
DËSHMORËT E GREIKOCIT
Revistë e SHFMU «Dëshmorët e Greikocit» - Greikoc

Nr. 14- Prill 2019 - Greikoc
Urime 5 Prillin - Diten e shkolles!



                    NXËNËS  TË  DALLUAR  TË  SHKOLLËS SONË
PROFESONI I MJEKUT 

MË PËLQEN 

 Erdi Zenelaj është nxënës në 
klasën I/1, te mësuesja Besa Beqiraj. 
Si çdo fëmijë tjetër, edhe Erdi ka një 
ëndërr. Ai dëshiron që të bëhet një 
mjek. Natyrisht ëndrra e Erdit kërkon 
punë dhe angazhim, por me vullnetin 
që ka, ai do t'ia arrij qëllimit.

DUA TË BËHEM 
SHKENCËTAR!

Rion Canaj i nijon mësimet në 
klasën I/2, te mësuesja, Sevdie Lushaj. 
Pasioni i Rionit për numrat vë në pah 
dashurinë që ka ndaj shkencave. Ai 
thotë se numrat e llogarisin më mirë 
dhe më saktë jetën tonë. Në të ardhmen 
Rioni dëshiron të bëhet shkencëtar dhe 
t'ia lehtësojë njerëzve jetën me zbulimet e tij.

PROFESIONI  I  MËSUESIT 
I SHENJTË

Agnesa Kicaj është nxënëse e dalluar e 
klasës II/1. Dashuria dhe përkushtimi 
që ka mësuesja e saj, Qëndresa Çelaj 
ndaj punës, reflekton tek Agnesa, e cila 
dëshiron t'i ndjek hapat e saj. Agnesa  
synon që përmes profesionit të 
mësueses t'u mësojë fëmijëve shumë 
gjëra të mira që ka bota.

ARKITEKTURA – DREJTIMI 
QË MË PËLQEN

 Yllza Kurtishaj njëra ndër 
nxënëset më të suksesshme që ka klasa 
II/2, te mësuesja, Pranvera Selimi. 
“Dua të bëhem arkitekt, sepse ky 
profesion më jep mundësi që të 
projektoj ndërtesa, rrugë e ura të 
ndryshme për vendin tim”,- thotë 
Yllza. Ajo shpreson që përmes punës  

së saj t'i bëj prindërit krenar.
MË PËLQEN TA VESH  

MANTELIN E BARDHË

 Blinera Selmanaj i vijon mësimet në 
klasën III/1, te mësuesi, Fikret Ramaj. 
Është shumë bashkë-punuese dhe e 
përpiktë. Blinera në të ardhmen 
dëshiron të  bëhet  një mjeke e 
suksesshme. Arsyeja pse ajo ka 

zgjedhur këtë profesion është që falë punës së saj të ndikojë 
në shëndetin dhe mirëqenien e të tjerëve.

MË PËLQEN TË PROJEKTOJ 

Melisa Beqiraj, nxënësja e dalluar e 
klasës III/2, te mësuesi, Sami Baraliu. 
Ajo ka talent vizatimin dhe mënyra se si 
e interpreton atë, të jep të kuptosh se ajo 
mund të bëhet një arkitekte e zonja. 
Melisa dëshiron që përmes projekteve 
të saj të kontribuojë në shoqëri dhe ta 
bëjë më të lehtë jetesën për të tjerët.

 DUA TË BËHEM  MËSUESE!

 Ernesa  Lushaj  është  nxënëse 
shembullore e klasës IV/1, te mësuesi, 
Tahir Zenelaj. Ajo shpreh interes në 
çdo lëndë mësimore. Kontributin e saj 
në shoqëri, Ernesa dëshiron ta bëjë 
përmes mësimdhënies. Ajo thotë se me 
punën e saj dëshiron t'i bëjë të tjerët t'i 
realizojnë ëndrrat. Profesioni  i 
mësuesit është profesion fisnik dhe Ernesa ka modelin e 
përsosur - mësuesin e saj.

ËNDËRROJ  TË BËHEM  
JURISTE

Rab i j e  Haxha j ,  nxënëse  e 
suksesshme e klases IV/2, te mësuesi, 
Haki Haziraj. Rabija ka aftësi të 
shkëlqyeshme komunikimi. Ëndrra e 
saj është të bëhet një juriste e zonja, e 
cila do ta zbatojë drejtësinë kudo që 
kërkohet. Ajo synon që përmes këtij 
profesioni të inspirojë shumë njerëz 

dhe t'i bëjë prindërit krenar.

MJEKËSIA PROFESION 
QË MË PËLQEN

       Eriola Zmalaj, nxënëse ambicioze 
e klasës V/1, te mësuesja, Elhame 
Zenelaj. Ajo ka pasion leximin. E 
ardhmja e saj do të ketë fokus primar 
profesionin e mjekut për shkak të 
kujdesit që tregon  ndaj të tjerëve. Ajo 

thotë se të qenit mjeke nënkupton ta vendosësh tjetrin para 
vetes, dhe ky është një virtyt që e bënë Erijolen të jetë ideale 
për të qenë mjeke e dashur dhe e suksesshme.

MJEKËSIA – PROFESION QË 
MË JEP FORCË

Agnesa Lushaj është nxënëse e 
klasës V/2, te mësuesja, Raza Kicaj. 
Inteligjente dhe komunikuese janë 
tiparet, që e dallojnë Agnesën. Ajo 
mendon se humaniteti është cilësi, që 
duhet admiruar, prandaj ajo ka 
vendosur që në të ardhmen të bëhet 
mjeke. Me anë të këtij profesioni ajo 
dëshiron që t'i ndihmojë të gjithë njerëzit në nevojë dhe 
gjithmonë të kontribuojë në vendin e saj.

Përgatiti: Sevdie LUSHAJ
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               FALËNDERIM

Drejtoria e shkollës, Këshilli i 
shkollës, si dhe redaksia e revistës e 
falënderon nga zemra sponsorin 
gjeneral, Shoqatën “Greikoci”, që na 
ndihmoi për nxjerrjen e këtij numri.

Abdullah Thaçi
(1942 – 2015)

RRUGË E GJATË
(17 shkurt 2008)

Kishte lindur,
ishte rritur,
nëpër kohëra duke pritur
ta pagëzojmë me emër t'vet,
Nënën tonë për hasret...

Pak e rrudhur prej acaresh,
pak e tkurrur prej barbarësh,
pak përflakur nga t'përhënët,
pak përgjakur nga t'birqenët.

Nëpër stinët me vranësira,
thuri shportën plot dëshira,
diëlli zemrën fort ia ngrohu,
flladi ballin shpesh ia ftohu.

...Erdhi koha që e sollëm,
mbinë lulëkuqet që i mbollëm,
Mbretëreshën kthyem në fron,
mushkëritë mbushur me - ozon!
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Bashkë me trimat tu në mal
Na e solle këtu lirinë,
Çka t'dhuroj, o gjeneral?
Çka tjetër
Pos – fëmijërinë…

Shumë herë rrugëve të qytetit
Gjithfarë uniformash kishte;
Lloj-lloj çizmesh, epoletash,
Porse imja
Asnjë s'ishte…

Për herë të parë në këtë tokë,
Brohorita gjithë gëzim:
Nga të gjithë eprorët n'botë
Ky është Gjenerali im.

Pashë të parën uniformë, 
Prej të cilës më s'kam frikë,
Brenda saj troket një zemër
Që s'më detyron 
Të ik'…

Gjeneral, ti që më erdhe,
Me shumë shokë e shumë liri,
N'epoleta do t'i ngjitja
Beb'zat e dy
Syve t'mi.

Po t'shkëlqejnë
Në supet tua,
Do t'bëjnë dritë edhe pa mu.

                                 Agim DEVA

KUR MË BËHET ZEMRA MAL 
   (Gjeneralëve tanë shqiptarë)

DËSHMORËT JANË NDERI DHE KRENARIA 
E POPULLIT TONË MARTIR

PËRVJETORI I DËSHMORËVE TË FSHATIT TONË 



Nr.14 - prill, 2019 5 Dëshmorët e Greikocit

       Kultura dhe arsimi janë dy faktorë boshtorë, 
që kanë nevojë për rritjen e cilësisë në 
institucionet  parauniversitare e universitare të 
vendit tonë. 
       Në vazhdën e përpjekjeve institucionale për 
të vendosur sistem të arsimit të qëndrueshëm e në 
hap me kohën për nxënësit dhe studentët, 
Programi Nacional për Rininë (PNR), afron 
mundësinë e platformës, ku gara i përgjigjet 
sistemit të njohurive të Kurrikulës së Arsimit 
Parauniversitar.
       Programi Nacional për Rininë është ndërtuar 
mbi parimin e:

- Gjithëpërfshirjes, dhe
- Vijueshmërisë.

       Duke e parë rëndësinë e këtij Programi, 
arsimtarët dhe nxënësit e shkollës sonë iu qasen 
me një seriozitet të lartë. Vlen të potencohet se në 

këtë garë morën pjesë të gjithë  nxënësit, që nga 
klasa e parë deri në të nëntën. Ata u përfshinë 
thuajse në të gjitha disiplinat e garës së parë – të 
Kreativitetit Kulturor dhe Mendimit Kritik. Për të 
vlerësuar këtë garë u zgjodhën dy Panele 
Vlerësuese. Për të vlerësuar garën në shkollën 
fillore u zgjodh Paneli Vlerësues, në përbërje të së 
cilit ishin: Tahir Zenelaj, Fikret Ramaj dhe 
Pranvera Selimi. Kurse për të vlerësuar garën në 
shkollën e mesme të ulët u zgjodhën: Nasuf 
Krasniqi (arsimtar i gjuhës shqipe), Ardhmërie 
Baraliu (arsimtare e edukatës muzikore) dhe 
Fahri Kukaj (arsimtar i artit figurativ). Pas një 
pune intensive, komisionet respektive dolën me 
rezultatet përfundimtare.  Në vazhdim po 
prezentojmë listën fituese.
Lista e fituesve në garën e Kreativitetit Kulturor 

dhe Mendimit Kritik - niveli shkollor

PROGRAMI NACIONAL PËR RININË

GARË MASOVIKE DHE INTERESANTE

  Në garën e Kreativitetit Kulturor dhe Mendimit Kritik u vërejt një pjesëmarrje masovike 
e nxënësve të shkollës sonë. Pas një gare interesante, për në nivelin komunal të garave 
u kualifikuan 99 nxënës, në disiplina të ndryshme.

  Pikët totale Nr.
Emri, emri i prindit dhe 
mbiemri i nxënësit 

 Emri i grupit  Klasa dhe 
paralelja

Kategoria 
e garës

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19.
20. 
21.
22. 
23. 
24.  

Ari Ilir Zenelaj                 
Blenera Blerim Kurtishaj 
Dorart Adem Shahinaj   
Melisa Sefer Kurtishaj  
Nazmije Abaz Selimaj  
Lira Ramiz Selimaj   
Erdona Azem Lushaj  
Luljeta Blerim Beqiraj  
Xhafer Urim Curraj  
Ema Rexhë Kurtishaj  
Dorart Adem Shahinaj 
Erisa Zeqir Zenelaj 
Ledion Azem Kicaj  
Arlind Arben Lushaj  
Urata Zija Tafaj  
Lorieta Jetmir Kicaj  
Ariona Hashim Demaj 
Eriona Arben Tafaj  
Sara Haziz Kicaj  
Rinesa Enver Kicaj 
 Merlina Jahir Kicaj  
Enkela Besim Qelaj  
Laura            Zmalaj  
Aulon Naser Haxhaj  

Lulet
Lulet 

I/1    
II/2  
III/1 
IV/2  
V/2  
II/1 
I/2    
I/2  
I/1  
II/2 
III/1
IV/1 
V/1  
I/2  
II/1  
III/2 
IV/1 
V/1  
VIII/2
IX//2 
VI/1 
VI/2  
VII/1  
VIII/1  

Recitim   
Recitim    
Recitim   
Recitim  
Recitim  
 Aktrim  
Art muzikor 
Art muzikor 
Art muzikor 
Art muzikor
 Art muzikor
Art muzikor 
Art muzikor 
Art pamor 
Art pamor 
Art pamor
Art pamor
Art pamor
Poezi  
Poezi  
 Ese   
Art pamor
Art pamor 
Art pamor  

260 
240
270
240
235
Pa konkurrencë
220
220
Pa konkurrencë
270 
Pa konkurrencë
240
205
250
225
245
220 
255
230
230
240
230
230
230
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PROGRAMI NACIONAL PËR RININË

  Pikët totale Nr.
Emri, emri i prindit dhe 
mbiemri i nxënësit 

 Emri i grupit  Klasa dhe 
paralelja

Kategoria 
e garës

25. 
26. 
27.
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49.  
50. 
51. 
52.  
53. 
54. 
55. 
56. 
57.
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73.
74.

Elionisa Naim Lushaj  
Jonila Agim Beqiraj  
Eliza Sylejman Shahinaj 
Elona Sedat Kurtishaj 
Eqeremije Remzi Selimaj 
Ledion Zeqir Zenelaj  
Artin Osman Canaj  
Era Shemsi Canaj  
Njomza Idriz Tafaj  
Alketa Rexhep Zmalaj 
Ariana Sedat Kicaj  
Gresa Naser Kicaj  
Elona Sedat Kurtishaj  
Era Arben Kurtishaj  
Verona Ilaz Selimaj  
Anjeza Shemsi Canaj 
Gresa Naser Kicaj  
Rinesa Enver Kicaj  
Era Rexhë Qelaj   
Qamil Jeton Beqiraj  
Qamil Isak Curraj 
Denisa Haziz Beqiraj 
Jetmir Durak Selimaj   
Jon Feriz Brahaj 
Freskim Haki Beqiraj  
Aulon Naser Haxhaj  
Verona Ilaz Selimaj 
Jetlir Xhevat Beqiraj  
Ledion Zeqir Zenelaj  
Artin Osman Canaj  
Erblin Muhamet Beqiraj 
Fatlind Ruzhdi Tafaj  
Eden Bekim Haxhaj  
Blenera Blerim Kurtishaj 
Dion Azdren Tafaj  
Diar Muhamet Selimaj 
Dardi Rexhë Qelaj  
Bertina Besim Canaj  
Dorart Adem Shahinaj 
Blinera Salih Selimaj  
Yllza Mentor Kicaj  
Lediona Naim Canaj 
Ariona Hashim Demaj  
Ernesa Azem Lushaj  
Leart Xhavit Beqiraj  
Erisa Zeqir Zenelaj  
Rion Haxhi Qelaj  
Eriola Rexhë Zmalaj  
Erblin Skender Canaj  
Ledion Fillim Kurtishaj  

  
Yjet  
Yjet   
Luledielli 
Luledielli  
Universi  
Universi  
Bilbili 2019  
Bilbili  2019 
Indo-dancer  
Indo-dancer  
  
Hëna   
Hëna  
VA- VOICE  
VA- VOICE  
Rinia Ideale  
Rinia Ideale  
Rinia Ideale  
Rinia Ideale  
Rinia Ideale  
Rinia Ideale  
Rinia Ideale 
Rinia Ideale  
Komikët  
Komikët 
Komikët  
Komikët  
Dardanët 
Dardanët  
Dardanët  
Dardanët  
Shokët e mirë
Shokët e mirë  
Shokët e mirë  
Shokët e mirë  
Shokët e mirë  
Edukata  
Edukata 
Edukata  
Edukata  
Edukata 
Hareja  
Hareja   
Hareja  
Hareja   
Skena   
Skena   
Skena   
Skena   
 

IX/2  
VIII/2
VIII/1
IX/1  
IX/1 
VII/1 
VII/1 
VI/1  
VI/1 
VII/2
VII/2 
IX/2  
IX/1  
IX/1 
VIII/2
VIII/2
IX/2  
IX/2  
IX/2  
IX/2 
IX/2  
IX/2  
IX/2
IX/2  
VIII/2  
VIII/1  
VIII/2 
VIII/2 
VII/2  
VII/2   
VII/2  
VII/2  
II/2  
II/2  
II/2  
II/2  
II/2 
III/1 
III/1  
III/1  
III/1 
III/1  
IV/1 
IV/1  
IV/1  
IV/1  
V/1  
V/1  
V/1  
V/1   

Art pamor  
Art pamor  
 Art pamor  
Art pamor  
 Art pamor  
Art pamor  
Art pamor 
Art muzikor 
Art muzikor 
 Art Muzikor 
Art muzikor 
Art muzikor 
Art muzikor 
Art muzikor 
Art muzikor 
 Art muzikor 
Aktrim   
Aktrim   
Aktrim   
 Aktrim  
Aktrim   
Aktrim   
 Aktrim  
Aktrim  
Aktrim  
Aktrim 
 Aktrim 
 Aktrim 
Aktrim  
Aktrim 
Aktrim  
Aktrim 
Aktrim 
Aktrim  
Aktrim 
Aktrim  
 Aktrim 
 Aktrim 
Aktrim  
Aktrim 
 Aktrim 
Aktrim  
Aktrim 
Aktrim  
Aktrim  
Aktrim 
Aktrim  
Aktrim  
Aktrim  
Aktrim  

220
235 
235
225
225
240
240
240
240
260
260
245
260
260
235
235
220
220
220
220
220
220
220
220
230
230
230
230
245
245
245
245
230
230
230
230
230
240
240
240
240
240
235
235
235
235
250
250
250
250
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PROGRAMI NACIONAL PËR RININË

  Pikët totale Nr.
Emri, emri i prindit dhe 
mbiemri i nxënësit 

 Emri i grupit  Klasa dhe 
paralelja

Kategoria 
e garës

75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

Egzona Naim Lushaj  
Edona Azem Lushaj   
Hysnije Driton Zmalaj  
Lorena Fillim kurtishaj  
Luljeta Blerim Beqiraj  
Altina Besim Canaj  
Agnesa Bafti Kicaj  
Gresa Ramadan  Zmalaj 
Festina Besnik Selimaj   
Learta Liman Canaj  
Lorjeta Jetmir Kicaj  
Sumea Muhamet Kicaj  
Fjolla Idriz Tafaj   
Leonarda Kadri Tafaj  
Eltiana Gani Haxhaj  
Ernesa Azem Lushaj  
Ariona Hashim Demaj  
Eliza Habib Lushaj  
Norela Naim Lushaj  
Elena Ramiz Qelaj 
Lorena Bekim Curraj  
Aresa Hysni Kicaj  
Erleta Enver Kicaj  
Arnita Fahri Kicaj 
Suela Esat Kicaj  

Rosat   
Rosat  
Rosat   
Rosat  
Rosat   
Shkronjat
Shkronjat
Shkronjat
Shkronjat
Shkronjat
Yllzat  
 Yllzat   
Yllzat   
Yllzat   
Yllzat   
Shqiponjat
Shqiponjat 
Shqiponjat 
Shqiponjat 
Shqiponjat 
Yllkat   
Yllkat   
Yllkat  
Yllkat   
Yllkat  

I/2 
I/2
I/2
I/2
I/2
II/1  
II/1  
II/1  
II/1  
II/1  
III/2  
III/2  
III/2  
III/2  
III/2 
IV/1 
IV/1  
IV/1  
IV/1 
IV/1  
V/2 
V/2  
 V/2  
V/2  
 V/2  

Art muzikor  
Art muzikor  
Art muzikor  
Art muzikor  
Art muzikor  
Art muzikor 
Art muzikor 
Art muzikor  
Art muzikor  
Art muzikor 
Art muzikor  
Art muzikor  
Art muzikor 
Art muzikor  
Art muzikor  
Art muzikor  
Art muzikor  
Art muzikor  
Art muzikor  
Art muzikor  
Art muzikor  
Art muzikor  
Art muzikor  
Art muzikor  
Art muzikor 

220
220
220
220
220
225
225
225
225
225
220
220
220
220
220
225
225
225
225
225
230
230
230
230
230

Naser KURTISHAJ, drejtor

SHKOLLA

       Të flasësh për shkollën është një kënaqësi. Është e  
këndshme që të flasësh, ngase aty mëson gjëra të 
rëndësishme për jetën. Aty kemi mësuar shkronjën e parë të 
alfabetit. Kemi mësuar të shkruajmë, të lexojmë, të flasim 
bukur. Kemi mësuar ta shohim jetën, ashtu  siç është, jo 
ashtu siç e kemi menduar, kur ishim të vegjël. Shkolla  është 
vendi më i mirë për mua, aroma që lëshon shkolla ështe 
ushqim i trurit tim. Oborri i saj është si parajsa. Muret e saj 
janë si shtëpia ime. Shokët dhe shoqet janë si familja ime e 
dytë. Arsimtarët janë si prindërit e mi të dytë. Shkolla është 
vendi më i shtrenjtë, aty gjej gjënë më të ndritshme  - 
diturinë, sepse shkolla është çelësi i së ardhmes. Pa shkollë, 
askush nuk di se si të sillet, apo se si të kryejë një punë me 
rregull, Shkolla bëri që ne të mësojmë gjëra, të cilat çdo ditë 
i hasim si vështirësi. Ajo na mësoi shkrim, lexim, llogaritje, 
historinë e vendit tonë dhe botës, gjuhë tjera dhe shumë e 
shumë gjëra, të cilat nuk kanë mbarim. Për mua shkolla 
është si një lule që kurrë nuk i ndalet aroma e diturisë.

                                                                                                       
Aresa KICAJ, kl.V/2

       KOSOVË

Kosovë shumë ke vuajt

E shumë ke derdhur lot

Por ti kurrë nuk u dorëzove

Lirinë neve na e solle.

Kosovarë krenohuni 

                 që jeni shqiptarë

Krenohuni që keni një Atdhe

Krenohuni që keni vendin tuaj

E për të gjithë ushtarët 

Që për Kosovë luftuan.

                                        

         Erleta KICAJ, kl. V/2
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Hyrje 
Fillimisht shprehim falënderimet më të sinqerta 
për të gjithë anëtarët dhe sponsorët e Shoqatës 
„Greikoci“. Pa kontributin e tyre nuk do ishin të 
realizueshme projektet dhe aksionet, të cilët do 
t‘ua  prezantojmë në vijim. Gjithashtu, ju urojmë 
të gjithë anëtarëve dhe dashamirëve shëndet dhe 
fat në vitin e ardhshëm kalendarik!
Viti 2018 ishte viti më i suksesshëm i Shoqatës, që 
nga themelimi. Pothuajse mbi 85% e anëtarëve i 
kanë kryer obligimet e pagesës së anëtarësisë. 
Gjatë këtij  viti, Shoqata „Greikoci“ ka realizuar 
numerikisht dhe financiarisht më së shumti 
projekte (aksione). Në mënyrë që projektet tona të 
vazhdojnë në këtë ritëm, ju bëjmë thirrje të gjithë 
anëtarëve, që të kontribuojnë në rritjen e 
anëtarësisë, pasi që ata janë mirë të informuar 
rreth aktiviteteve tona, si dhe mund të ndikojnë te 
ndonjë një mik apo dashamir, duke e sensibilizuar 
rreth punës sonë. 
 Njëkohësisht, ju informojmë që, edhe në Kosovë, 
prej vitit 2017 banorët e Greikocit mund të 
kontribuojnë me nga 20 euro për mirëmbajtjen e 
ambientit. Në këtë pikë, ne duam që të gjithë 
banorët t‘i inkurajojmë që të japin kontributin e 
tyre për mirëmbajtjen e ambientit, pasi që të gjitha 
aktivitetet tona iu destinohen banorëve të 
Greikocit. Gjithashtu, ju bëjmë me dije  se nga 1 
janar 2019 të gjithë ata që nuk kontribuojnë për 
mirëmbajtjen e fshatit duhet të paguajnë nga 50 
euro për hapjen e një varri, në rast se duan të 
marrin këtë shërbim të afruar nga Shoqata 
„Greikoci“. Si bazë për t‘i verifikuar kontributet 
merren në konsideratë kontributet e 12 muajve të 
kaluar. Këto kontribute janë në të mirë të tyre. 
Shoqata „Greikoci“ kërkon nga të gjithë banorët e 
fshatit Greikoc: mirësjellje dhe përkrahje për 
mirëmbajtjen e ambientit.

Manifestim  për 10 - vjetorin e Pavarësisë së 
Kosovës (shkurt 2018)

Me rastin e 10 – vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, 
të shtunën, më 17 shkurt 2018, Shoqata 
„Greikoci“ me seli në Ossingen ZH, organizoi një 
program festiv në restorantin “Winkelried” të 
Wettingenit, në kantonin Aargau-Zvicër. Në këtë 
manifestim morën pjesë mbi 300 shqiptarë nga të 
gjitha trevat  ku jetojnë shqiptarët        

Shoqata „Greikoci“ në bashkëpunim me aktorin e 
mirënjohur, Adem Kicaj, organizuan një program 
të pasur kulturor-artistik, ku morën pjesë 
këngëtarë të ndryshëm, si: Shpresim Veseli, 
Shqiptona Behluli, Jemin Lushaj, vëllezërit Kuçi 
(Arbnor dhe Rrezart) dhe këngëtarët nga 
Greikoci,  që udhëtuan special për këtë 
manifestim: Majlinda Kurtishaj dhe Florim 
Demaj. Në këtë program, me pika humoristike si 
mixha «Ibish» performoi artisti dhe regjisori i 
mirënjohur,  Adem Kicaj.
Shoqata „Greikoci“ falënderoi të gjithë 
pjesëmarrësit, sponsorët, artistët dhe grupin e 
vallëzimit „Rinia“ nga Spreitenbachu, që e 
hijeshuan me valle tradicionale shqiptare këtë 
manifestim.

Revista e 
SHFMU «Dëshmorët e Greikocit» 

nr. 13  (prill 2018)

Për të tretën herë, 
Shoqata „Greikoci“, 
financoi botimin e 
revistës së shkollës 
fillore «Dëshmorët e 
G r e i k o c i t » .  K j o 
revistë botohet çdo vit 
(në prill) për nder të 
dëshmorëve të fshatit 
të rënë në luftën e 
fund i t  (1998 dhe 
1999) në Kosovë. 
Botues i  rev istës 
ë s h t ë  K ë s h i l l i  i 
shkollës. Revista përmban punime të 
ndryshme, si: poezi, vizatime, rrëfime apo 
intervista të nxënësve dhe të mësuesve të 
shkollës fillore të fshatit Greikoc.

PROJEKTET TONA TË VAZHDOJNË ME KËTË RITËM
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Rregullimi i ndriçimit në hapësirën e 
lapidarit në Greikoc (prill 2018)

Në një aksion, afër ditës së dëshmorëve (5  prill 
2018) u rregullua ndriçimi i lapidarit të 
dëshmorëve të fshatit Greikoc . Kjo punë u bë nga 
punëtorët e Shoqatës „Greikoci“ në bashkëpunim 
me bashkëvendasin tonë, Përparim Brahaj, të 
cilin e falënderojmë për kontributin e dhënë.

Rregullimi i parë i parkingut publik në 
hapësirën në mes të lapidarit dhe të parkut të 

fshatit në Greikoc (prill 2018)

Gjithashtu, afër ditës së dëshmorëve u rregullua 
hapësira në mes të lapidarit dhe 
të parkut të fshatit, që të 
shërbejë si parking publik. 
Shpresojmë që së shpejti do 
fi l l o j ë  e d h e  r r e g u l l i m i 
hapësirave të tjera për parking 
p u b l i k  n g a  k o m u n a  e 

Suharekës, në zonën e xhamisë, të ambulancës, të 
varrezave, si dhe  të shkollës në Greikoc.
Në emër të Shoqatës „Greikoci“ falënderojmë 
kompaninë „Ardi ING“ me pronar Ismet Canaj, i 
cili e bëri rregullimin  e terrenit me bager.

Nderohen dëshmorët 
Nuhi e Fatmir Tafaj (maj 2018)

P a s  n j ë  d e b a t i , 
kryesia e Shoqatës 
„Greikoci“ vendosi 
( n ë  m b l e d h j e n  e 
mbajtur në prill të 
k ë t i j  v i t i )  q ë  t ë 
nderojë dëshmorët e 
rënë para luftës së 
fundit të Kosovës: 
Nuhi e Fatmir Tafaj. 
N ë  t a k i m i n  m e 
qytetarët e fshatit 
Greikoc, të mbajtur 
n ë  a m b i e n t e t  e 
shkollës së Greikocit, 
Rexhep Neziraj dhe 
Sedat Selimaj dhuruan (në emër të Shoqatës) 
mirënjohje dhe një trofe për familjet e 
dëshmorëve në fjalë.   

Makinë për prerjen e barit - klubit të 
futbollit (maj 2018) 

Në shenjë respekti, Shoqata „Greikoci“ mbështet 

klubin e futbollit në Greikoc, duke dhuruar një 
makinë për ta prerë barin e fushës së sportit, ku 
kryhen stërvitjet. Për ne është e rëndësishme që të 
rinjtë tanë të kenë hapësirë dhe kushte optimale 
për të zhvilluar aktivitete sportive.

Iftar për bashkëvendasit (maj 2018)

Më 15 maj, Shoqata „Greikoci“ (gjatë muajit të 
shenjtë të Ramazanit) i ftoi banorët e fshatit 
Greikoc  (për të tretën herë) për një iftar. 
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Ky iftar u mbajt në oborrin e Xhamisë së fshatit , 
ku kishte mbi 100 pjesëmarrës. Shoqata 
„Greikoci“ mbështet çdo aktivitet, ku ndodhë 
grumbullimi i bashkëvendasve me synime për të 
ndryshuar shoqërinë për së miri.
Një falënderim i veçantë i takon  „M&A“ market 
në Greikoc, i cili shpërndau të gjitha pijet falas për 
këtë iftar.

Rroba të punës për punëtorët e mirëmbajtes 
së fshatit (maj 2018)

Brenda një aksioni simbolik, Shoqata „Greikoci“ 
vendosi që t‘ju dhurojë punëtorëve të tyre për 
mirëmbajten e fshatit rroba pune. Pas një periudhe 
dyvjeçare, parashihet edhe paijsja e punëtorëve 
me uniforma të reja.

Rregullimi i hapësirës për faljen e xhenazeve 
pranë varrezave qendrore (maj 2018)

Në fund të muajit maj përfundoi realizimi i 
projektit më të rëndësishëm për Shoqatën 
„Greikoci“ gjatë vitit 2018. Bëhët fjalë për 
rregullimin e varrezave qendrore të fshatit 
Greikoc - varrezat e reja, ku në fazën e parë është 
rregulluar hapësira për kryerjen e riteve fetare 
islame për varrimin e të vdekurve. Në  fazën e 
dytë do të shtohet si opcion edhe morgu brenda 
hapësirës së varrezave. 
Pjesa tjetër, për sa i përket rregullimit të rrugës së 
varrezave prej lagjes „Zenelaj“ dhe „Beqiraj“, 

duhet të jetë prioritet i komunës, për ta lidhur me 
varrezat e reja sa më parë që është e mundur.
Njëkohësisht ju njoftojmë se një projekt më i 
vogël i kësaj natyre, do të vazhdojë në vitin e 
ardhshëm edhe te lagjja „Kicaj“. 

Rregullimi i ndriçimit në hapësirën e 
lapidarit në Greikoc (prill 2018)

Gjatë muajit qershor përfunduan punimet e 
projektit të radhës nga Shoqata „Greikoci“, ku 
bëhët fjalë për tri kabina të pritjes të udhëtarëve të 
fashtit Greikoc.
E falënderojmë shumë kompaninë e transportit 
„SHARRI“, me pronar Smajl Kurtishaj për 
bashkëfinancim dhe urojmë që këto pika të pritjes 
do të mirëpritën nga banorët e fshatit Greikoc, të 
cilat janë: Kabina 1 në krye të asfaltit; kabina 2 te 
parku dhe kabina 3 në hyrje të fshatit 
(ish - dardha).



Donacione të ndryshme për shkollën fillore të 
Greikocit (tetor 2018)

Gjatë muajit tetor u përcoll donacioni i radhës nga 
Shoqata „Greikoci“: 10 kompjuterë për shkollën 
fillore të Greikocit ,  tre pako fletore dhe një piano. 
Urojmë që këta kompjuterë do të shërbejnë për 
nxënësit dhe mësimdhënësit, që t‘i avancojnë 
njohuritë në fushën e informatikës dhe më gjerë! 
Gjithashtu, u dërgua një kosë elektrike për 
mirëmbajtjën e fshatit Greikoc.

Ujore te parku (nëntor 2018)

Në mënyrë që mirëmbajtja e parkut të lehtë-sohet, 
Shoqata „Greikoci“ 
ven-dosi një ujore në 
hapësirën e parkut. 
Falënderojmë NPT 
„Vëllezërit Gashi“ 
n g a  P e q a n i  p ë r 
bashkëfinancimin e 
lugit, që u vendos te 
parku "Dëshmorët" në 
Greikoc. Urojmë që 
kjo ujore, gjithashtu, 

t‘ju shërbejë udhëtarëve, që kalojnë nëpër këtë 
hapësirë!

Synimet për vitin 2019

Edhe për vitin 2019 fokus i Shoqatës do të 
jetë mirëmbajtja e fshatit Greikoc. Pas 
vërshimeve, në gusht të vitit 2018, u 
dëshmua edhe njëherë se problem kryesor i 
fshatit Greikoc është kanalizimi dhe bllokimi i 
përrenjve nga materiale të ndryshme. Kështu 
që, Shoqata edhe në të ardhmen do të 
vazhdojë me projekte sensibilizuese rreth 
mirëmbajtjes së ambientit në Greikoc, si dhe 
adresimin e këtyre problemeve tek autoritetet 
komunale të Suharekës. Projektet konkrete 
do të pasojnë gjatë pranverës së vitit 2019.
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Rreth shoqatës „Greikoci“

Themelimi: 17 maj 2015
Selia: Ossingen ZH – Zvicër
Numri i anëtarëve: mbi 200
Kryetar:Rexhep Neziraj 
                              (+41 79 489 49 92)
Webfaqja: www.greikoci.ch
Kontakt: shoqata_greikoci@gmx.ch
Facebook: Shoqata Greikoci

Sedat SELIMI



Nr.14 - prill, 2019 12 Dëshmorët e Greikocit

D. E GREIKOCIT: Mësuesja Ardhmërie, ju 
lutem na jepni një letërnjoftim të shkurtër?
A. BARALIU: Quhem Ardhmërie Baraliu. Kam 
lindur në Therandë. Shkollën fillore e kam 
përfunduar në Bukosh në  SHFMU “Vëllezërit 
Frashëri” me  sukses pozitiv. Pas mbarimit të 
shkollës fillore kam vazhduar në Shkollën e 
Mesme Profesionale të Muzikës në Prizren 
“Lorenc Antoni”.
Si nxënëse e kësaj shkolle kam punuar shumë për 
arritje profesionale dhe edukativo- arsimore, ku  
të gjitha këto më ndihmuan shumë si në 
profesion, po ashtu edhe në jetën e përditshme. 
Pas përfundimit të shkollës së mesme, vazhdova 
studimet në Fakultetin e Arteve të Universitetit të 
Prishtinës “Hasan Prishtina”në degën e Muzikës 
– Drejtimi Solo-këndim. Gjatë  katër viteve sa 
isha në studime kam treguar rezultate shumë të 
mira. Isha anëtare në shumë grupe dhe projekte, 
si: Filarmonia e Kosovës, Ansambli vocal “New 
Born”, Ansambli e këngëve dhe i valleve 
“Shota”, si dhe në shumë koncerte të ndryshme të 
niveleve të larta muzikore. Aktualisht punoj 
mësimdhënëse në shkolla fillore të komunës sonë 
dhe në shumë aktivitete kulturore artistike, si 
soliste kryesore dhe organizatore e festivaleve të 

ndryshme.
D. E GREIKOCIT: Çka mund të na thoni për 
punën Tuaj në arsim?
A. BARALIU: Puna si mësimdhënëse me pëlqen 
shumë dhe mundohem të jem e afërt me nxënësit 
dhe nxënëset. Dua të jem shembull për ata dhe, 
gjithashtu, të jap atë që di dhe ata duan.
D. E GREIKOCIT: Sa jeni e kënaqur me 
nxënësit?
A. BARALIU: Muzika është shumë e dashur për 
fëmijët dhe e duan shumë. Patjetër që dëshira për 
të punuar dhe për të arritur është shumë e madhe, 
andaj edhe jam e kënaqur me nivelin e fëmijëve, 
që kemi, sepse të gjithë e dimë se e mira për të 
arritur nuk ka skaj.
D. E GREIKOCIT: A mendoni se reformat e reja 
në arsim sjellin cilësi në mësimdhënie dhe në të 
nxënit?
A. BARALIU: Unë nuk mendoj që reforma në 
arsim luan një rol të madh te nxënësit, sa luajnë 
rol tekstet dhe përpunimi i tyre në mënyrën e 
duhur, si dhe të jenë sa më të kapshme për 
psikikën dhe kapacitetin e nxënësit.
D. E GREIKOCIT: Meqenëse jepni mësim në tri 
shkolla, a e keni të vështirë këtë gjë?
A. BARALIU: Edhe pse punoj në tri shkolla nuk 
e kam aspak të vështirë, sepse këto shkolla janë të 
mbushur me shumë fëmijë të jashtëzakonshëm, të 
cilët janë pjesë e përditshmërisë sime.
D. E GREIKOCIT: Muzika është pjesë e 
formimit kulturor dhe nevojë e përhershme e 
n j e r iu t .  A jo  komun ikon  në  mënyrë  t ë 
drejtpërdrejtë dhe kreative me tërë qenien e tij, 
duke ia formuar ambientin tingullor. A pajtoheni 
me këtë konstatim?
A. BARALIU: Patjetër që jam i të njëjtit 
mendim, muzika na plotëson shumë hapësira që 
kemi brenda vetes.
D. E GREIKOCIT: A mendoni se mësuesi i 
sotëm ka autoritet, sikur mësuesit e mëparshëm?
A. BARALIU: Të jesh mësues në këtë periudhë, 
ku aktualisht ne punojmë është shumë e vështirë 
t'ia dalësh, sepse çdo ditë përballemi me shumë

Bisedë  me mësuesen, Ardhmërie Baraliu, arsimtare e edukatës muzikore

PUNONI DHE LEXONI, QË TË JENI SA MË SHUMË PRODUKTIV 
DHE TË DOBISHËM, SEPSE JU DUAN TË GJITHË

Mësuesja Ardhmërie u lind në Therandë. Shkollën fillore e mbaroi në Bukosh, të mesmen e muzikës në 
Prizren, kurse studimet në Fakultetin e Arteve në degën Muzikës - drejtimi Solo-këndim në 
Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”. Studimet i mbaroi me notë mesatare 9.7. Me sukses ka 
mbaruar edhe studimet master. Ajo me kënaqësi pranoi që t'i përgjigjet pyetjeve të redaksisë. 
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 vështirësi të llojeve të ndryshme, të cilat nuk 
janë në nivele intelektuale të një mësuesi, që t'i 
përballojë ato.
D. E GREIKOCIT: Sa janë nxënësit e 
interesuar për këtë lëndë të shkathtësisë  dhe  a 
kemi talentë në shkollën tonë, që presim më tepër 
në të ardhmen?
A. BARALIU: Ka shumë fëmijë, sidomos vajza 
që kanë dëshirë dhe talent për këngën. 
Mundohemi të punojmë, edhe unë si mësuese, 
por edhe ato si nxënëse, për të arritur sukses në 
këtë fushë.
D. E GREIKOCIT: A po keni vështirësi në 
mbajtjen e mësimit të edukatës muzikore, meqë 
shkolla jonë nuk posedon kabinet të posaçëm për 
zhvillimin e procesit edukativo-arsimor?
A. BARALIU:  Këtë vit shkolla jonë ka marrë një 
dhuratë mjaft të vlefshme dhe të dashur - 
instrumentin e pianos, e cila mua si mësuese e 
muzikës më ka lehtësuar jashtëmase. I jam shumë 
falënderuese Shoqatës “Greikoci”. Gjithashtu, 
kabineti im është shumë i pasur me pajisje, të cilat 
me nevojiten mua, si: dy boksa zërimi, dy 
mikrofona, kasetofon, CD me përmbajte 
mësimore të klasave 6-9, hamera dhe punime të 
ndryshme të punuara së bashku me nxënësit.
D. E GREIKOCIT: Ju, gjatë studimeve keni 
pasur një notë lartë mesatare, me çka ju përgëzoj. 
Por, edhe si mësuese po tregoni sukses në punën 

me nxënës, si në zhvillimin e procesit mësimor, 
ashtu edhe në aktivitetet e lira. Ju dëshiroj 
suksese në të ardhmen!
A. BARALIU: Faleminderit shumë prej jush. 
Gjithashtu, një falënderim të veçantë kam për 
gjithë kolektivin e shkollës, që kam shumë 
respekt. Për mua kanë një vend të posaçëm për 
dallim nga shkollat e tjera. Shpresoj që ne si 
shkollë do të arrijmë suksese në të gjitha fushat 
mësimore, si dhe të jemi një shkollë shembull për 
të gjitha shkollat e komunës sonë.
D. E GREIKOCIT: Meqë biseda zhvillohet 
ekskluzivisht për revistën e shkollës sonë. Çka 
mendoni për punën që po bën redaksia e shkollës 
për botimin e kësaj reviste?
A. BARALIU: Juve si redaksi ju dëshiroj suksese 
dhe shpresoj që në të ardhmen të keni më shume 
përkrahje për të realizuar ato që pretendoni.
D. E GREIKOCIT:  Më 5 prill shkolla jonë feston 
ditën e saj. Cili është mesazhi juaj?
A. BARALIU: Mesazhi im për të gjithë nxënësit 
e shkollës sonë është: Punoni dhe lexoni, që të 
jeni sa më shumë produktiv dhe të dobishëm, 
sepse ju duan të gjithë.
D. E GREIKOCIT:  Faleminderit për bisedë!
A. BARALIU: Faleminderit shumë edhe juve për 
hapësirën!

Bisedoi:
Fikret RAMAJ

       Adoleshenca është një moshë, nëpër të cilën kalojmë të gjithë. Askush nuk mbetet pa u prekur 
nga pasojat e kësaj periudhe. Kjo moshë, ndoshta, është shumë e vështirë për t'u kaluar nga një 
pjesë e moshatarëve pa ndihmën e prindërve apo shoqërisë. Ndryshimet tona fizike, hormonale dhe 
psikologjike tani  janë në pjesën kulminante të shpërthimit të tyre. Çdo gjë na duket e 
parëndësishme. Qortimet e prindërve dhe fjalët e tyre duken si shpifje a trillim për të shkatërruar atë 
mirësi ofensive në mendjen tonë. Para askujt nuk pranojmë këshilla ose qortime, por në vetmi 
bluajmë me vetveten çdo fjalë të thënë nga të tjerët, kuptojmë, mësojmë se krenaria e moshës nuk na 
lë t'i  vëmë në punë ato këshilla të vyera, duke vënë në punë mendjen e drejtuar nga instinkti. Mosha 
jonë është si një lule e sapoçelur, që është e etur për ujë. Shpesh nga kjo moshë përfundojnë me 
probleme të shumta. Megjithatë, një mendje e përbashkët na bashkon  dhe na bën që të jemi pjesë e 
një grupi të përbashkët botëror dhe universal që quajtur “ADOLESHENT”. Mirëpo, pavarësisht të 
gjithave, kjo moshë është pjesa më e bukur e jetës sonë. Ndoshta, sepse, i bëjmë gjërat ashtu siç vijnë 
dhe pa u menduar shumë – thjesht të arrish atë që dëshiron. Jam shumë e sigurt që edhe unë një ditë 
do të ndjej nostalgji dhe dëshirën për t'u kthyer sërish në këtë moshë, sepse këtu nisën hapat e parë të 
mëdha të një jete të bukur.

ESE

A D O L E S H E N C A

Elmedina CANAJ, kl. IX/2
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-Viti shkollor 2018-2019 filloi për së mbari. 
Edhe kësaj radhe pajisja e nxënësve me tekste 
shkollore u bë nga MASHT-i.

*
*    *

-Për nder të festës së 28 Nëntorit – Ditës së 
Flamurit tonë Kombëtar, nxënësit e shkollës sonë 
në bashkëpunim  me arsimtarët tanë organizuan 
dhe mbajtën një program kulturor-argëtues.

*
*    *

-Më 6 nëntor 2018 është themeluar shoqëria 
k u l t u r o r e  a r t i s t i k e  m e  e m r i n  " Z Ë R I  I 
GREIKOCIT", e cila ka për qëllim senzibilizimin e 
të rinjve tanë, të ruajë traditat e artit shqiptar, 
posaçërisht këngët, vallet, instrumentet, zakonet, 
humorin dhe lojërat e rajonit tonë. Kjo shoqëri do të 
zyrtarizohet si OJQ.

Themeluesit janë: Naser Kicaj, Tahir Zenelaj 
dhe Naser Kurtishaj.

Për fillim janë zgjedhur vetëm udhëheqësia e 
Shoqërisë:

Kryetar: Naser Kicaj, nënkryetar :Tahir 
Zenelaj, sekretar : Fikret Ramaj, anëtarët : Hasan 
Kurtishaj, Skender Qelaj, Naim Beqiraj, Naser 
Kurtishaj ,  Reshat Selimaj  dhe Destan 
Kurtishaj.

Në një të ardhme të afërt do të ftohën të gjithë 
dashamirët e artit dhe muzikës, si dhe talentët e rinj, 
që të jenë pjesë e ansamblit të kësaj Shoqërie

*
*    *.

Falënderim special për Shoqatën “GREI-
KOCI”

Për mbështetjen e vazhdueshme ndaj shkollës 
dhe  f sha t i t ,  d re j to r i  i  shko l lës ,  s i  dhe                 
arsimtarët dhe nxënësit shprehin mirënjohje, 
lëvdata dhe falënderime, që nuk shprehen me fjalë.

Shoqata “GREIKOCI”  i dhuroi shkollës sonë 
një donacion prej 10 kompjuterëve, një piano dhe 
disa pako me fletore nga më të ndryshmet.

Investimi te fëmijët e shkollës është ndihmesë 
për çdo familje, përmes së cilave ne përparojmë si 
shoqëri.

Pa dyshim se veprat e mira nga Shoqata kanë 
ndikuar që sot shumë prindër e kanë kthyer 
shikimin kah shkolla dhe kontribuojnë në mënyra 
të ndryshme.

Sot fshati mburret me Ju, ngase jeni model për 

të tjerët dhe krenari e fshatit tonë.

Pranoni falenderimet më të përzemërta. 
Urojmë shëndet dhe punë të palodhshme në 
profesionet tuaja.

*
*    *

-SHFM U “Dëshmorët e Greikocit” është 
fituese e një kredie nga grupi i Bankës Botërore për 
përmirësimin e sistemit arsimor (ESIP). Shkolla u 
pajis me 9 videoprojektorë dhe 3 llaptopë. 

*
*    *

-Për nder të 11 vjetorit të Pavarësisë së 
Kosovës, në shkollën tonë u mbajtën garat 
sportive. Garat u mbajtën në futboll dhe volejboll. 
Këto gara u mbajtën nën përkujdesjen e arsimtares 
së edukatës fizike, Bukurie Asllanaj.

*
*    *

-Për nder të 7 dhe 8 Marsit, secila klasë 
organizoi dhe mbajti orë letrare, duke i kujtuar këto 
data të rëndësishme. U recituan vargje kushtuar 
kështuar  Ditës së Mësuesit dhe Ditës së Gruas.

*
*    *

-Mësuesi, Bajram Neziraj, u zgjodh mësuesi 
më i mirë i shkollës sonë dhe për nder  të Marsit – 
Ditës së Mësuesit u nderua me mirënjohje nga 
Drejtoria Komunale e Arsimit.

*
*    *

-Si në çdo shkollë të Kosovës, edhe në shkollën 
tonë filloi Programi Nacional për Rininë. Gara e 
parë u mbajt në Kreativitet Kulturor dhe Mendim 
Kritik, ku nxënësit e shkollës sonë treguan 
interesim dhe sukses të lartë. Në garat komunale u 
kualifikuan 99 nxënës në disiplina të ndryshme. 
Pas kësaj, do të mbahet gara e Diturisë.

*
*    *

-Falënderojmë donatorin, z. Bafti Lushaj, me 
punë në Gjermani, i cili shpeshherë ka ndihmuar 
nxënësit e shkollës sonë në forma të ndryshme. Së 
fundmi, ai ka furnizuar shkollën me topa dhe 
veshje sportive për nxënësit e shkollës sonë. Në 
emër të drejtorit të shkollës, stafit të mësim-
dhënësve, si dhe në emër të redaksisë së revistës 
falënderojmë nga zemra, z.Bafti, për këto 
donacione.

Kronisti i shkollës

LAJME TË SHKURTRA



D. E GREIKOCIT: Kush është mësuesja Bukurie?
B. ASLLANAJ: Kam lindur në fshatin Gjinoc. 
Shkollën  fillore e kreva në vendlindje, ndërsa të 
mesmen (gjimnazin) në Therandë. Studimet i kreva në 
Universitetin e Prishtinës – Fakulteti i Edukimit Fizik 
dhe Sportiv.
D. E GREIKOCIT: Dy-tri fjalë për punën tuaj në 
arsim?
B. ASLLANAJ: Pas përfundimit të studimeve pata 
fatin që më 2009 të punësohem. Në fillim si mësuese e 
papërvojë kam pasur vështirësi, si në infrastrukturë, 
po ashtu edhe në sferat e tjera.
D. E GREIKOCIT: A mund të na bëni një krahasim 
në mes të mësimit që është mbajtur në kohën kur ju 
keni qenë nxënëse me kohën e sotshme?
B. ASLLANAJ: Sot procesi mësimor është më 
ndryshe se në kohëm kur unë kam qenë nxënëse. Sot 
është zhvilluar teknologjia, interneti. Nxënësit më 
tepër janë të informuar me edukimin fizik, për sportet 
që zhvillohen, si në Kosovë, gjithashtu edhe në arenën 
ndërkombëtare.
D. E GREIKOCIT: Mësuesja Bukurie, dua të të pyes 
për një kohë, paksa më të largët, në kohën kur me 
sukses keni mbrojtur ngjyrat e KV “Gjinoci”. Çfarë 
kujtoni nga ajo kohë?
B. ASLLANAJ: Unë që nga fëmijëria kam filluar që 
të merrem me sport, përkatësisht me lojën e 
volejbollit. Kështu me kalimin e kohës jam inkuadruar 
në KV “Gjinoci”. Kemi punuar shumë, por edhe 
sukseset nuk kanë munguar. Disa vite me radhë jemi 

shpallur kampion të Kosovës. Ekipi ynë e ka 
përfaqësuar Kosovën në garat e rajonit që 
zhvilloheshin atëherë.
D. E GREIKOCIT: Gjatë periudhës sa punoni në 
arsim, a mund të na veçonit ndonjë moment që ju ka 
ngelur në kujtesë?
B. ASLLANAJ: Gjatë periudhës që unë punoj në 
shkollën “Dëshmorët e Greikocit”, vazhdimisht kemi 
organizuar gara brenda shkollës, mirëpo edhe në garat 
komunale nuk kemi munguar asnjëherë. Vazhdimisht 
kemi pasur suksese. Mund t'i  veçoj garat për 28 
Nëntorin, ku kanë marrë pjesë fshatrat përreth. Ne e 
fituam vendin e parë. Në ndeshjen finale u takuam me 
shkollën “Migjeni” të fshatit Gjinoc.
D. E GREIKOCIT:A mendoni se mësuesi i sotëm ka 
autoritet, sikur mësuesit e mëparshëm?
B. ASLLANAJ: Jo.
D. E GREIKOCIT: Sa mendoni se po gjen zbatim 
zhvillimi i mësimit me kurrikulin e ri? A ka vështirësi?
B. ASLLANAJ: Zbatimi i kurrikulës së re po zbatohet 
me shumë vështirësi. Mendoj se nuk është punuar siç 
duhet në të. Ne po mundohemi me mundësitë që i 
kemi ta zbatojmë atë, duke e ditur që kurrikuli ka 
ndryshuar. Ne po përdorim edhe materiale nga 
interneti edhe burime të tjera.
D. E GREIKOCIT: A po keni vështirësi në mbajtjen 
e mësimit të edukatës fizike, meqë shkolla jonë nuk 
posedon sallë të edukatës fizike?
B. ASLLANAJ: Mësimi i edukatës fizike, pa 
posedimin e sallës së edukatës fizike është tepër i 
vështirë, sepse dihet që së pari mungojnë të gjitha 
pajisjet për zhvillimin e edukatës fizike. Më shumë 
vështirësi kemi gjatë stinës së dimrit. Në stinën e 
pranverës dhe të vjeshtës ia dalim disi me ato pak 
kushte që i kemi në oborrin e shkollës.
D. E GREIKOCIT: Dy-tri fjalë për revistën e 
shkollës sonë.
B. ASLLANAJ: Ju uroj punë të mbarë dhe suksese!
D. E GREIKOCIT: Më 5 prill shkolla jonë feston 
ditën e saj. Cili është mesazhi juaj?
B. ASLLANAJ: Ju uroj ditën e shkollës të gjithë 
nxënësve dhe mësimdhënësve të shkollës sonë! 
Mesazhi im është që të krijohen kushtet më të mira për 
zhvillimin e mësimit e posaçërisht të edukimit fizik e 
shëndetësor.
D. E GREIKOCIT: Faleminderit për bisedë!
B. ASLLANAJ: Faleminderit dhe juve!

Bisedoi:
Raza SPAHIU
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Bisedë me mësuesen, Bukurie Asllanaj, arsimtare e edukatës fizike dhe sportive

TË KRIJOHEN KUSHTE MË TË MIRA PËR ZHVILLIMIN 
E MËSIMIT E POSAÇËRISHT TË EDUKIMIT FIZIK E SHËNDETËSOR
 Mësuesja Bukurie u lind fshatin Gjinoc të Therandës. Shkollën fillore e mbaroi në vendlindje, ndërkaq 
të mesmen (gjimnazin) në Therandë.  Studimet i kreu në Universitetin e Prishtinës “Hasan 
Prishtina”– Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportiv. Ka titullin bachelor i edukimit fizik dhe sportiv. Ajo 
me kënaqësi pranoi që t'i përgjigjet pyetjeve tona.
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Ka vetëm një rrugë, ku është shkruar historia e lirisë. Ajo rrugë është gjaku i dëshmorëve. 
Dëshmorët ishin ata që dhanë më të shtrenjtën – jetën për lirinë që ne po e gëzojmë sot. 

Kaluan dhe do të kalojnë vite e shekuj, por asnjëherë nuk do të harrohet kontributi i 
pakontestueshëm i dëshmorëve të kombit tonë. Dëshmorët tanë janë nderi dhe krenaria e popullit 
shqiptar. Brez pas brezi do t'i kujtojmë me respekt e krenari. A e dini se cilat janë lulet më të bukura? Me 
çfarë ujiten ato? Lulet më të bukura janë ato të lirisë dhe ujiten me gjakun  e dëshmorëve.

Lavdi dëshmorëve të kombit tonë! Qoftë i përjetshëm kujtimi për TA!
                                                                                       

  Albijona SELIMAJ, kl. IX/2

ESE

DËSHMORËT

       Nga shumë prej nesh, guximi konsiderohet si një karakteristikë thelbësore e karakterit të njeriut. 
Çdo qenie njerëzore në këtë planet i është dhënë guximi si dhuratë.
       Ka shumë njerëz që guximin nuk dinë ta përdorin në mënyrën e duhur, në kohën e duhur dhe në 
vendin e duhur. Të kesh guxim nuk do të thotë të jesh patjetër fitimtar. Guxim është të mos  lejoni që 
veprimet tuaja të ndikohen nga frika juaj. Guxim është t'i  thuash  JO drogës, alkoolit, të cilat të 
pengojnë në një mënyrë shumë të dëmshme. Guxim është të thuash PO. Është e guximshme të marrësh 
pjesë në një lëvizje, të guxosh të shprehësh ndjenjat pozitive. Guximi nuk bën gjithnjë zhurmë. 
Ndonjëherë guximi është zëri i qetë në fund të ditë që pëshpërit: “Do ta provoj përsëri nesër!”

                                                                                            Rita CURRAJ, kl. VIII/1

 GUXIMI

1. Following the lesson
 •Sorry? /Pardon? •Excuse me!... •I'm sorry, I 
didn't understand •Can you repeat please. •Could 
you say/repeat that again, please? •Could you 
speak more slowly, please? •I didn't hear what 
you said. Could you speak up, please? •I don't 
understand what I have to do. •Could you repeat 
the instructions, please? •Can you help me, 
please? •Just a moment, please. •We haven't 
finished (yet) •Come on. Hurry up! •Let's start 
unit 3. •First of all….. •Homework for 
tomorrow… •Deadline for the homework is 1st 
of May. 
 2. Checking the answers
 •What is the answer to number 9? •Did you get 
the answer to exercise number 6? •Is this 
correct/wrong/a mistake? •I think you're right. •I 
agree with you. •I don't agree with you. I think 
the answer is…. •I think you've made a mistake 
•What do you think about the exercise of the 
blackboard? •What/How about you? •I'm not 
sure •Perhaps/Maybe •Let's ask the teacher •It 

doesn't matter. •For example…. •For instance,…
 3. Politeness
 •I'm sorry I'm late. / I'm sorry to be late. •I'm 
sorry, I don't know./remember.  •I'm not feeling 
well. •Can I leave the classroom?  •Can I go to 
the toilet / bathroom, please? •Can you give me a 
sheet, please? •Could you lend me a pen, please? 
•Can I borrow a rubber, please? •Have you got a 
pencil, please? •How are you today? I'm fine 
thank you. And you? •See you on (Monday)! 
•Have a nice weekend! The same to you /You 
too. •May I come in? Pay attention, please. Be 
quiet, please. Just a moment, please. Speak 
clearly, please.
 4. Language questions
 •How do you spell …..? •How do you 
pronounce this word? •What is the meaning of 
“statistics”? •What does “statistics” mean? 
•How do you say “casa” in English? •What's this 
called in English? 
 

Muhamet KICAJ

 Gjuhë angleze

Class Vocabulary for Students 
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KIMI

     Deri në fillim të shekullit XX është menduar se 
atomet janë grimca të imta, të cilat janë të 
pandashme. Më vonë është vërtetuar se këto 
grimca janë të përbëra prej pjesëve më të imta. 
Përbërësit e  atomit janë: elektronet, protonet dhe 
neutronet. Meqenëse, këto grimca janë më të 
vogla se atomi, quhen grimca subatomike.
Elektronet.-  Në vitin 1879, shkencëtari anglez, 
Tomson, ka zbuluar  se atomi përbëhet nga grimca 
të tilla, të cilat përmbajnë ngarkesë elektrike 
negative. Këto grimca janë quajtur elektrone. 
Është vërtetuar se masa e elektronit është 1836 
herë më e vogël se masa e atomit të hidrogjenit.
P r o t o n e t . -  M e q e n ë s e  a t o m e t  j a n ë 
elektroneutrale, ato përveç atomeve përmbajnë 
ngarkesa elektrike pozitive. Këto grimca quhen 
protone. Masa e protoneve është më e madhe se sa 
masa e elektroneve. Protonet kanë ngarkesë të 
barabartë elektrike me elektronet, mirëpo me 
shenja të kundërta. Pra,  protonet kanë ngarkesë 
elektrike pozitive.
Neutronet. - Përveç protoneve dhe elektroneve, 
atomet përmbajnë edhe grimca të tjera, të cilat 
quhen neutrone. Neutronet kanë masë afërsisht të 
njëjtë me protonet. Ato janë grimca pa ngarkesë 
elektrike, do të thotë janë grimca elektroneutral.
Përfundimisht me zbulimin e neutroneve u 
qartësua përbërja e atomit.

Bërthama e atomit dhe mbështjellësi 
elektronik

Atomi përbëhet nga bërthama dhe mbështjellësi 
elektronik i  t i j .  Në 
bër thamë të  a tomi t 
gjenden protonet dhe 
neutronet. Elektronet 
l ë v i z i n  p ë r r e t h 
bërthamës, ngjashëm 
me lëvizjen e planeteve 
rreth diellit.
Mbështjellësi elektronik 
i atomit është hapësira 
përreth bërthamës, ku 
lëvizin elektronet. Pra, 
mbështjellësi elektronik 
ka vëllim më të madh se 

bërthama.
Numri i protoneve është i barabartë me elektronet 
në mbështjellësin elektronik.

Numri  i protoneve para-qitet  me numrin atomik 
të elementit. Numri atomik shënohet me 
shkronjën Z.
Shuma e numrit të pro-toneve (Z) dhe neutroneve 
(N) përshkruhet me numrin e masës  të atomit. 
Numri i masës së atomit shënohet me A.
                                        A=  Z+N
Numri i masës së atomit është gjithmonë numër i 
plotë.

Izotopet
Hidrogjeni është atomi më i thjeshtë në natyrë. Ai 
përbëhet nga 1 elektron dhe nga 1 proton.
Atomet  që numrin atomik e kanë të njëjtë, por 
ndryshojnë për nga numri i masës quhen 
izotope.

Izotopet dallohen për nga numri i neutroneve në 
bërthamë.

  Mbështjellësi elektronik i atomit

Elektronet lëvizin rreth bërthamës me shpejtësi të 
jashtëzakonshme. Ato lëvizin nëpër shtresa të 
caktuara elektronike. Këto shtresa shënohen me 
shkronja: K,L,M,N,O,P,Q. Nivelet energjetike të 
ndodhjes së elektroneve shënohen me numrat prej 
1… 7.                                                                       

P Ë R B Ë R J A  E  A T O M I T

Gani  KICAJ, arsimtar 



GRESA KICAJ: 
Pasi që ta përfundoj 

klasën e nëntë, dëshira 
i m e  ë s h t ë  q ë  t ë 
regjistrohem në shkollën 
e mesme të muzikës 
“Lorenc Antoni” në Pri-
zren. Pas kësaj dëshiroj 
ta studioj muzikën në 
Universitetin e Prishti-
nës. Shpresoj të bëhem 
këngëtare dhe mësuese e 
suksesshme e muzikës.

ERA KURTISHAJ:
Shkolla fillore është 

një pikë në oqean. Me 
fjalën oqean i refero-
hem dy termeve shumë 
të rëndësishme: “Jeta” 
dhe “Dituria”.

Edhe unë, si çdo 
fëmijë tjetër ëndërr e 
kisha që ta përfundoj 
shkollën fillore. Nëntë 
vite kaluan sa hap e 
mbyll sytë. Tani ka 
a rdhur  koha  që  t ë 
vazhdoj më tej. Dëshiroj të regjistrohem në 
gjimnazin “Jeta e Re”, sepse pas klasës së nëntë, 
vërtet fillon një jetë e re, një horizont i ri, i cili do të 
më mundësoj për t'i arritur objektivat e mia.

ADRIANA HAXHAJ:
Kur e fillova shkollën 

për herë të parë, nuk e 
kisha menduar se do të 
më vinte dita të mendoja 
për pyetjen tuaj. Kalova 
nëntë vite të mbara. Po e 
përfundoj në të mënyrën 
sa më të mirë. Si çdo 
nxënës, edhe unë i kam 
qëllimet e mia, të cilat 
mendoj  që  t ' i  a r r i j . 
Mendoj të vazhdoj shko-

llimin për mjekësi, që një ditë të bëhem mjeke. 
Këto suksese që i arrita deri më tash, janë falë 
familjes sime dhe stafit të arsimtarëve, që më 
ndihmuan pamasë. Shpresoj që t'i arrij qëllimet e 
mia.

 ELMEDINA CANAJ:
Sa më shumë që 

r r i t e sh ,  a r r in  që  t a 
kuptosh shkollën dhe 
rëndësinë e saj, si dhe 
jetën në përgjithësi. Vitet 
kalojnë aq shpejt, sa që 
nuk mund ta imagjinosh. 
Po i vjen fundi edhe këtij 
viti shkollor, vit me plot 
aktivitete dhe mësime. 
Synimi  im është  të 
vazhdoj në shkollën e 
mesme të mjekësisë. 
Dua që ta vazhdoj këtë drejtim, ngase dëshiroj t'u 
ndihmoj njerëzve në momentet e vështira të  jetës 
së tyre. Dua ta jap betimin e Hipokratit. Dëshiroj 
të mjeke dhe të kem suksese të mëdha.

 ELONA KURTISHAJ:
 Shkolla fillore është 

një fazë e rëndësishme 
në jetën time, sepse aty i 
mora hapat e para të 
s h k o l l i m i t .  G j a t ë 
shkollimit fillor, tek unë 
u ndërtua bazamenti 
mbi të cilin tani varet se 
çfarë dua të investoj dhe 
të ndërtoj. Kjo njohuri e 
fituar, nuk do të ishte e 
mundur pa ndihmën dhe 
kontributin e mësuesve 

tanë, të cilët ishin çelës i diturisë sime.
 Si çdo e re, edhe unë kisha një ëndërr të vogël, 

e cila me kalimin e kohës u rrit. Synimi im, pas 
klasës së nëntë është që të vazhdoj në gjimnazin e 
shkencave natyrore. Ky është synimi im për një të 
ardhme të rëndësishme. Klasa e nëntë është vetëm 
fundi i një fillimi të ri.
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    ANKETË ME NXËNËSIT E KLASAVE TË NËNTA

       Muajt po ikin, e kështu po i vjen fundi edhe këtij viti shkollor. Nxënësit e klasave të nënta janë para 
përfundimit të kësaj klase. Redaksia e revistës vendosi që të bëjë një anketë me ta, për të mësuar se 
cilat janë dëshirat e tyre për të ardhmen. Pyetja për ta ishte: Çka pas klasës së nëntë? 

PAS PËRFUNDIMIT TË KLASËS SË NËNTË FILLON 
NJË JETË E RE, NJË HORIZONT I RI
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 RINESA KICAJ: 
 Shumë shpejt kaluan 

nëntë vite. Tani erdhëm 
n ë  p ë r f u n d i m i n  e 
shkollës fillore. Erdhi 
koha, që të marrim jetën 
më me seriozitet dhe të 
v e n d o s i m  p ë r  t ë 
ardhmen tonë. Është 
koha kur secili vendos 
për jetën e vet. Unë kam 
vendosur që të ardhmen 
time ta shoh mjeke. Ky 

profesion më pëlqen dhe ka shumë vlerë për mua. 
Prandaj, do t'i përkushtohem shumë dhe do ta jap 
maksimumin, që ta arrij këtë qëllim. Dëshiroj t'u 
ndihmoj njerëzve në nevojë.

 FESTINA ZENELAJ:
       Pasi që ta përfundoj 
s h k o l l ë n  fi l l o r e , 
dëshiroj të vazhdoj në 
shkollën e muzikës. Ky 
profesion më pëlqen 
s h u m ë .  K ë n d i m i , 
tingujt, llojet dhe veglat 
e muzikës dua që t'i 
mësoj më mirë. Besoj 
dhe shpresoj se do t'ia 
arrij këtij qëllimi. Një 
falënderim kam edhe 
për mësuesit tanë, të cilët po japin maksimumin 
për edukimin dhe arsimimin e nxënësve.

       JETMIR SELIMAJ:
  Unë ndjehem i pri-
vilegjuar dhe krenar për 
prindërit e mi, të cilët 
më dhanë përkrahje në 
çdo aspekt. Një falën-
derim kam edhe për 
mësuesit tanë. Për të 
zgjedhur diçka në jetë, 
pavarësisht mendjes dhe 
përkushtimit,  duhet 
edhe përkrahje nga 
prindërit dhe një dashuri 

të madhe për atë profesion. Duke e kuptuar jetën, 
e kuptova që dëshira ime pas mbarimit të shkollës 

së mesme të ulët është që ta regjistroj mjekësinë – 
drejtimi i Infermierisë së Përgjithshme. E çmoj 
shumë këtë profesion. Dua të bëhem një infermier 
i suksesshëm. Po e përfundoj me një thënie: 
“Është ditë e bukur të shpëtosh jetë”.
      

 GRANIT KICAJ:
       Pas përfundimit të 
klasës së nëntë, dëshiroj 
të bëhem arkitekt. Kam 
besim në vetvete se do 
t'ia arrij këtij qëllimi, 
natyrisht me ndihmën 
edhe të profesorëve të mi. 
Mendoj që është mirë t'i 
shmangemi lojërave të 
pavlera, përdorimit të 
tepruar të telefonit, e t'i 
qasemi sa më shumë 

mësimit dhe gjërave që kanë vlerë.

DENISA BEQIRAJ:
Prindërit janë njerëzit e 
parë, që na dhurojnë 
buzëqeshjen,  ledha-
timet, përkëdheljet. Ata 
janë institucioni i parë 
shkollor. Në sajë të tyre, 
ne mësojmë të flasim, të 
ecim, të ushqehemi,  dhe 
se si të sillemi në jetë. Pas 
shumë mundimeve, neve 
na pret një sfidë e re – ajo 
e shkollës. Jeta po ndryshon. Shoqëria po rritet. 
Mendimet po ndryshojnë. Socializimi me shokë e 
shoqe vazhdon pandërprerë falë rrjeteve sociale. 
Jeta në shkollë bëhet interesante, por edhe e 
vështirë për ta kuptuar. Prandaj, sot i kujtoj vitet 
nga klasa e parë, deri më tani. Më ka mbetur edhe 
pak kohë deri në përfundimin e klasës së nëntë. 
Tani ka ardhur koha që të zgjedhim drejtimin e së 
ardhmes. Unë kam menduar që të regjistrohem  në 
Gjimnaz – në drejtimin e shkencave shoqërore. 
Dëshira ime kahmotshme është që të bëhem 
profesoreshë e suksesshme. Shpresoj që t'ia arrij 
qëllimit.

I anketuan:
 Merita KUKAJ & Elhame ZENELAJ

    ANKETË ME NXËNËSIT E KLASAVE TË NËNTA
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Natyra e komunës së Suharekës është një 
tërësi komplekse në fizionominë e peizazhit 
të saj. Morfologjia e ndryshueshme e relievit 
e bënë komponentin themelor të fizionomisë 
së peizazhit të kësaj komune. Shikuar 
fizionominë morfologjike të territorit të 
vendbanimeve të komunës së Suharekës, 
shihet qartë natyra, e cila nga ultësira kalonë 
në relievin kodrinoro - malor. Territori i  
komunës së Suharekës ka një reliev të 
rrafshët-fushor, i cili në mënyrë të valëzuar 
ngritet deri në kuotën 2000 m të lartësisë 
mbidetare, që përfaqëson zonat kodrinoro-
malore. 
Natyra e kësaj komune është ndërtuar nga 
lëvizjet tektonike me shkëputje dhe ngritje të 
relievit, duke theksuar peizazhin e saj me një 
natyrë të veçantë dhe të përshtatshëm për 
banim, si dhe duke e vendosur hapësirën e saj 
në një mjedis agrar dhe me rëndësi të veçantë 
ekonomike. Prania e fushave ka rëndësi të 
veçantë për zhvillimin ekonomik të kësaj 
komune, pasi që mund të kultivohen dhe 
zhvillohen bimësi të ndryshme. Livadhet dhe 
kullosat në zonat kodrinoro-malore janë 
resurse të mira për bagëtinë e kësaj komune. 
Malet përbëjnë një sistem të ndërlikuar me 
thyerje të shumta, të cilat ngritet deri në 2000 
metra në zonën e maleve të Sharrit. Territori i 
k o m u n ë s  s o n ë  m b u l o h e t  m e  p y j e 
gjethërënëse dhe gjethëmbajtëse, ndër të cilat 
druri i ahut zë një sipërfaqe të mirë. Rajoni 
njihet edhe me emrin Koka e Ahishtës. Bredhi 
dru gjethëmbajtës i jep një pamje të bukur 
natyrës së komunës. Zona e bredhit mbulon 
fshatrat: Mushtisht, Greikoc, Duhël, etj, të 
cilat i japin natyrës peizazhin e bukur, 
sidomos gjatë kohës së dimrit. Lartësia 
mbidetare, ku gjenden qyteti dhe fshtarat 
ndryshon. Në qytet ajo sillet në 400 metra të 
lartësisë mbidetare, ndërsa mesatarja sillet në 
455 m. Relievi i komunës së Suharekës nuk 

p a r a q e t  p e n g e s ë  p ë r  z h v i l l i m i n  e 
komunikacionit. Megjithatë, komuna e 
Suharekës me relevin e përshtatshëm të saj, 
luan rol kryesor në lidhjet komunikative 
ndërmjet vendeve të tjera në nivel rajonal dhe 
kombëtar.                                                          
Natyrën e komunës e karakterizon edhe 
prania e klimës kontinetale dhe asaj 
mesdhetare, e cila depërton nëpërmjet luginës 
së lumit Drini i Bardhë, e që kjo ka rëndësi për 
jetesën, zhvillimin ekonomik-bujqësor e 

veçanërisht në sektorin e vreshtarisë. 
Gjithashtu, komuna e Suharekës ka një 
ndërtim të llojllojshëm litologjik, me praninë 
e mineraleve të ndryshme dhe me bonitet të 
kategorizuar nga 1 në 6, me pjerrësi dhe 
hipsometri të ndryshme nga 500 deri 2000 m, 
që e karakterizon shumëllojllojshmërinë 
morfologjike të relievit të komunës dhe 
peizazhit të saj. Karakteristikat gjeologjike, 
klimaterike, hidrologjike, e biogjeografike i 
japin element të veçantë dhe shumë të 
rëndësishëm  natyrës së komunës së 
Suharekës për dallim nga komunat e tjera.
                                                                  

 Mr. sci. Besim HALITAJ

GJEOGRAFI
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ISMAIL QEMALI

Trimi  i Vlorës
Plaku mjekërbardhë
E ngriti flamurin tonë
Kombëtar.

E teta Marigonë
Me vajzat e Vlorës
E qëndisën flamurin
Për  Ditën e Fitores.

Diorit SHAHINAJ, 
                  kl. III/1

      17 SHKURTI

17 Shkurti ditë kombëtare
I gëzoi zemrat shqiptare
U dridh toka, ushton qielli
Në Kosovë pavarësia erdhi.

Gjithë të lumtur festojnë
Dëshmorët i nderojnë
Mbarë bota sot e di
Në Kosovë nuk ka robëri.

Ëndrra shekullore
E shqiptarëve je ti
Amaneti i atyre që ranë
Për liri fjala: PAVARËSI!

Eriola ZMALAJ, kl. V/1

       KOSOVË

Kosovë çerdhe e lashtë
Fole në shkrepa
Nuk të lanë të vdesësh
Shotë e Azem Bejta.

Kosovë  rritur në histori
E përgjakur në luftra 
                            për liri
Mbushur me plagë
E ruajtur shekuj me radhë.

Kosovë si lulëkuqe
Trimat tu u lidhën 
                     besa-besë
Adem Jashari ta vuri
Duvakun e të bëri nuse.

     Ledion KICAJ, kl. V/1

17 SHKURTI

17 Shkurti është
Një ditë e bekuar
Për këtë ditë shumë
 Janë flijuar.

Shumë trima 
       derdhën gjak
Shumë burra, 
        gra e fëmijë
U masakruan
Që kjo ditë të jetë 
          sot e bekuar.

      Erjona TAFAJ, 
                      kl. V/1

        DËSHMORËT

Për liri jetën e sakrifikuan
Në luftra jetën e flijuan
Trimat e Kosovës
Mbeten përherë 
                    të paharruar.

Gjaku i tyre ishte derdhur
Për lirinë që sot e kemi 
Dëshmorët i kujtojmë
Për sakrificat që bënë 
                 nuk i harrojmë.

U qoftë i lehtë dheu 
                 i vendit të tyre
E lehtë dhembja qoftë 
                             për ne
Veprave të tyre u themi: 
                             Lavdi!
Loti shndërrohet 
                 në krenari.

Xhevahire TAFAJ, 
                 kl. III/1

           BABI

Mos mendo që të harrova
Që nuk shkruaj për TY
Kam dhembje o babi
Kam shumë lot në sy.

Më mungon ai prehëri yt
Ku kokën e kam mbështetur
Kur qaj për të kaluarën
E kisha shumë më lehtë.

Ai zëri yt i ëmbël më mungon
Këshillat që i dëgjoja çdo ditë
Bijë bëhu e fortë më thoje
Nuk ia vlen me u mërzit.

Nuk jam e dëgjueshme, o babi
Askënd nuk po e dëgjoj
Shpesh nga vuajtjet 
                   që kam në zemër
Edhe miqtë e mi i injoroj.

Injorante nuk isha kurrë
Si duket nga dhembja e fitova
Nuk po mundem të pajtohem
Me humbjen që përjetova.

    Albina TAFAJ, kl. VIII/1

JETO!

Jeto!
Si mendon
Jeta është e jotja
Veç ty të takon.

Jeto!
Si ke dëshirë
Jetoje jetën
Sa më mirë.

Jeto!
Kurrë mos dysho
Çfarëdo që të ndodhë
Jeto veç!

Rina DEMAJ, 
      kl. VIII/2

           FSHATI

Bukuri të rralla
Më të bukurat e kësaj bote
Bari i blertë
Ajri i pastër nga ana jote.

Fusha me lule
Te ti vij çdo ditë
Jam krenar që jetoj në fshat
Nga gëzimi duke bërtit.

Lea BEQIRAJ, kl. VI/2

EJA PRANVERË!

Eja pranverë sa më parë
Për ty malli më ka marrë
Eja natyrën zbukuro
Eja e mua më gëzo.

Eja livadhin me lule
Ma mbush
Si xhaxhi piktor
Kur i vizaton me brushë.

Eja në kopsht 
Pemët me lule i hijesho
Eja dimrin e mërzitshëm
Ma largo!

Lorieta KICAJ, kl. III/2

       FLUTURA

Çfarë kërkon moj 
          flutur e bukur
Ti në shtëpinë time
A kërkon ushqim 
Ti nga  dora ime?
Bëhu shoqja ime
Të lozim së bashku
Unë do të jap ushqime
Ty nga dora ime.

Sumeja KICAJ, kl.  
                        III/2

   PAVARËSIA

 Ditë të mira
Po vijnë çdo ditë
Trimat tanë
Me gjak e sollën lirinë.

Për këtë vend
Trimat e trimëreshat 
                    luftuan
Që kjo ditë
Të jetë e bekuar.

Por, sot dielli ndryshe 
                  po shndërrit
Është më ngrohtë 
E zemrat tona po rrahin fort
Do të jemi të lirë si zogjtë.

      Dion TAFAJ, kl. II/2

  FLAMURI

Në dhomën time
Në mur rri
Flamuri ynë
Kuq e zi.

Marigona e bukur
E ka qëndisur
Ismail Qemali
Në Vlorë e ka ngritur.

Melisa BEQIRAJ, 
               kl. III/2
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       MËSUESJA IME

Që nga dita e parë në shkollë
Unë mbaj shumë kujtime
Zërin tënd të ëmbël
Mësuesja ime.

Ti më mësove numra
Më mësove shkronja
Më mësove shumë gjëra
Vjersha, këngë, besa 
                  edhe lojëra.

Zëri yt i ëmbël
Qëndrimi në nivel të lartë
Të bën ty mësuesja ime
Njeri me shumë edukatë.

Je shembulli më i mirë
Ti mësuesja ime
Asnjëherë s'do të harroj
Gjithmonë do të jesh 
                    në mendje
Dhe në zemrën time.

Unë jam në klasë të dytë
Dhe nuk di të shkruaj shumë fjalë
Por një gjë e di
Për ty gjithmonë do të jem krenar.

Leonit KURTISHAJ, kl. II/2

           NËNA IME

Nëna është aromë e shtëpisë
Pa praninë e nënës shtëpia bëhet hi
Pa zërin e nënës s'ringjallet njeri
Ah, sa do të doja ta kthehesha 
                             prapë fëmijë!

Me sa mundim më ka rritur
E mbaj mend kur isha fëmijë
Nëna ime e dashur 
Gjithmonë gati më rri.

Dua që duart e saj të m'i krehin 
                              flokët prapë
Ah, sa më mungon ajo natë
Kur me përrallat e saj
Në gjumë të thellë rashë.

Sot sa po më mungon nëna ime
Sa do të doja ta kisha pranë
Faqen e saj ta përqafoj pak
Të m'i përkëdhelë flokët 
                         si çdo natë.

Sot është dija jote
E prite me padurim
Atje ku je dua të them
Urime 8 marsi - mami im.

Elona BEQIRAJ, kl. VI/2

   LUFTA NË ZONËN 
   E NERODIMES

Kemi pasur shumë trima
Sadik Begun si vetëtima
O Sadik, o vëllai ynë
Ti përherë do të mbetesh trim.

Në Jezerc e në Slivovë
Emri yt u shkrua dëshmor
Ranë dëshmorë disa djem të ri
Ne i mbajmë në histori.

Ne gjithmonë do t'ju kujtojmë
Trimëritë tuaja s'i harrojmë
Luftuat si luan
Asnjëherë nuk ju harrojmë.

Qamil ZMALAJ, kl. III/2

     DËSHMORËT

Kur atdheun e kaploi flaka
Si luana u larguat nga vatra
Latë fëmijë pa baba
Latë motra pa vëlla.

Në dorë armët i kapët
Që në Kosovë të festojmë sot
Ju ishit ata që na sollët lirinë
Gëzimin e pavarësinë.

Prej askujt nuk u frikuat
Ballë për ballë me armikun 
                               luftuat
Trojet e Kosovës i çliruat
Kosovën nënë e nderuat.

             Rinesa SHAHINAJ, 
                              kl. VIII/1

ISMAIL QEMALI

Ismail Qemali të lumtë ajo dorë
Që e ngrite 

Flamurin kombëtar
Në Vlorë.

Dita e madhe
Është ditë historike

Me shumë trima të tjerë
Flamurin e ngrite.

Blerona ZMALAJ, kl. III/1

1 QERSHORI

1 Qershori ynë
Erdhi përsëri
Edhe më të lumtur
Neve na gjen tani.

Të gjithë të gëzuar
Lozim dhe këndojmë
Rroftë 1 Qershori
Rroftë festa jonë!

Fjolla TAFAJ, 
               kl. III/2

MËSUESJA

Lotët na ktheve në gëzim
Shumë na edukove
Gjërat më të bukura të botës
Ti na mësove.
Nëse do të kisha fjalë të mëdha
Ty do t'i thurja
Mësuese e dashur
Ke më të bukurat shkronja.

Altin BEQIRAJ, kl. VII/1        SOT KOSOVA 
LULËZON PËRSËRI

Sot Kosova lulëzon përsëri
Se më 17 Shkurt arriti në liri
Feston shqiptaria këtë pavarësi
Qanë nëna për atë djalë të ri. 

Jetimi feston po lotët s'i ndalen 
Qanë për të babain që s'e arriti 
                                 këtë ditë
Një letër nga qielli ra në tokë
Dëshmori amanet: Festoni, 
                             o ju shokë!

Laura ZMALAJ, kl. VII/1

 7 MARSI

Mësues i dashur
Mësues bujar
Tërë diturinë
Neve na e ke fal.

Me lule të presim
Te dera me gëzim
Urime 7 Marsin
Mësuesi im!

      Florian TAFAJ, 
                  kl. VII/1

     SHKOLLA IME

Çdo ditë e më shumë
Dua të mësoj
Të bëhem mjek
Dhe njerëzve t'u ndihmoj.

Të gjendem pranë njerëzve
Të vendlindjes sime
Të jap kontributin tim
Kosovë, o nëna ime!

          Hasan CANAJ, 
                       kl. IV/1
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             FAMILJA

Nëna ka aromë që ty të lumturon
Përqafimi i nënës ty të qetëson
Babi ka fjalë që ty të shpjegon
Këshilla e babit ty të mëson.

Vëllai ka mbrojtje që ty të afron
Besnikëria e vëllait ty të forcon
Motra ka dhembje që ty të tregon
Dashuria e motrës kurrë nuk mbaron.

Alketa CURRAJ, kl. VII/1

SHKOLLA

Shkolla ime e dashur
Shumë na edukove
Të të them faleminderit
Që shumë gjëra na mësove.

Nëse do të doje shpërblim
Me dije do ta bëj
Shkollë moj shkollë
Je më e mira në botë.

Dorela BEQIRAJ, kl. VII/1

JETA

Të sjell vështirësi e dashuri
Njerëz të mirë e njerëz të këqij
Sjell prova e mundime
Sjell shumë sfida e hidhërime.

Mësohu të vlerësosh
Të dashurosh e të kuptosh
Mëso të mos urresh
Mallkosh e nënvlerësosh.

Duaji ata që të duan
Mos dëgjo ata që të nënvlerësuan
Sepse jetën tënde
E jeton TI!

Rita CURRAJ, kl. VIII/1

7 e 8 MARSI

Dy festa të bukura
Të prindërve të mi
Njëra në shkollë
E tjetra në shtëpi.

Njëra e mësuesit
E tjetra e nënës
Të dyja shkëlqejnë
Si drita e hënës.

7 Marsi në shkollë
8 Marsi në shtëpi
Të dyja i çmojmë
Festat e prindërve të mi.

Aurela SELIMAJ

PAVARËSIA

Sa shumë të pritëm
Ty moj pavarësi
Sa shumë gjak u derdh
Për këtë liri.

Shumë trima luftuan
Me pushkë në dorë
Për ditën që po e festojmë
Dëshmorëve lavdi u qoftë.

Alberita SELIMAJ, kl. VII/2

17 SHKURTI

Sa kohë ka kaluar
Derisa erdhi kjo ditë
Sa shumë njerëz janë flijuar
Sa shumë kemi prit.

Plot sakrifica e mundime
Plot vuajtje e padrejtësi
Kaloi kjo Kosova ime
Gjatë rrugës për pavarësi.

Vite e vite të tëra
Trimat për liri luftuan
Ditë e ditë të tëra
Nënat për liri lotuan.

Sa e shenjtë
Sa e çmuar
Është kjo ditë e sa me mall
Thërrasim: 
           Kosova Republikë!

Dorela BEQIRAJ, 
                        kl. VII/1

SHOQËRIA

Ekziston një shoqëri
Më e mira në botë
Të ndihmon në vështirësi
Na i heq këta lot.

Shoqëria e bukur
Sa më s'ka
Kalojmë sa më mirë
Pa ia nda.

Erza KURTISHAJ, kl. VII/1
  

KURIOZITETE
1. Femra që ka lindur më shumë fëmijë është një ukrainase. Ajo ka lindur 
69 fëmijë, nga të cilët vetëm dy i kishin vdekur gjatë lindjes.
2. Fëmija më i rëndë në botë është lindur në vitin 1954 nga italiania 
Carmelina Fdele nga Aversa. Djali i saj peshonte ditën e lindjes 10, 2 kg.
3. Bethoveni para se të kompozonte fuste kokën në ujë. Ainstein deri në 
moshën 9- vjeç nuk fliste normalisht.
4. Burri më i shkurtër në botë është Gul Mohammed nga India. Pas matjeve 
të bëra më 19 qershor 1990 në spitalin “Rahm Manohar” të New Delphit 
(In), u arrit se ai është vetëm 57 cm dhe mban deri më sot rekordin.
5. Si gruaja më e vogël në botë deri me sot është konsideruar Pauline 
Musters, e lindur në 26 nëntor 1876 në Holandë. Mbas lindjes së saj, ajo 
ishte vetëm 30 cm. Në moshën 9-vjeçare ajo ishte 55 cm dhe peshonte 
vetëm 1,5 kg, ndërsa në moshën 19-vjeçare ajo arriti vetëm në 61 cm e 
gjatë.
6. Shteti që konsumon më shumë bukë në botë është Turqia. Llogaritjet 
tregojnë se mesatarja e çdo personi në përdorimin e bukës arrin në 199,6 
kg.
7. Duhanxhinjtë më të shumtë ndodhen në Kinë. Sipas llogaritjeve të 
fundit, në Kinë janë shitur 1,69 bilionë cigare (më shumë se në çdo vend 
tjetër). Në gjithë botën janë shitur 5,5 bilionë cigare.

Zgjodhi: Sami BARALIU

Zgjodhi: Sami BARALIU



Nebih Muriqi u lind në fshatin Novosellë afër 
Pejës, në vitin 1943. Diplomoi në Akademinë 
e Arteve Aplikative në Beograd te profesor 
Rajko Nikoliq, ku mori përvojat mësimore 
për art në Akademinë e Arteve të Prishtinës në 
vitin 1980. E gjithë veprimtaria e tij artistike 
ishte ekspozuar në Kosovë dhe ish-Jugosllavi 
në vitet 1970-1980, ku mori çmime të shumta 

artistike.
Bota artistike e Muriqit është njëra prej 
meditimit dhe simboleve.
Veprat e tij, duke përfshirë aktet nudo të  
femrave, shfaqin harmoni të shkëlqyeshme të 
ngjyrave. Shumë nga pikturat dhe veprat më 
të njohura të tij u dogjën dhe u shkatërruan 
nga lufta e fundit në Kosovë. Pak nga ato 
punime, që kanë mbetur e kanë simboliken e 
vet, përmbajtjen dhe shprehjen kreative, të 
cilat na bënë neve si artist dhe nxënës, që të 
frymëzohemi më tepër në krijimtarinë tonë.
Pa dyshim, Nebih Muriqi, është një piktor 
tejet i angazhuar. Për punën e tij 50 e sa 

vjeçare, u shpërblye disa herë, që tregojnë 
dendur kreativitetin e tij të mirëfilltë dhe 
sensin e lartë ndiesor. Çdo vepër e tij, ka 
veçanti, ka poetikë, por ka edhe filozofi. Ai 
është një krijues tejet i veçantë, por edhe i 
gjithanshëm; vizatues, piktor, kritik i artit dhe 
poet. Kjo gjithanshmëri e tij i dha kuptim të 
lartë dhe logjikë të shëndoshë kreativitetit të 
tij ndiesor, sensitiv dhe fare përmbajtësor. 
Ishte profesor në Fakultetin e Arteve në 
Prishtinë deri në vitet 2008-2009 në lëndën e 
Aktit- vizatim në fushën e artit figurativ.
                                                                                                

 Fahri KUKAJ, prof.
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ART FIGURATIV

Nebih Muriqi – biografi
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Nevoja për komunikim shfaqet me 
fillimin e krijimit të shoqërisë njerëzore. 
Mjeti i parë komunikues siç dihet është gjuha 
e të folurit. Më zhvillimit e teknologjisë, 

lindën edhe mjetet e tjera komunikuese, si: 
telefoni - telelargësi. Nevoja dhe zhvillimi 
ekonomik mundësoi përdorimin  e telefonave 
mobilë. 

Telefonat celularë dhe mesazhet janë pjesë 
integrale e jetës sonë. Truri ynë ndodhet 
gjithnjë nën influencën e botës së re 
teknologjike,  lojërave elektronike, MP3 dhe 
internetit, rrjeteve wireless, lidhjeve me 
Bluetooth, ku lista zgjatet pafund. Vitet e 
fundit, shfrytëzimi i internetit dhe i telefonit 
mobil, ka zënë vend në çdo kënd të Kosovës. 
Përdorimi i rrjeteve sociale nëpër telefona 
celularë është një ndër aktivitetet ditore më të 
përhapura dhe më të përdorura nga të rinjtë në 
mbarë botën. Sipas shumë hulumtimeve, 
shfrytëzimi i tepruar dhe i pakontrolluar i 

celularëve nga moshat e reja mund të shfaqë 
disa ndryshime në personalitetin e njeriut, ku 
këto ndryshime te të rinjtë janë më të 
paparashi-kueshme dhe më të vrullshme.                                                    

Përdorimi i tepruar i 
celularit mund të shkaktojë 
një varje ndaj tyre. Mund të 
ndikojë në shtimin e stresit 
apo, si dhe të hapë probleme 
në familje.

Ato kanë një ndikim 
shumë të madh në jetën e 
njerëzve në botë, e prej disa 
vitesh edhe në Kosovë. 
Natyr i sh t ,  përdor imi  i 
telefonisë mobile ka edhe 
anët e saj pozitive dhe 
negative. Si anë pozitive 

mendoj se është komunikimi më i lehtë mes 
njerëzve dhe informimi me i shpejtë rreth 
ngjarjeve të ndryshme. Ndërsa, anët negative 
të përdorimit të internetit janë: shtimi i sjelljes 
agresive, krijon emocione të forta dhe stres te 
të rinjtë, varshmëri në përdorimin e rrjeteve 

sociale etj. Rrjetet sociale përdoren jo vetëm 
gjatë kohës së lirë, por edhe në praninë e 
njerëzve të tjerë, në autobus, në kafiteri, në 
takime të rëndësishme etj.

                                                                                  
Hashim KUKAJ, arsimtar

Teknologji
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E përpiloi: Tahir ZENELAJ 

FJALËKRYQI  KLASIK

1
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4
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6

7

8

9

10

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 Horizontalisht: 
 1. Emri i revistës sonë; 2. Një zanore – valle me motive... grumbulli – njësia e 
sasisë së materies; 3. Litër – e qetësuar – gjellëbërës (pop.) – IT; 4. Zanore – fosfor – 
dëshmori i ri i fshatit tonë – Universiteti i Prishtinës (shkurt) – tokë pune; 5. Ai që bën 
murin – markë kamionësh – sulfur – EN; 6.Lloj letre - një dëshmor – puna e artistit; 7. 
Zanore e parë – ai që ruan bagëtinë – emër femre – AB; 8. USE – emër nderi – një 
dëshmor – azot; 9. Tërësia e forcave të armatosura – vegël pune – shkenca për 
moralin; 10. Parafjalë – një dëshmor – përemër pronor – Muhamet (shkurt); 11. Ai që 
i bën karikaturat – një shenjë e pikësimit.

Vertikalisht:
 1. Emri përkëdhelës i një dëshmori – disa – Ushtria Çlirimtare e Kosovës 
(shkurt); 2. Zanore – pjesore për formimin e paskajores – lloj arme e vjetër; 3. 
Çalaman – parashtesë; 4. Shami koke për gra – ata që nuk janë të lirë – zanore; 5. 
OMASAFA – një zanore – kalium; 6. Artist shqiptar; 7. Zanore – IFONIA – kalë 
shale; 8. Tonelatë – thaj- karbon- sulfur – uran; 9. E frikësoj (pop.) – gram – HER; 10. 
Shkëmbi – një dëshmor; 11. R-R-emër grek; 12. Emër vajze – përgjegjës i agjencisë – 
tonelatë; 13. Një dëshmor – tri zanore; 14. Kalium – ÇP – popull (huaj); 15. Njësia e 
rezistencës – një dëshmor – fosfor; 16. Oksidi i karbonit – amper – bashkëtingëllore – 
përemër pronor; 17. Të parët tanë – Korporata Energjetike e Kosovës; 18. Lloj metali 
– jo dita.                                                        



G A L E R I A E R E V I S T Ë S 

Enkela Çelaj, kl. VI/2 Eliza Shahinaj, kl. VIII/1

Jonila Beqiraj, kl. VIII/2

KËNDI I PARASHKOLLORËVE 

Aulona Kurtishaj

Engjëll Selimaj

Olti Selimaj



BOTIMIN E KËTIJ NUMRI E SPONSORIZOI SHOQATA “GREIKOCI” 

ME SELI NË SSINGEN - ZVICËRO
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