë i aksionit të kësaj epoke. Është i 
popullarizuar në mbarë botën sepse është pjesë thelbësore e franshizës “Mission Impossible” në të 
cilën ai e luan rolin e Ethan Hunt. Edhe pse shumë njerëz mund të dinë shumë për të nga emisionet, 
intervistat dhe filmat, ka ende shumë fakte dhe gjëra rreth Tom Cruise që janë të panjohura për 
shumë njerëz. Shikoni disa nga faktet më interesante të panjohura rreth Tom Cruise:
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Ai është hero
i jetës së vërtetë
Tom Cruise është një hero si para 
kamerës ashtu edhe larg saj. Në 
vitin 1996, ai e shoqëroi një grua 
për në spital pasi ishte dëshmitar i 
përplasjes së saj nga një veturë, dhe 
kur zbuloi se ajo nuk kishte sigurim 
shëndetësor, ia pagoi plotësisht 
faturën e spitalit prej 7000$.

Tom Cruise is one of the most decorated and talented actors in Hollywood’s history. 
He is remarkably handsome and has given a lot of legendary hit movies that almost 
every movie enthusiast has watched. He is the best action hero of this era. He is 
popular around the world for being an essential part of the ‘Mission Impossible’ 
franchise in which he plays the role of Ethan Hunt. Although many may know a lot 
about him from talk shows and interviews and movies, there are still a lot of facts 
and things about Tom Cruise that are unknown to a lot of people. Check out some of 
the most interesting unknown facts about Tom Cruise:

He’s Not Really A Cruise
We know him as Tom Cruise, but he was 
born Thomas Cruise Mapother IV, the 
only brother to three sisters. His parents 
were Mary Lee, a special education 
teacher, and his father and namesake, 
Thomas Cruise Mapother III, was an 
electrical engineer. 

His Home Life Was Unbearable
His father found it difficult to hold down 
a job, and with four mouths to feed, 
they didn’t have much money, but that 
wasn’t the only reason for their struggle. 
Cruise confessed that his father would 
regularly beat him, and that he rarely 
felt safe around the man, calling him an 
“merchant of chaos” and a “bully.”

He Left The Nest
As soon as Cruise graduated high school, 
he moved to New York City to begin his 
career as an actor. In NYC, Cruise waited 
tables while looking for acting jobs. After 
a few months of that, he decided to give 
Los Angeles a try. It was a decision he 
wouldn’t regret.

He Made It To The Top
Top Gun was Cruise’s biggest hit at the 
time - but despite its success, it would 
be a film he’d come to regret, because 
many felt it glorified war. Despite this 
walk back, Cruise has said that he’d be 
involved if the filmmakers were ever to 
make a sequel…

He Learned From His Mistakes
In response, Cruise signed up for Born 
on the Fourth of July, a film whose tone 
was decidedly anti-war. It was a critical 
hit, and it netted Cruise his first Academy 
Award nomination.

You Can’t Be Everyone’s Pick
Despite his success, not everyone 
was a fan. Author Anne Rice wanted 
to cast another actor in the role 
of Lestat for Interview with the 
Vampire. Rice even recommended 
a number of other picks. However, 
when the film was complete, she 
took it all back. Rice praised Cruise 
for his acting, personally apologized 
to him, and even took out expensive 
ads in the New York Times and 
Vanity Fair to laud the film.

He Was Pure Profit
During the 90s Cruise became a big-
money megastar. He became the first 
actor to appear in five consecutive 
movies that grossed over $100 million. 
In 1993, he started his own production 
company, which made the movie series 
that would come to define his career - 
Mission: Impossible.

He Earned His Stripes
The Mission: Impossible series was life-
changing in more ways than one. In one 
scene, where Cruise’s character blows 
up an aquarium in order to escape 
a risky situation, the director wasn’t 
satisfied with Cruise’s stunt double - so 
Cruise stepped in and performed the 
stunt himself. From then on, Cruise was 
hooked, and began to perform most of 
his own stunts. 

He Almost Got Beheaded
While filming The Last Samurai, the 
mechanical horse he was riding 
malfunctioned, meaning he couldn’t 
duck out of the way of an oncoming 
sword. Only one actor’s quick thinking 
saved his life, stopping the blade an inch 
from Cruise’s neck.

He Drew Inspiration From His 
Own Loss
One of Cruise’s best performances was 
in 1999 film Magnolia. In one scene, 
Cruise’s character has a complete 
breakdown - but it wasn’t acting. He 
went completely off-script for the brutal 
moment where he falls apart beside his 
dying father. He didn’t love the lines as 
written, so he channelled his own grief 
over the passing of his actual father 15 
years earlier. His scene was so moving 
that it even brought Philip Seymour 
Hoffman, one of his generation’s 
greatest actors, to the verge of tears.

kështu që Cruise ndërhyri dhe e kreu 
vetë aktin. Që atëherë, Cruise u kaplua 
nga entuziazmi dhe filloi të kryente vet 
shumicën e skenave të rrezikshme. 

Pothuajse iu pre koka
Gjatë xhirimit të “The Last Samurai”, 
kali mekanik të cilin e kalëronte, u 
prish, prandaj ai nuk përkulej dot për 
të shmangur tehun e një shpate që 
po i afrohej. Të menduarit e shpejtë ia 
shpëtoi jetën, duke e ndalur tehun një 
centimetër nga qafa e Cruise.

Ai nxori frymëzimin nga 
humbja e vet
Një nga interpretimet më të mira të 
Cruise ishte në filmin ‘Magnolia’ të vitit 
1999. Në një skenë, personazhi i Cruise 
përjeton thyerje të plotë emocionale, 
por nuk ishte aktrim. Ai doli plotësisht 
nga skenari në momentin brutal ku 
thyhet emocionalisht pranë babait 
të tij i cili po vdiste. Nuk e pëlqeu 
skenarin ashtu siç ishte shkruar, 
kështu që e kanalizoi pikëllimin e tij 
për vdekjen e babait të tij 15 vjet më 
parë. Skena e tij ishte aq prekëse, 
saqë e përloti edhe Philip Seymour 
Hoffman, një nga aktorët më të 
mëdhenj të brezit të tij.

THRILLING FACT  AB T 
T  CR I E, HOLLYWOOD MAVERICK

| Shtator 2022

He’s A Real Life Hero
Tom Cruise is a hero off camera as 
well as on. In 1996, he accompanied a 
woman to the hospital after witnessing 
her getting hit by a car, and when he 
discovered she had no insurance, he 
paid her $7,000 hospital bill in full.
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Mbi një trofe çdo vit
Gjatë këtyre tetëmbëdhjetë viteve të 
ekzistencës së tij, ky klub e ka një 
mesatare prej mbi një trofe të fituar 
për çdo vit. Sipas trajnerit Fahrush 
Shala kjo është një arritje për t’u 
krenuar dhe admiruar nga të gjithë 
adhuruesit e këtij sporti. Mirëpo, ai 
thotë që atij i jep edhe më shumë 
kënaqësi fakti që shumicën e trofeve 
i kanë fituar gjeneratat e reja (U-15 
dhe U-18), një fakt ky që e tregon 
vazhdimësinë në punën serioze me 
këto gjenerata. Rrjedhimisht, sipas tij, 
ishte vetëm çështje kohe para se këto 
suksese të fillonin të pasqyroheshin 
edhe në arritjet e ekipit 
të senioreve. Siç edhe ka 
ndodhur gjatë gjashtë 
viteve të fundit ku KHF 
Istogu i ka fituar katër Kupa 
të Kosovës dhe dy tituj të 
Kampioneve të Kosovës.

Garat shkollore 
zhvilluesi kryesor i 
hendbollit
Trajneri Shala thekson 
se një prej katalizatorëve 
kryesor për zhvillimin e 
hendbollit në Istog janë 
garat e sportit shkollor 

në këtë komunë, të cilat zhvillohen në 
formën e një lige dhe të cilat e kanë 
një traditë shumë të gjatë. “Unë me 
hendbollin jam mishëruar që nga koha 
e shkollës fillore përmes pjesëmarrjes 
në garat shkollore të sportit. Njëherit, 
edhe shumica e hendbollisteve dhe 
hendbollistëve të KHF Istogu e kanë 
filluar karrierën e tyre pikërisht përmes 
këtyre garave dhe më pas kanë kaluar në 
klubin tonë,” rikujton z. Shala. Ai vazhdon 
më tej duke theksuar se një shtysë 
tjetër pozitive në zhvillimin e hendbollit 
në Istog ka ardhur edhe nga ndërtimi 
i palestrës si dhe nga themelimi i 
akademisë së klubit ku ushtrojnë vajzat 
e moshave 9-11 dhe 12-14 vjeçare.

Hezitim në fillim por tani 
hendbolli është një prej 
sporteve më të vijuara
Një tjetër arritje në zhvillimin e këtij 
sporti në Istog është popullarizimi i 
tij gjegjësisht ndryshimi i qëndrimit 
që prindërit e kishin në fillim për 
pjesëmarrjen e vajzave në gara sportive 
dhe qëndrimit që ata e kanë sot. “Në 
vitin 2004 ne ishim të detyruar që t’i 
lusnim prindërit që t’i sjellin fëmijët 
dhe sidomos vajzat në klub. Madje, ka 
pasur raste kur i kemi shfrytëzuar edhe 
lidhjet familjare për këtë qëllim. Tani, 
janë prindërit ata që vijnë me kërkesa 
për regjistrimin e vajzave të tyre në klubin 

tonë. Aktualisht, ne i kemi 
60 vajza nga mosha 9 deri 
në moshën 14 vjeçare në 
akademinë tonë,” thekson 
më tej z. Shala. 

Mungesa dhe 
mirëmbajtja 
e dobët e 
infrastrukturës dy 
probleme serioze
Më tej gjatë bisedës sonë, 
z. Shala theksoi se krahas 
nevojës për të investuar më 
shumë në sport, sidomos 

Për dallim nga shumë klube të tjera simotra, Klubi i Hendbollit i Femrave (KHF) 'Istogu' 
është një prej klubeve më të reja në Kosovë, pasi që ai u themelua për herë të parë në vitin 
2004. Sidoqoftë, që nga themelim i tij, ky klub ka arritur që t’i fitojë gjithsejtë 21 trofe.
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WHC 'ISTOGU' - 
21 TITLES IN 18 YEARS

In comparison to most of its peer clubs, the Women’s Handball 
Club (WHC) 'Istog' is one of the youngest in Kosovo, because it 
was first established in 2004. However, since then this club has 
managed to win a total of twenty-one titles.

Over one trophy per year
During its eighteen years of its existence 
this club has won on average over one title 
per year. According to coach Fahrush Shala, 
this is an achievement to be proud of and 
admired by all handball lovers. However, 
he stresses that he takes even more pride 
of the fact that most of these trophies 
were won by the younger generations 
(U-15 and U-18), a fact that confirms the 
continuity in the serious work with these 
generations. According to him, it was only 
a matter of time before these successes 
would be expressed in the seniors’ team. 
As has been the case during the last six 
years, a period during which WHC Istogu 
has won four Kosovo Cups and two Kosovo 
Championship titles.

School competitions the main 
handball developer
Coach Shala highlights that one of main 
catalysts in developing handball in Istog 
are school sport competitions in this 
municipality, which are conducted in a 
league format and have a long tradition. 
“I got into handball during primary school 
through school sport competitions. 
Moreover, most of handball players in 
Istog have started their careers in the 
exact same way and then they continued 
in our club,” recollects Mr. Shala. He goes 
on stressing that another positive impact 
in the handball development in Istog 
has been the construction of the sports 
hall and the establishing of the handball 
academy for girls that includes girls of 
ages 9-11 and 12-14.

Hesitation at first but now 
handball is one of the most 
popular sports
Another achievement in the development 
of this sport in Istog is its popularity, 
namely the shift in the attitude parents 
used to have towards girls participating 
in sport competitions and their attitude 
now. “In 2004 we were forced to beg 

the parents to bring their children and 
especially girls at the club. There were 
even cases when we used family ties to 
this purpose. Now, it is the parents that 
come forth requesting to enroll their 
daughters in our club. Currently, we have 
sixty girls from 9 to 14 years old in our 
academy,” Mr. Shala further adds.

Lack of infrastructure and 
maintenance two serious 
problems
Further during our conversation, Mr. 
Shala added that in addition to the 
need for more investments in sports, 
especially in constructing the necessary 
infrastructure, special attention should 
be paid to maintenance as well. In this 
context he highlighted that fact that 
almost all sports halls in Kosovo lack 
climatization, namely during summer 
they are too hot, and during winter 
too cold. Therefore, he called all the 
relevant authorities for more efforts and 
supervision in this relation. Whereas 
he invited all the young people to do 
more sports, whichever that may be, as 
long as it is physically engaging, and it 
encourages them to get of social media 
and interact with their peers.

në ndërtimin e infrastrukturës 
së domosdoshme, vëmendje e 
veçantë duhet t’i kushtohet edhe 
mirëmbajtjes. Në këtë kontekst ai e 
ceku faktin që pothuajse të gjitha 
palestrat në Kosovë përballen 
me mungesën e klimatizimit, 
gjegjësisht gjatë verës ato janë 
tepër të ngrohta dhe gjatë dimrit 
tepër të ftohta. Për këtë arsye, ai iu 
bëri thirrje të gjitha institucioneve 
përgjegjëse për më shumë 
angazhim dhe mbikëqyrje në këtë 
drejtim. Ndërsa, të gjithë të rinjve 
z. Shala iu bëri thirrje që të merren 
sa më shumë me sport, cilido qoftë 
ai, mjafton që të jetë aktivitet fizik 
që i nxit të largohen nga rrjetet 
sociale dhe të ndër veprojnë me 
bashkëmoshatarët e tyre.

| Shtator 2022

Asnjë fëmijë nuk lihet 
jashtë
Në pyetjen nëse e refuzojnë 
kërkesën për regjistrimin e 
ndonjë fëmijë në akademinë e 
klubit, z. Shala u përgjigj: “Qël-
limi ynë është që asnjë fëmije 
të mos ia mohojmë mundësinë 
që të merret me sport. Prandaj, 
ne nuk e refuzojmë asnjë fëmi-
jë që është i interesuar të luajë 
hendboll. Sepse, edhe nëse 
këto vajza nuk përfundojnë si 
hendbollistë në të ardhmen, 
është e sigurt që sporti do të 
ndikojë pozitivisht në zhvil-
limin e tyre psiko-fizik dhe 
edukativ. Prandaj, ne e shohim 
misionin tonë jo vetëm në kon-
tekstin e interesave të klubit, 
por në kontekstin e interesave 
më të mira të këtyre fëmijëve 
gjegjësisht vajzave.”

No child is rejected
Asked whether their academy rejects 
any enrollment requests to any chil-
dren, Mr. Shala answered: “Our goal 
is to not deny any child the oppor-
tunity to do sports. Therefore, we do 
not reject any child that is interested 
to play handball. Because, even if 
these girls do not end up as handball 
players in the future, it is certain that 
sport will have a positive impact on 
their psycho-physical and educational 
development. Therefore, we see our 
mission not only in the context of 
our club’s interests, but also in the 
context of the best interests of these 
children, namely girls.”
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Kostumet e astronautëve janë në fakt 
anije kozmike
Ndonëse në shikim të parë nuk e krijon këtë përsh-
typje, gjithësia është një ndër mjediset më të egra për 
ekzistencën e qenieve të gjalla gjegjësisht njerëzve, 
pasi që atje nuk ka presion atmosferik dhe as oksig-
jen dhe këto janë vetëm dy prej problemeve kryesore. 
Kostumet i mbrojnë astronautët edhe nga rrezatimi që 
vjen nga Dielli dhe trupat e tjerë, si dhe nga grimca që 
udhëtojnë me shpejtësi deri në 29.000 kilometra në 
orë. Pastaj, krahas oksigjenit për frymëmarrje, në këto 
kostume janë të përfshira edhe pajisjet e komunikimit, 
telemetrisë dhe çdo gjë tjetër që i nevojitet një astro-
nauti për të mbijetuar për orë të tëra jashtë anijeve 
kozmike. Me fjalë të tjera, këto kostume janë mini anije 
kozmike në formën e trupit të njeriut.

Furnizimi me kostume çështje komplekse
Ajo që nuk duhet harruar është se jo gjithkush mund t’i 
prodhojë këto veshje speciale të astronautëve. Ato, po 
ashtu, nuk janë një njësi e vetme, por janë disa pjesë 
të cilat kur bashkohen e krijojnë një njësi të tërë dhe 
me kalimin e kohës ato janë ndryshuar dhe përshtatur. 
Pikërisht ky tipar e mundëson ripërdorimin e tyre si dhe 
e tejkalon problemin e përmasave njerëzore (jo të gjithë 
astronautët e kanë konstruktin e njëjtë trupor). Në anën 
tjetër, përshtatshmëria e këtyre kostumeve varet edhe 
nga natyra e misioneve – ecja në gjithësi ose kryerja e 
punimeve në anijet kozmike ose në stacionin ndërkom-

Që nga krijimi i saj, emri i NASA (National Aero-
nautics and Space Administration – Administrata 
Kombëtare e Aeronautikës dhe Gjithësisë) ka qenë 
dhe mbetet sinonim për arritjet teknologjike. 
Mirëpo, kur bëhet fjalë për arritjet teknologjike 
të kësaj agjencie pak kush i kushton vëmendje 
kostumeve të gjithësisë. Ndonëse, një ndër zbuli-
met më inovative të NASA-së janë pikërisht kost-
umet e saj. Këtë pohim e përforcon edhe më tej 
fakti që prodhimi i një kostumi të tillë sot kushton 
rreth 150 milionë dollarë amerikan. Për më tepër, 
kohëve të fundit është raportuar dhe diskutuar 
shumë nëpër mediat e ndryshme lajmi që NASA ka 
mungesë të kostumeve të gjithësisë!

KOSTUMET E GJITHËSISË - 
KOSTUMET MË TË SHTRENJTA NË BOTË
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Spacesuits are actually 
spacecrafts
Although at a first look it does 
not give the impression, space is 
one of the most hostile environ-
ments for the existence of living 
beings, namely humans, because 
there is no atmospheric pressure 
nor oxygen and these are only two 
of the main problems. The suits 
also protect the astronauts from 
the radiation of the Sun and other 
bodies, and the particles travel-
ling at speeds up to 29,000 km/h. 
Then, in addition to the oxygen for 
breathing, these suits also include 
communication and telemetry de-
vices, and everything else an astro-
naut requires to survive for several 
hours outside a spaceship. In other 
words, these suits are human body 
shaped miniature spacecrafts.

Supply of new suits a complex 
matter
What cannot be forgotten is that not 
everyone can produce these special 
astronaut clothes. Also, they are 
not a single unit, but rather, several 
parts that when connected create 
a whole unit and in time they have 
been amended and adapted. It is 
exactly this feature that enables 
their reuse and overcomes the issue 

of body measurements (not all as-
tronauts have the same body sizes). 
On the other hand, their suitability 
also depends on the nature of the 
mission – space walking, working 
on spaceships or the international 
space station, landing on the Moon 
or the Mars, and so on. Considering 
the foregoing facts, it is no wonder 
that the supply of new suits is an 
overly complex matter. After all, it is 
not like NASA can go at the neigh-
borhood grocery shop to buy these 
suits or order them online.

250 million dollars invested in 
the new generation suits
In addition to maintaining the ex-
isting suits, this agency has invest-
ed around 250 million dollars for 
the creation of new spacesuits. Ac-
cording to NASA statements in re-
lation to this matter, the new suits 
in addition to protection must also 
provide more mobility and meet 
all the requirements for complet-
ing the missions planned in the 
near future. So, NASA expects the 
new suits to be less bulky than 
the existing ones, but with added 
functionality. Who knows, maybe 
the new suits will finally look more 
like the costumes depicted in vari-
ous sci-fi movies.

Forty years of service
In 1974 NASA developed eighteen suits for the Space Shuttle Program. The ex-
pected lifespan of these suits was fifteen years; however, they have remained in 
use for forty years now. NASA says that out of the eighteen original suits only 
eleven remain, and out of them only four are operational.

Dyzet vjet shërbim
Në vitin 1974 NASA i zhvilloi 18 
kostume për programin e Space 
Shuttle. Jetëgjatësia e paraparë për 
këto kostume ishte 15 vjet, mirëpo 
ato janë në përdorim tash e dyzet 
vjet. NASA bën të ditur se nga 18 
kostumet origjinale kanë mbetur 
vetëm 11, ndërsa vetëm katër prej 
tyre janë në gjendje funksionale. 

Since its creation, NASA’s (National Aeronautics and Space Admin-
istration) name has been and remains the synonym for technolog-
ical advancements. However, when speaking of this agency’s tech-
nological achievements very few pay attention to its spacesuits. 
Although, these suits are one of the most innovative inventions of 
NASA. This claim is further reinforced by the fact that the produc-
tion cost for one such suit is around 150 million US dollars. More-
over, various media have reported and discussed in depth the news 
that NASA is running out of spacesuits.

bëtar të gjithësisë, zbarkimi në Hënë 
ose në Mars, etj. Duke i pasur parasysh 
faktet e mësipërme nuk është për t’u 
habitur që furnizimi me këto kostume 
është një çështje tejet komplekse. Tek 
e fundit, nuk është se NASA mund të 
shkoj në dyqanin e lagjes dhe të blej 
kostume të gjithësisë apo t’i porosisë 
ato në internet.

250 milionë dollarë 
investime për gjeneratën
e re të kostumeve
Krahas mirëmbajtjes së kostumeve 
ekzistuese, kjo agjenci i ka investuar 
edhe rreth 250 milionë dollarë amer-
ikan për krijimin e gjeneratës së re të 
kostumeve të gjithësisë. Sipas, njof-
timeve të kësaj agjencie në lidhje me 
këtë çështje, kostumet e reja krahas 
mbrojtjes duhet të ofrojnë edhe më 
shumë lëvizshmëri si dhe t’i plotëso-
jnë të gjitha nevojat që kërkohen për 
realizmin e misioneve të planifikuara 
në të ardhmen e afërt. Pra, NASA 
pret që kostumet e reja të jenë më 
pak masive se sa ekzistueset, por me 
funksionalitet të shtuar. Ku i dihet, 
mbase kostumet e reja më në fund do 
të ngjajnë më shumë me kostumet e 
paraqitura në filmat e ndryshëm fan-
tastiko-shkencor.

S P A C E S U I T S  – 
WORLD’S MOST EXPENSIVE SUITS

| Shtator 2022
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Revista “4You” u informua nga autori 
i kësaj faqeje interneti se qëllimi 
i tyre është t'i ndihmojnë njerëzit, 
veçanërisht të rinjtë, të njihen me 
aspektet pozitive të marrëdhënieve 
serbo-shqiptare, të cilat deri më 
tani nuk janë trajtuar në mënyrë të 
konsiderueshme nga mediet e tjera.

Materiali i kësaj faqeje përfshin 
libra të plotë mbi raportet 
ndërmjet këtyre dy komuniteteve, 
një bazë me video të dhënash që 
përmban intervista me intelektualë 
të shquar serbë dhe shqiptarë, 
si dhe aktivistë vendas, të cilët 
ofruan përgjigje për temat mbi 
mundësitë e të jetuarit së bashku, 
pajtimin historik dhe për miqësinë 
mes serbëve dhe shqiptarëve.

Një fije shprese në realitetin 
ekzistues 
 Drejtori ekzekutiv i organizatës 
joqeveritare “Aktiv”, Miodrag 
Milliçeviq, ka thënë për Revistën 
“4You” se, në rrugën e pajtimit, një 
faqe e tillë është e nevojshme për 
serbët dhe shqiptarët. Atyre iu lindi 
kjo ide para dy vitesh kur nisi një 
iniciativë me qëllim të mbledhjes 

së përmbajtjeve që do të flisnin 
për miqësinë shqiptaro-serbe. 
Sipas tij, qëllimi i tyre nuk ka qenë 
të bëjnë një bibliografi të plotë, 
por të mbledhin vepra të njerëzve 
të cilat kanë promovuar tema që 
kanë shfaqur qëndrim pozitiv ndaj 
marrëdhënieve serbo-shqiptare në 
dekadat e fundit.
“Faqja ‘Miqësia serbo-shqiptare’ 
është një material cilësor që 
mund të përdoret veçanërisht 
sot në kohën kur po piqen 
gjeneratat të tjera të reja, që kanë 
këndvështrime më të hapura për 
botën. Është një fije shprese në 
besimin e realitetit ekzistues dhe 
është një bibliotekë e vogël për 

marrëdhëniet serbo-shqiptare, nga 
artikujt e gazetave deri te punimet 
akademike,” tha ai.
Milliçeviq shton se retorika e 
politikanëve serbë dhe shqiptarë 
po e ngadalëson kohëve të fundit 
zhvillimin e marrëdhënieve 
ndërmjet dy përkatësive etnike. Me 
të u pajtua edhe aktivistja për të 
drejtat e njeriut, Nora Ahmetaj, e 
cila theksoi se shembuj pozitivë të 
jetës së serbëve dhe shqiptarëve 
rrallë shihen në publik dhe në 
media, kështu që rëndësia e kësaj 
faqeje është aq më e mirë.
 “Është e nevojshme që mediet të 
gjejnë një gjuhë të përbashkët dhe 
histori të reja të mira. 

Organizata joqeveritare “Aktiv” nga Mitrovica e Veriut ka lansuar faqen e internetit të quajtur “Miqësia serbo-shqiptare”. 
Faqja përmban një bazë të dhënash të gjerë të internetit, që ofron njohuri vizuale, tekstuale dhe dokumentare të marrëdhënieve 
serbo-shqiptare në serbisht, shqip dhe anglisht. Këtu mund të gjeni tekste të ndryshme interesante, përfshirë ato për Faruk 
Begollin, Bekim Fehmiun, Dimitrije Tucoviqin, Marko Miljanovin, Skënderbeun, si dhe për lidhjet serbo-shqiptare në mesjetë.

FAQJA RRETH MIQËSISË SERBO-SHQIPTARE
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4You magazine was informed by the 
author of this website that their goal 
is to help people, especially young 
people, to get to know the positive 
aspects of Serbian-Albanian relations, 
which has not been addressed 
significantly by other outlets, so far.

The material of the site includes 
complete books on the relations 
between these two communities, 
a video database containing 
interviews with prominent Serbian 
and Albanian intellectuals, as well as 
local activists, who offered answers 
to topics about the possibilities 
of living together, on historical 
reconciliation and about friendship 
between Serbs and Albanians.

A glimmer of hope in the 
existing reality
The executive director of the non-
governmental organization Aktiv, 
Miodrag Milićević, told 4You Magazine 
that, on the road to reconciliation, 
such a site is necessary for Serbs and 
Albanians. They came up with this 
idea a couple of years ago when an 
initiative was launched with the aim 
of collecting content that would speak 
about the Albanian-Serbian friendship. 
According to him, their goal was not to 
make a complete bibliography, but to 
collect the works of people who have 
promoted topics that have displayed 
a positive attitude towards Serbian-
Albanian relations in recent decades.
“The site ‘Serbian-Albanian friendship’ 
is good quality material that can be 
used especially today in times when 
new young generations, who have 
more open views of the world are 
maturing. It is a glimmer of hope in 
the belief of the existing reality and 
is a small library on Serbian-Albanian 
relations, from newspaper articles to 
academic papers,” he said.
Milićević adds that the rhetoric of 
Serbian and Albanian politicians has 
been slowing down the development 
of relations between the two ethnic 
backgrounds lately. Human rights 
activist Nora Ahmetaj agreed with 
him and pointed out that positive 
examples of the lives of Serbs and 
Albanians are rarely seen in the public 
and in the media, so the importance of 
this site is all the better.
“It is necessary for the media to find 
some common ground and good new 

stories. There are plenty of good things 
that exist and that are happening on 
the ground, in the common everyday 
life of Serbs and Albanians,” Ahmetaj 
said. The website “Serbian-Albanian 
Friendship” is part of the project 
“Improvement of Serbian-Albanian 
Friendship” implemented by the NGO 
Aktiv in partnership with the Institute 
of Philosophy and Social Theory from 
Belgrade and the European Movement 
in Serbia, with the support of the 
Swiss Embassy in Pristina.

WEBSITE ABOUT SERBIAN-ALBANIAN FRIENDSHIP
The non-governmental organization “Aktiv” from North Mitrovica launched a web-
site called "Serbian-Albanian Friendship". The site contains an extensive internet 
database that provides visual, textual and documentary knowledge of Serbian-Al-
banian relations in Serbian, Albanian and English. Here you can find various inter-
esting texts, including those about Faruk Begoli, Bekim Fehmiu, Dimitrije Tucović, 
Marko Miljanov, Skenderbeg, as well as Serbian-Albanian ties in the Middle Ages.

Ka shumë gjëra të mira që 
ekzistojnë dhe po ndodhin në 
terren, në jetën e përditshme 
të përbashkët të serbëve dhe 
shqiptarëve”, tha Ahmetaj. Faqja 
e internetit “Miqësia serbo-
shqiptare” është pjesë e projektit 
“Përmirësimi i miqësisë serbo-
shqiptare” të realizuar nga OJQ 
“Aktiv” në partneritet me Institutin 
e Filozofisë dhe Teorisë Sociale nga 
Beogradi dhe Lëvizjes Evropiane në 
Serbi, e mbështetur nga Ambasada 
e Zvicrës në Prishtinë.

RRETH FAQES SË INTERNETIT “Serbi-
an-Albanian Friendship”
Në faqen https://srb-al.emins.
org/o-projektu/ mund të gjeni:
• Rreth pesëdhjetë libra të plotë 
për marrëdhëniet serbo-shqiptare, 
veçanërisht ato që kanë karakter 
pozitiv ose që përpiqen për pajtim;
• Punime individuale të rreth pesëdh-
jetë autorëve dhe qindra botime nga 
të gjitha fushat e marrëdhënieve 
serbo-shqiptare;
• Një bazë me video të dhënash 
që përmban intervista me pesëm-
bëdhjetë intelektualë të shquar 
serbë dhe shqiptarë, si dhe aktivistë 
vendas, të cilët ofruan përgjigje për 
tema mbi mundësitë e të jetuarit së 
bashku, mbi pajtimin historik dhe 
për miqësinë ndërmjet serbëve dhe 
shqiptarëve.
• Material të gjerë me rreth 500 lajme 
dhe artikuj mediatikë mbi temën e 
dialogut serbo-shqiptar, të botuara 
në 5 vitet e fundit;
• Materiale të ndryshme nga arkiva, 
si dokumentarë dhe/ose filma artis-
tikë të njohur dhe informacione rreth 
botimeve të përbashkëta, shfaqje 
teatrale, figura publike dhe aktorë 
që kanë jetuar në të dyja zonat, linqe 
për projekte të mëparshme të rëndë-
sishme dhe të tjera;
“Faqja e internetit ofron shumë 
shembuj të miqësisë, bashkëpun-
imit, hulumtimit të përbashkët, 
intervistave, përmbajtjeve edukative 
për marrëdhëniet serbo-shqiptare, 
dokumente dhe tekste me interes të 
përbashkët dhe materiale të tjera të 
ngjashme, të cilat ne përpiqemi t'i 
popullarizojmë dhe t'i bëjmë gjerë-
sisht të disponueshme”, njoftuan OJQ 
“Aktiv” dhe Instituti për Filozofi dhe 
Teori Sociale nga Beogradi.
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Na vizitoni në:
Visit us at:

ABOUT THE SITE “Serbian-Albanian 
Friendship”
On the website https://srb-al.em-
ins.org/o-projektu/ you can find:
• About fifty complete books 
on Serbian-Albanian relations, 
especially those that have an 
affirmative character or strive for 
reconciliation,
• Individual works of about fifty au-
thors and hundreds of publications 
from all areas of Serbian-Albanian 
relations,
• A video database containing 
interviews with fifteen prominent 
Serbian and Albanian intellectu-
als, as well as local activists, who 
offered answers to topics on the 
possibilities of living together, on 
historical reconciliation and about 
friendship between Serbs and 
Albanians,
• Extensive material of about 
500 news and media articles on 
the topic of Serbian-Albanian 
dialogue, published in the past 5 
years,
• various archival material, such as 
well-known documentaries and/
or feature films and information on 
joint publications, theater perfor-
mances, public figures and actors 
who have lived in both areas, links 
to previous important projects and 
more.
“The website offers many examples 
of friendship, cooperation, joint 
research, interviews, education-
al content on Serbian-Albanian 
relations, documents and texts of 
common interest and other related 
material, which we strive to popu-
larize and make widely available,” 
announced NGO Aktiv and the 
Institute for Philosophy and Social 
Theory from Belgrade.
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H LL R

VERONA KELMENDI

Cilat janë pritjet tuaja për 
vitin e ri shkollor?
Pritjet e mia për vitin e ri 
shkollor janë që të fillojë 
mbarë dhe të jetë një vit i 
suksesshëm. Të jetë një vit me 
prani fizike në objektet shkol-
lore, dhe që të arrijmë rezul-
tate shumë të mira.

Sa është e rëndësishme puna 
sistematike për një vit të 
suksesshëm shkollor?
Puna sistematike është 
shumë e rëndësishme, sepse 
ajo na ndihmon që të mbajmë 
ritmin e njëjtë të punës dhe 
të të mësuarit gjatë tërë vitit 
shkollor. Kjo formë e punës 
është më e thjeshtë dhe më 
praktike dhe po ashtu, me 
punë sistematike sigurohemi 
që të mos kemi grumbullim të 
detyrave dhe mësimeve.

Sa është e rëndësishme që të 
niset mbarë viti i ri shkollor?
Nisja mbarë e vitit të ri shkollor 
është shumë e rëndësishme 
për secilin prej nesh sepse ajo 
na motivon gjithmonë për më 
shumë mësim. Po ashtu, nisja 
mbarë e vitit shkollor ka edhe 
efekt shumë pozitiv psikologjik 
për secilin prej nesh.

Sa është e rëndësishme 
shoqëria gjatë vitit shkollor?
Në përgjithësi, shoqëria është 
jashtëzakonisht e rëndësishme 
dhe posaçërisht gjatë vitit 
shkollor. Në fakt, unë besoj që 
shoqëria është një ndër fak-
torët kryesor në arritjen e re-
zultateve më të mira.

What are your expectations 
for the new school year?
My expectations for the new 
school year are to start well 
and be a successful year. To be 
a year where we would attend 
classes physically in school 
facilities and to achieve very 
good results.

How important is systematic 
work for a successful school 
year?
Systematic work is very im-
portant because it helps us 
maintain the same pace of 
work and learning through-
out the school year. This 
form of work is simpler and 
more practical and also with 
systematic work we make 
sure that we do not have to 
deal with extra classes and 
homework.

How important is to start the 
new school year in the right 
manner?
Starting the new school year 
in the right manner is very im-
portant for each and every one 
because it always motivates to 
learn more. Also, the good start 
of the school year has a very 
positive psychological effect 
on each of us.

Are friends important during 
the school year?
In general, friends are very 
important, especially during 
the school year. In fact, I be-
lieve friends are one of the 
key factors in achieving the 
best results.

Ju lutemi na dërgoni mendimet tuaja për vitin e ri shkollor
 në këtë email: magazineforyou2003@gmail.com 

RONELA UKA

Cilat janë pritjet tuaja për 
vitin e ri shkollor?
Pritjet e mia për vitin shkollor 
janë të larta dhe shpresoj që 
edhe në fund të këtij viti shkol-
lor t’ i gëzoj rezultatet e njëjta 
me ato që i arrita në fund të 
vitit të kaluar shkollor. Me fjalë 
të tjera, shpresoj që të jem e 
mirë në mësime, të jem e për-
gatitur çdo herë, të jem e mirë 
në gjimnastikë dhe volejboll, 
sporte këto që janë pasioni im.

Sa është e rëndësishme puna 
sistematike për një vit të 
suksesshëm shkollor?
Që një vit shkollor të jetë i suk-
sesshëm, ne si fëmijë duhet 
të punojmë në mënyrë siste-
matike, të organizuar mirë, dhe 
të vazhdueshme. Pra, pa ndër-
prerje, sepse vetëm në këtë 
mënyrë do të mund t’i arrijmë 
sukseset që ne i duam dhe i 
synojmë që t’i arrijmë.

Sa është e rëndësishme që të 
niset mbarë viti i ri shkollor?
Nisja mbarë e vitit shkollor 
është shumë e rëndësishme, 
pasi që çdo sukses e ka zana-
fillën në një fillim të mbarë. 
Kur ne fillojmë të mësojmë 
që nga fillimi atëherë ne do të 
jemi të përgatitur çdo herë pasi 
që, nuk do të lejojmë që të na 
ikë asnjë mësim apo detyrë që 
duhet ta bëjmë.

Sa është e rëndësishme 
shoqëria gjatë vitit shkollor?
Për mua shoqëria është tejet e 
rëndësishme, sepse ne punojmë, 
mësojmë, dhe ushtrohemi së 
bashku. Mirëpo, çka është edhe 
më e rëndësishme, me sho-
qërinë ne edhe argëtohemi dhe 
kjo është shumë e rëndësishme 
gjatë një viti të gjatë shkollor.

What are your expectations 
for the new school year?
My expectations for the 
school year are high and I 
hope that at the end of this 
school year I achieve the 
same results as I did in the 
previous school year. In oth-
er words, I hope to be a good 
student, to have my home-
work done all the time, to be 
good at gymnastics and vol-
leyball, the two sports I am 
passionate about.

How important is systematic 
work for a successful school 
year?
For the school year to be 
successful, we as children 
need to work systematical-
ly, to be well-organized, and 
consistent, which means 
without interruption be-
cause, it is the only way will 
we be able to achieve the 
successes and the aims that 
we want.

How important is to start the 
new school year in the right 
manner?
A good start of the school year 
is very important, as every suc-
cess originates from a good 
start. If we start studying from 
the beginning, then we will be 
better prepared and we will 
not miss any lessons or home-
work we have to do.

Are friends important during 
the school year?
Friends are extremely import-
ant because we work, learn, 
and study together. However, 
what is even more important, 
we also have fun and this is 
very important during a long 
school year.
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R PINI N AB T THE 
NE  CH L EAR

RINOR LATIFI

Cilat janë pritjet tuaja për 
vitin e ri shkollor?
Prirjet e mia akademike janë 
në mjekësi dhe informatikë. 
Prandaj, pritjet e mia për çdo 
vit shkollor janë që të arrij suk-
ses maksimal në mësime, pasi 
që vetëm kështu do të mund të 
realizoj potencialin tim në këto 
dy fusha tejet interesante, por 
edhe kërkuese.

Sa është e rëndësishme puna 
sistematike për një vit të 
suksesshëm shkollor?
Çdo sukses pa marrë para-
sysh se në çfarë fushe arri-
het është i bazuar në punë 
sistematike. Përfundimi me 
sukses i një viti shkollor nuk 
bën përjashtim në këtë rreg-
ull. Përkundrazi, të mësuarit 
sistematik është parakusht 
themelor për përmbylljen me 
sukses të një viti shkollor. 

Sa është e rëndësishme që të 
niset mbarë viti i ri shkollor?
Nisja e mbarë e vitit shkollor 
është tejet e rëndësishme. 
Pikë së pari, kur e nis vitin 
mbarë, sigurohesh që mësim-
dhënësit të të shikojnë me sy 
të mirë. Pastaj, me punë dhe 
angazhim sistematik siguro-
hesh që vlerësimi të jetë gjith-
monë maksimal dhe në fund 
të vitit suksesi i shkëlqyer 
është i garantuar.

Sa është e rëndësishme 
shoqëria gjatë vitit shkollor?
Shoqëria gjatë vitit shkollor 
është tejet e rëndësishme. 
Shoqëria jonë janë një pikë e 
fortë mbështetëse për ne pasi 
që ata në përkrahin. Njëherit, 
ne e ndihmojmë njëri-tjetrin 
me detyrat dhe mësimet tona, 
dhe në këtë mënyrë e ndihmo-
jmë edhe vetveten.

What are your expectations 
for the new school year?
My academic affinities are in 
medicine and computer sci-
ences. Therefore, my expec-
tations for the new school 
year are to achieve maximum 
success in classes, as only 
then will I be able to fulfil 
my potential in these two 
very interesting, but also de-
manding areas.

How important is systematic 
work for a successful school 
year?
Every success, no matter what 
field is achieved, is based on 
systematic work. Successful 
completion of a school year is 
no exception to this rule. On 
the contrary, systematic learn-
ing is a basic prerequisite for 
the successful completion of a 
school year.

How important is to start the 
new school year in the right 
manner?
Starting the school year in a 
good manner is extremely im-
portant. First of all, when you 
start the year in the good man-
ner, you become a valuable 
student to your teachers. Then, 
the systematic work and com-
mitment ensure you to have a 
good evaluation process and 
at the end of the year excellent 
success is guaranteed.

Are friends important during 
the school year?
During the school year friends 
are very important. They are 
a strong support for us as we 
lean on them for everything. At 
the same time, we help each 
other with our tasks and les-
sons, and in this way we also 
help ourselves.

GRINDON GURGURI

Cilat janë pritjet tuaja për vitin 
e ri shkollor?
Në këtë vit të ri shkollor pres që 
të rregullohen shumë mangësi 
në shkollë nga e kaluara si dhe 
zbatimin e praktikave të reja 
që do të ndihmojnë në ndry-
shimin, gjegjësisht përmirë-
simin e kushteve për mësim 
dhe punë në shkollë.

Sa është e rëndësishme puna 
sistematike për një vit të 
suksesshëm shkollor?
Mendoj që puna sistematike 
është tepër e rëndësishme, 
pasi që ajo është garantuesi i 
vetëm për zhvillimin e një viti 
të mbarë dhe të suksesshëm 
shkollor. Prandaj, unë pres që 
ne si nxënës të angazhohemi 
maksimalisht dhe rregullisht 
për ta shpërblyer angazhimin 
e mësimdhënësve tonë për 
të mirën tonë.

Sa është e rëndësishme që të 
niset mbarë viti i ri shkollor?
Fillimi i mbarë i vitit shkollor 
ka rëndësi të madhe. Nisja e 
mbarë e vitit është hapi i parë 
dhe më i rëndësishëm që i 
tërë viti të jetë i suksesshëm. 
Po ashtu, një fillim i mbarë na 
krijon pak më shumë hapë-
sirë për ndonjë gabim ose 
lëshim eventual që mund të 
ndodh gjatë vitit.

Sa është e rëndësishme 
shoqëria gjatë vitit shkollor?
Mendoj që shoqëria është 
shumë e rëndësishme, pasi 
që për mendimin tim ajo e 
plotëson shkollën. Prandaj 
zhvillimi i raporteve pozi-
tive me shoqërinë në shkollë 
është po aq i rëndësishëm sa 
edhe vet të mësuarit. Qëllimi 
i shkollës është krijimi i një 
ambienti ku ne fitojmë njohu-
ri akademike po aq sa edhe 
mësojmë si të ndërveprojmë 
me njëri-tjetrin në shoqëri.

What are your expectations 
for the new school year?
My expectations for this new 
school year are that many 
shortcomings in the school 
from the past will be corrected; 
additionally, the implementa-
tion of new practices will bring 
the necessary change on us, 
i.e. improve the conditions for 
teaching and working in school.

How important is systematic 
work for a successful school 
year?
I think that systematic work is 
very important, as it is the only 
guarantee for the development 
of a good and successful school 
year. Therefore, I expect that we 
as students engage maximal-
ly and regularly to reward the 
commitment of our teachers for 
our own benefit.

How important is it to start the 
new school year in the right 
manner?
A good start of the school year 
is rather important. A good start 
of the school year is the first 
and most important step for 
the whole year to be successful. 
Also, a good start creates a lit-
tle more room for any eventual 
mistakes or omissions that may 
occur during the year.

Are friends important during 
the school year?
I think that friends are very 
important, because in my 
opinion good friends com-
plement the time at school. 
Therefore, having good re-
lations with school friends 
is just as important as the 
learning process itself. The 
purpose of the school is 
to create an environment 
where we gain academic 
knowledge as much as we 
learn how to interact with 
each other in society.

Please send us your thoughts on the new school year
at this email: magazineforyou2003@gmail.com
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Adoleshentët janë të prirur ndaj 
ndryshimeve të shpeshta të humor-
it dhe shumë shpesh dinë të jenë të 
trishtuar dhe të qajnë pa arsye. Nga 
njëra anë, kjo mund të jetë gjë e mirë, 
sepse lotët rigjenerohen dhe mund 
të jenë një forcë shtytëse, por nuk 
është mirë nëse përsëritet shpesh. 
Ata mund ta shprehin trishtimin e 
tyre edhe nga mënyra se si vishen, ku 
ngjyrat e errëta, veçanërisht e zeza, e 
mbajnë primatin. Ndonjëherë ndod-
hen në situata ku e shikojnë jetën me 
ngurrim, mendojnë se nuk ia vlen të 
jetosh apo të mundohesh, dhe janë 
pesimistë. Pothuajse besojnë se ajo 
gjendje do të zgjasë përgjithmonë 
dhe se nuk ka rrugëdalje. Adoles-
hentët zakonisht e kanë një fazë në 
të cilën i shmangin ritualet, siç është 
dushi i rregullt ose larja e flokëve.

Rënia e nivelit të energjisë dhe 
ndjenja e mërzitjes
Kjo është periudha kur zakonisht 
mungon motivimi në të gjitha fushat. 
Ndonëse janë kënaqur me sporte apo 
aktivitete tjera, gjatë kësaj periudhe 
mund të vjen deri te humbja e inter-
esit për ato aktivitete si dhe tërheqja 
absolute nga to. Mungesa e motivimit 
reflektohet në neglizhencën e dety-
rimeve shkollore dhe dëshirën për 
mungesa të shpeshta nga mësimet. 
Ndodh shpesh që në këtë periudhë të 
marrin nota të ndryshme nga më parë, 
ndonëse si arsye për këtë mund të jetë 

PRITJET
-të kesh shumë miq
-humbja e fjalorit tuaj për shkak 
të zhargonit
-të kesh një person për të shkuar 
së bashku në maturë
-oo, a nuk ke vënë grim sot
-dëgjon muzikë që është “in”
- ti je një romantik kaq i pash-
presë!
-qëndron zgjuar deri vonë për të 
festuar, dehesh
-le të ikim nga ora e të shikojmë 
romkoma (komedi romantike)
-të flitet për ju dhe të flisni për 
të tjerët
-dëshironi të shkojmë në “shop-
ping” më vonë?
-ti ngremë duart lart
- Ne jemi, ashtu, shokë ose shoqe 
të ngushta përgjithmonë
-shhhh, mos i trego askujt

REALITETI
-i thërrisni miqtë tuaj për të 
folur për veten tuaj
- nuk dini si t'i përgjigjeni 
komplimenteve
-a jam më shumë një person i 
shkencës apo i artit?
-ooo, nuk e dija që ai e kishte 
një anë të ndjeshme
-zgjoheni në orën 5:30 për të 
rregulluar flokët dhe vetëm 
miqtë e tu të drekës e vëre-
jnë-më përqafo,
-jam i pikëlluar
-si jetoni pa muzikë?
-vetëm dua të fle tërë jetën 
time
-prindërit e mi nuk e kuptojnë
-nuk kam të holla
-sarkazëm i sikletshëm
-heshtje të sikletshme

Sado e parë nga anash, 
periudha e adoles-
hencës është periudha 

e jetës në të cilën zhvillohen 
betejat më të mëdha. Ad-
oleshentët janë në luftë të 
përjetshme me veten dhe 
kjo është periudha kur mu-
nohen ta gjejnë veten. Janë 
të rritur, por ende nuk janë 
mjaft të pjekur për të marrë 
vendimet e tyre.
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Teenagers are prone to frequent mood 
swings, are very often sad, and cry for no 
reason. On the one hand, it can be good, 
because tears regenerate and can be a 
driving force, but it is not good if it is 
repeated often. They can also express their 
sadness by the way they dress where dark 
colors, especially black, have primacy. 
Sometimes they look at life listlessly, and 
think that it is not worth living or making 
any effort, and they are pessimistic. It is 
as if they seem to believe that such a state 
will last forever and that there is no way 
out. Teenagers usually have a phase in 
which they avoid rituals such as regular 
showering or washing their hair.

Decline in energy and a feeling of 
boredom
This is the period when there is usually a 
lack of motivation in all fields. Although 
they might have enjoyed sports or some 
other activities, there may be a loss of 
interest in those activities as well as an 
absolute withdrawal from them during this 
period. The lack of motivation is reflected 
in the neglect of school obligations and the 
desire for frequent absences from classes. It 
often happens that in this period the grades 
change, and although the reason for that 
may be falling in love, so can the loss of 
concentration or slow thinking.

Social isolation
This is a period during growing up in 
which disinterest in friends and family can 
appear. There is a withdrawal and a lack 
of desire to share feelings with friends, be-
lieving that they are lonely and that their 
way of thinking does not affect anyone. 
They try to avoid family gatherings and 
events as much as possible, because they 
feel best in their loneliness.

Irritability
Irritability is also present during this pe-
riod and they are mostly inclined to show 
their anger within the family. Very often in 
conversation with parents, they can use in-
sulting words as well as sarcasm, because 
they have a feeling that they need to reject 
the family before the family rejects them. 
Certainly, this attitude of teenagers has no 
real basis, but from their perspective, it is 

so. This is also the time where a periodic 
loss of self-confidence and self-esteem 
happens.
Teenagers are ruled by changeable moods, 
strong feelings, sexual urges, and this 
often leads to their violent reactions, un-
predictable behavior that shocks parents.

Therefore, our dear teenagers do not 
avoid professional help if there is a need 
for it, because it is easier and more harm-
less to act preventively than to repair the 
consequences, especially when they take 
on a large scale.

TEENAGE YEARS - 
CONFLICT BETWEEN WISHES AND REALITY

No matter how much viewed from the side, the period of adolescence is the period 
of life in which the greatest struggles are fought. Teenagers are in an eternal strug-
gle with themselves and that is the period when they are trying to find themselves. 
They are adults, and yet not mature enough to make their own decisions.

rënia në dashuri, humbja e 
përqendrimit apo të menduarit 
e ngadaltë.

Izolimi social
Kjo është një periudhë gjatë 
rritjes në të cilën mund të 
shfaqet mosinteresimi për 
miqtë dhe familjen. Ka një 
tërheqje dhe mungesë dëshire 
për të ndarë ndjenjat me 
miqtë, duke besuar se ata janë 
të vetmuar dhe se mënyra e 
tyre e të menduarit nuk duhet 
të prekë askënd. Ata përpiqen 
të shmangin sa më shumë 
mbledhjet dhe ngjarjet famil-
jare, sepse ndihen më mirë në 
vetminë e tyre.

Nervozizmi
Në këtë periudhë është i pran-
ishëm edhe nervozizmi dhe ata 
janë më të prirur ta shfaqin 
zemërimin brenda familjes. 
Shumë shpesh në bisedat me 
prindërit mund të përdorin 
fjalë fyese por edhe sarka-
zëm, sepse e kanë ndjenjën 
që duhet ta refuzojnë familjen 
përpara se familja t’i refuzojë 
ata. Sigurisht, ky qëndrim i 
adoleshentëve nuk e ka asnjë 
bazë reale, por parë nga kënd-
vështrimi i tyre, është kështu. 
Kjo është gjithashtu një periu-
dhë në të cilën ka një humbje 
periodike të vetëbesimit dhe 
vetëvlerësimit.
Adoleshentët përballen me 
disponim të ndryshueshëm, 
ndjenja të forta, dëshira sek-
suale dhe kjo shpesh çon në 
reagime të dhunshme, sjellje 
të paparashikueshme që i 
tronditë prindërit.

Prandaj, adoleshentët tanë 
të dashur, mos e shmangni 
ndihmën profesionale, nëse 
ka nevojë, sepse është më e 
lehtë dhe më e padëmshme 
të veprohet në mënyrë paran-
daluese sesa të riparohen 
pasojat, sidomos kur marrin 
përmasa të mëdha.

EXPECTATION
-having too many friends
-losing your vocabulary to slang
-having a date to prom
-wow, are you not wearing makeup 
today
-blasting hipster music
-you are such a hopeless romantic!
-staying up late to party, get drunk
-let’s ditch class and watch romcoms
-being talked about and talking 
about others
-want to go shopping later?
-throwing our hands up in the air
-we’re, like, best friends forever
-shhhh, don’t tell anyone

REALITY
-calling your friends to talk about 
yourself
-not knowing how to respond to com-
pliments
-am I more of a science person or an 
arts person?
-wow, I didn’t know he had a sensitive 
side
-waking up at 5:30 to straighten your 
hair and only your lunch buddies 
notice-hug me, 
-I’m sad
-how do you live without music?
-I just want to sleep for the rest
of my life
-my parents don’t understand
-I don’t have any money
-awkward sarcasm
-awkward silences
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FJALËKRYQ SKANDINAV
AKTORI I 
NJOHUR 

NGA FOTO

LLOJ
KROKODI-
LI (SHQ.)

PARAFJA-
LË GREKE
ME DOME-
THËNIE DY

SHAHIST
I NJOHUR,

MAKS

PJESË 
E SKELE-

TIT TË 
NJERIUT

QË KA
ERË TË
MIRË

PASQYRË
PËRMBLE-
DHËSE ME 
EMRA, NU-
MRA, ETJ 

ISH-PORTI-
ER GJER-
MAN, KAN

GJITAR
BREJTËS

K.G.O.

NJË PREJ
SHBA

ME VËSH-
TIRËSI

LLOJ
KËMISHE

SHKRO-
NJA E
TRETË

AI QË DHU-
RON, DHU-
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MILI-
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LUMË NË
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E DYTË

TËRËSOR,
I PËRGJI-
THSHËM

I DHËNË VE-
RBËRISHT

PAS DIÇKAJE
(R. I. R.)

RREZE SHKO,
LARGOHU

KËNGËTA-
RE OPE-
RASH,
MARIA

PIJE AL-
KOOLIKE

AKTORI
AMERIKAN
MEK KUIN

ELEKTRO-
MOTORI

EMËR MA-
SHKULLI

EMËR
FEMRE
AKTORI
RURK

FLUTURU-
ES I PARË
(MIT. GR.)
GOJOR

RASË
EMRORE

(LAT.)

TEMPE-
RATURË
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JAPONEZE
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SHAH

UTOPIST
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EMËR MA-
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K. O.

LUMË NË
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E. T.
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NIGERI
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TURQI

FILM I RE- 
GJISORIT 
KAMERUN
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SIPËRFAQE

QYTET
NË ITALI

60
MINUTA

AMPER
TË ARDH. 
VJETORE 
TË PAPËS

AKTORJA
E NJOHUR
SHNAJDER

TONELATË

K. I.

POET
GJERMAN,

LUDVIG

DEGË E
DINAMIKËS

ATLETJA
E NJOHUR,

BIKOVA

PËREMËR
PRONOR

SILVESTER
STALONE
TERM NË

TENIS

I PËRKET
MONEDHËS

FUTBOLL.
BENZEMA

FIRMË
SPORTI-

VE GJER-
MANE

UNI
(FILOZ.)
AKTORI
SHARIF

EMËR
FEMRE
HUAJA

NUMRAT "REAL"

1400 (ROMAK.)

AI QË
I BIE

LIRËS
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LIBRI
Një studenti mund t’ia japësh 
një mësim gjatë ditës; por, 
nëse mund ta nxitësh atë si të 
mësoj duke ia ngritur kuresht-
jen, ai do ta vazhdojë procesin 
e të mësuarit gjatë tërë jetës 
së tij.” 
-Clay P. Bedfords

Për foto të tjera, 
skanoje QR kodin




