
GËZUAR 5 VJETORIN
E PAVARSISË KOSOVË!

Gezuar festën mësues të dashur

Kjo feste eshte e bukur si pranvera qe e mban ne lendinen e diteve te saj.
Nuk eshte rastesi që patrioti I RILINDJES KOMBETARE, MESUESI I
POPULLIT, PETRO NINI LUARASI, çeli të paren shkolle shqipe ne pran-
veren e vitit 1887 duke lajmeruar të gjithe se kjo ishte lulja e pare,
“manushaqja e ndrojtur”, qe provoi te sfidonte acarin e eger, qe derdhi mbi
te zemerimin e dimrit perandorak. Nuk u ligeshtua kjo lajmetare e brishte:
kishte ardhur ne ate fillim marsi me nje mision te madh. Kishte ardhur per
t’i treguar botës se pas saj lule dhe me te bukura do te çelnin ne gjithe
Shqiperine: lulet-shkollat shqipe qe i ushqeu e i mbrojti me ngrohtesi zemra
e madhe e popullit tone martir.

Sa dhimbje, sa loti, sa sakrifica ishte haraçi i mbijeteses se gjuhes shqipe,
i shkolles shqipe! Sa patriote e mesues-patriote e shkruan me gjak historine
e saj qe te mos harrohet kurre. Ndaj 7 Marsi ka nje domethenie te veçante:
eshte dita e nderimit per figuren e ndritur te mesuesit.

GËZUAR TË GJITHË BREZAVE TË MËSUËSVE EDHE ATYRE
QË DO VIJNË, ME MISIONIN E MADH FISNIK

Cili është mësuesi ideal?
Kur flas për një mësues ideal i referohem hapësirës jashtë detyrës së tij të

mësimdhënies. Kur flas për mësuesin ideal, kam parasysh atë mësues që di
të menaxhojë më së miri  marrëdhënien e tij me nxënësin. Me këtë
nënkuptoj një mësues që është gjithmonë pranë teje për të të ndihmuar për
të të këshilluar për të të kuptuar….është gjithnjë një shpatull ku mund të
mbështetesh. Një mësues ideal është ai që mendon për problemin tënd edhe
pasi del nga shkolla, ai që të mbështet, qoftë edhe me një buzëqeshje, ai që
të korrigjon qoftë edhe me një vështrim sa herë duhet, është ai që nuk të
sheh si një tjetër adoleshent problematik, por thjesht përpiqet të kuptoje
botën tënde me shumë normalitet. Ai di të ruajë figurën autoritare edhe kur
ka ndërtuar marrëdhënie të ngushta me nxënësit e tij pasi nderimi për këtë
mësues është i natyrshëm, konstant dhe nuk mbaron me vitet e shkollës.

Mësuesi ideal meriton 365 “7MARS” në vit!

Pavaresia e Kosoves - 17
Shkurt 2008

17 Shkurt 2008,
Momenti erdhi!

Çdo Shqiptar kudo ne bote kete
date do ta mbaj mend perhere si
nje dite historike, mbase dita me e
madhe e shqiperise (asaj etnike) qe
nga nëntori 1912, dite ku do te
shpallet ëndrra, shpresa dhe loti i
a t y r e  q e  u  s a k r i f i k u a n ,
PAVARËSIA e kosoves, e
Kosoves sone, e Kosoves
Shqiptare.

Krijmi i Republikes se Kosoves e
cila i hap rruge unifikimit, mbase
jo te kufijve tane apo te
shqiptareve ne nje shtet sic do te
donim te gjithe, nje republike
Shqiptare dhe jo me republika e
shqiperise apo e Kosovës, por i
hap rruge bashkimit te njerezve qe
tashme nuk do te ndjejne friken e
asnje ushtrie, politikani ekstremist
apo nacionalizmit te pushtuesve.

Dhuna, gjaku, largimet, gjenocidi
serb dhe lufta moren fund, vdiqen
sebashku me Jugosllavine dhe
Millosheviqin. Kjo dite shenon
largimin nga erresira dhe afrimin
me perendimin, ndryshe bashkimin
tone.

Kosova
Jemi vëllezër
Një komb na bashkon
Njeri-tjetrin me gëzim uruam
Në këtë 5-vjetor

Moj Kosovë e bukur
Moj Kosovë trime
Të jemi të gjithë të bashkuar
Të uronn  kjo zemra ime

Sajdi Majaci
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Në Atdhe
Jeta ka dallgë

Ne i përballuam

Hallet nuk na lanë

Na çuan në dhe të huaj

Në dhe të huaj

U linda e u rrita unë

Shqipen e fola
Me shumë krenari

Mallkuar qoftë

Ai që nuk flet gjuhën e tij

U kthyem në atdhe

Me mall e dashuri

Se ti më ke thënë

Të kam nënë e më ke bijë

Tani që në atdhe jam kthyer

E ndiej thellë në shpirt

Se flas shqipen çdo ditë
Kl III,  Petrula Filka

7 Marsi
Ja erdhi 7 marsi

Plot hijeshi

Mësuesen urojmë

Gjithë dashuri

17  Shkurt
Feston Kosova

Feston Shqipëria

Feston lirinë

Gjithë ardhmëria

8 marssi
Një tufë me lule

Nënës do tja dhuroj

Dhe 8 marsin

Me gëzim do ti uroj

Kl III,  Megi Zhara

Mësuesja
Marrim një M si mëma jonë

Marrim një Ë si ëdrrat e bukura

Marrim një S si syri i shpresës

Marrim një U si udha jonë

Marrim një E era e freskët

Marrim një S si stilolapsi që mbani në dorë

Marrim një J si jastëku i ëndrrave

Marrim një A si ajëri që thithim

Dhe ja ku del nëna jonë e dytë Mësuesja
Kl IV,  Elis Karçini

Gëzimi i festave
Në shkollën tonë ka plot  nxënës të cilëve jo vetëm u
pëlqenë poezitë, por edhe shkruajnë në këtë gjini të bukur.
Nxënës të kësaj shkolle e kanë bërë traditë të bukur që, sa
herë vjen 7-8 Marsi të dhurojnë dhe një buqetë me krijime të
tyre ku shprehet dashuria për dy festa të dashura: 7 Marsi,
festa e mësuesit dhe 8 Marsi, festa e nënës.
Në të vërtetë këto dy ditë të shënuara i përshkon një dashuri
e ngrohtë fëmijrore. Dihet që nëna dhe mësuesja, nëna e
dytë, siç quhet shpesh, janë ndër figurat më të afërta për të
vegjlit, ato luajnë rol parësor në formimin e tyre. Prandaj
është aq i pranishëm në zemrat e fëmijëve gëzimi për këto
festa të bukura.
Është vështirë të gjesh vajzë apo djalë vogëlush apo
vogëlushe me fytyra të ngrysura, përkundrazi të gjithë janë
të gëzuar, të gjallë dhe të qeshur. Dhe lodrojnë e kënaqen
pranë mësueses e nënës, “mbretëreshës” së festave. .
Prandaj nga thellësia e botës së tyre të pastër shpirtërore
buron premtimi se mundin e këtyre figurave më të dashura
për ta do t’ua shpërblejnë vetëm duke u bërë sa më të mbarë
e duke mësuar sa më shumë e sa më përkushtueshëm që të
rriten bijë të denjë për familjen, atdheun, popullin.
Në shkollën “Bota e Diturisë” fëmijët punojnë me pasjon
për të bëtë krijime të bukura
Ja disa prej tyre.
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Nënë Shqipëri
Jam ulur në tavolinë,

Po ri dhe mendoj
Vjershën time flamurit të kuq t’ia kushtoj

O flamur i kuq e zi

Shqiponja krenare çerdhen ka bërë tek ti

Ngulit në zemrat tona të madhen dashuri.

Për dashurin e madhe

Për nënën Shqipëri

Për jetën tonë të bukur

Krenar valvitesh ti.

Kl V,   Ervis Merdanaj

Peisazhi i dimrit
Sa i bukur duket peizazhi sot

Ngjyrën e borës ka marrë kudo

Zogjtë fluturojnë rreth e përqark

Era pemët i merr me vete

Malet kanë veshur fustanin e bardhë

Çdo gjë duket si në përallë.

Kl   ,  Megi Ramaj

Nëna ime
Kush më lan e më ndrron?

Kush më flet e më këndon?

Kush më fal shumë dashuri?

Kush më merr më fut në gji?

Kjo është nëna ime

Që më rrit me kënaqësi

Se ti më edukon

Se ti më ledhaton

Se ti jetën ma fale

E më rite me halle

Se në shpirtin tënd ndiej ngrohtësi

Ndaj një buqetë me lule ta fala plot dashuri.

Kl V  Ida Grada

Një ditë me shi
Unë jam ulur pranë dritares dhe vështroj
përjashta. Shiu bie ngadalë mbi gjethet e
pemëve. Duket sikur ai i përkëdhel dhe ato të
lumturuara lëkunden ngadalë. Zambakët e
bardhë duken si gota me ujë nga burimi. Atje
këtu krijohen rrëkeza të vogla që toka e etur i
thith me kënaqësi. E përhumbur në mendime
koha kalon dhe një ylber të bukur qielli vizaton.
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Mësuesja
Një buqet me lule
Lulesh plot aromë
Për mësuesen time
Unë e paketoj

Ti më mësove
Të shkruaj e të lexoj
Dhe ti moj mësuese e dashur
Ty të falenderoj

Kl. IV, Vjola Lamaj

Mësuese e dashur
O mësuese e dashur
Unë të dua shumë
në zemër të kam
Edhe kur fle gjum

Kur hap abetaren
Më kujtohesh ti
O mësuese e dashur
Në zemër më ri

Ti më qënrdon pran
Kudo që unë jam
Ndaj një vend në shpirt
Për ty unë e kam.

Kl  V,   Ida Grada

Ylberi
Ylberi ka ngjyra
Numëroi, janë shtatë
Zbukurohet natyra
Kur del mbi shpat

Është i bukur ylberi
Duket fantazi
Herë dua ta prek
Herë dua ta çoj në shtëpi
As njëra as tjetra
Ide nuk shkon
Që në kohërat e vjetra
Ylberi kështu rron
Nuk është magji
Rrezja nëpër shi kalon
Këtë proçes mbaje mend ti
Se ylberin krijon

Kl VIII

Bora
Bore, bore! Kjo eshte thirrja e ge-
zuar qe me vjen ne vesh qe nga
femijeria.
Gezimi per boren, eshte e ftohte,
por e bukur. Bie bore!
Gjithçka eshte mbuluar nga qilimi i
bardhe. Deget e pemeve te
mbushura nga Debora duket sikur
po keputen. Kudo ka bardhesi, mbi
cdo lule, mbi cdo cati, mbi cdo
peme e cdo rrugice.
Kjo ngjyre e bardhe tregon se sa
fisnike dhe e paster eshte bora. Ajo
perfaqeson stinen e dimrit, nje stine
te ftohte e te ashper.
Është bora arsyeja pse stina behet
me e bukur, ku shume kafshe bien
ne gjumin dimeror dhe fshihen ne-
per shpella dhe strofulla per te zene
ngrohte. Une e dua boren, ajo me
pelqen dhe jam e lumtur qe mbaj
emrin e saj…!

Kl VI, Borana Hoxha

Sot është një ditë e re.
Shpresoj gjithmone qe e nesermja te vij e te pres dicka te re.
Dita e re ka shume shprese, enderra te reja. Te rejat mund te
jene nga me te ndryshmet, ka te mira ka dhe te keqija.
Kaloj nata erdhi agimi. Cohem, shoh oren, shtrihem, por syte
I ngul diku e mendohem:
-Si do t’ia kaloj sot?
-Cfare te reje do te mar vesh? E mendime te reja, por me
shume jane pyetje.Perseri pyes veten :
-Cfare do te me sjelle ky monolog me veten?
Por shpejt ngrihem e shkoj ne shkolle. Te rejat fillojne aty-
rruga ime drejt se ardhmes. Ve cdo dite nje tulle ne murin e
karriers sime, asaj qe enderroj te behem.
E keshtu cdo dite per mua, eshte dite e re, gezim I ri,
shprese e re.

Kl VII, Esmeralda Kamberi
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Simbolet e shkruara në etiketat e veshjeve

Të gjithë i kemi parë, por pak herë ua kemi kushtuar vëmendjen se çfarë
duan të thonë në të vërtetë. Fjala është për simbolet e shkruara në etiketat e
veshjeve tona, mosrespektimi i të cilave, shpesh na i ka dëmtuar ato.

Dora në enë me ujë. Do të thotë, që larja dhe shpëlarja e kësaj veshje mund të bëhet edhe me dorë dhe se
duhet të bëhet me kujdes. Kini kujdes të mos e shtrydhni fort.

Temperatura në enë. Kur tregohet temperatura në gradë, me numra brenda një ene, tregon se ajo është
maksimalja e larjes dhe se nuk duhet tejkaluar, pasi do të dëmtoni veshjet tuaja.

Trekëndëshi. Tregon se veshjet mund të zbardhen.

Rrethi me pikë. Një rreth me pikë brenda na tregon se mund të përdorim tharësen për këtë veshje.
Temperatura e tharjes tregohet nga pika: 1 për temperatura të ulëta, 2 për temperatura të larta. Kurse ikona pa
pikë e bllokon përdorimin e tharëses.

Kutia me tre viza. Nëse ju gjeni në etiketën e një veshje, një kuti me tre viza brenda tij, ai tregon se ajo nuk
mund të centrifugohet. Dhe se duhet nderë, mbi një veshje tjetër në mënyrë që të përthahet, pa u varur sepse ju
prishet.

Hekuri me pika. Simboli qe na jep dritën e gjelbër për të hekurosur një veshje. Pikat brenda tij flasin për
nivelet e hekurosjes. Konkretisht, me tre pika kemi të bëjmë me veshje me pëlhura të tilla si pambuk
rezistent, të cilat mund të zmadhohen në temperatura deri në 200°C. Kurse me dy pika, duhen temperatura

të ulëta deri në 150°C dhe vetëm me një pikë, duhet të keni kujdes, se veshja është delikate.

Nje ekskursion ne Maqedoni…
Ishte fillim nentori. Bashke me klasat XII A-B ven-

dosem qe te kalonim nje dite ndryshe dhe menjehere u
morem me organizimin e nje ekskursioni ne Maqedoni.

Udhetimi yne nisi ne oren 5:30. Ishte nje dite e bukur,
e ngrohte, dhe qe ofronte mundesi shume te mira per
argetim. Ndalesen e pare e beme ne Librazhd kur pas 1
ore e 30 minutash udhetim vendosem te benim nje
pushim te shkurter. Pas disa oresh rruge mberritem ne
destinacionin tone : Oher.

Ohri ishte nje qytet i mrekullueshem, me nje mjedis te
larmishem dhe nje natyre te pasur. Ajo qe na beri me
shume pershtypje ishte  Liqeni, simboli dhe pika krye-
sore turistike e qytetit. Pasi beme nje shetitje buze tij
sebashku me klasen u drejtuam ne brendesi te qytetit,
ku vizituam dyqanet nga me te larmshimet ku bleme
suvenire, beme fotografi dhe biseduam me shqiptaret e
Ohrit.

Pas rreth dy oresh qendrimi ne Oher ju drejtuam
qytetit te Struges. Ne Struge vendosem qe te hanim dre-
ken dhe me pas te organizuar te vizitonim ne teresi
qytetin. Ajo qe na terhoqi me shume ishte qendra e tij.
Mes per mes qytetit kalonte lumi, shetitjet prane se cilit
ofronin mundesi shume te mira per qetesi dhe paqje.
Dyqanet vendase ofronin dhurata nga me te shumel-

lojshmet, antike dhe moderne. Qyteti i Struges ishte
vendi ku nderthurej e shkuara me te tashmen dhe ku
natyra kishte krijuar peisazhe nga me mbreseleneset.

Pas rreth dy oresh qendrimi ne Struge u nisem drejt
qytetit tone, Fierit. Rruges per ne kthim ndaluam ne nje
lokal ku kaluam nje ore te bukur nen ritmet e muzikes.
Rruga e kthimit zgjati nje ore dhe kujtimet nga ekskur-
sioni u rrenjosen ne kujtesen tone.

Ilda Zylalaj – XII A
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BALLOJA E MATURES

Tashme prej vitesh, ne vigjilje te vitit
te ri organizohet ne shkollen tone bal-
loja e matures.

Eshte nje aktivitet i bukur nje shenje
lamtumire midis maturantesh, mesue-
sish dhe shkolles, pas disa vitesh ne
jeten tone si nxenes. Programin e per-
gatiten vete maturantet duke u
perkushtuar qe kjo veprimtari te na
kenaqte ne, por edhe te jepte nje me-
sazh optimist per te ardhmen, duke kri-
juar nje mjedis te gezueshem. Ajo qe
na frymezoi ishte aktiviteti nxori ne
pah talente te pazhvilluara qe askush
nuk i kishte evidentuar. E kujt do ti
shkonte nder mend se ajo, Ilda e qete e
urte do te fshinte brenda vetes ate aft-
esi te mrekullueshme per te luajtur nje
violete te vogel por potente. Po keshtu
Migersi duke luajtur aq bukur, prezen-
tuese Marsela Shahaj dhe Adia Cela
Violeta, Saida, Gazi. Por s’mund te
mos permendim ndihmesen e pakur-
syer te mesuese Lumturi Poros e cila

na qendroi prane çdo moment te
shfaqes e cila u zbukurua nga kercimet
e bukura plot hijeshi te shoqeruara me
veshjet elegante te vajzave.

Në shfaqe u ndanë dhe çmime të cilat
ishin:

Për çiftin vallëzues më të mire Andi
Naçollari & Eneda Kozmai,

Për performance më të mire nga va-
jzat: Emarjola Almeta

Për performance më të mire nga
djemtë Marjus Mersini.

Për aktorët e komedisë “Pallati 176”
e cila u luajt nga maturantët dhe me
mbështetjen e nxënësve të klasave X
dhe XI u ndanë këto çmime.

Çmimin e parë Ilda Ristani, në rolin
e Ritës.

Çmimi i dytë Migers Myrto, për
rolin e Jovan Bregut.

Shfaqja u prit me kenaqesi nga te
gjithe te pranishmit mesues e nxenes
dhe u vleresua gjithashtu me dhurata
nga ana e presidentit te shkolles Zotit
Bujar Lulaj.

Marsela Shahaj

Pogradeci
qyteti i poetit te madh

Qyteti me emblemen e tij “liqenin” e bukur te mag-
jishem te lirikes lazgushiane.

Dhe ne ishim nisur te shijonim kte bukuri!
Ishte mengjes i bukur nje mengjes i rralle midis diteve

te shkurtra me shi te fillimit te vjeshtes. Udhetonim dhe
kendonim. Autobuzi ushtonte nga zerat tane gazmore.
Dhe shpesh ndalonim per te pare e per te prekur buku-
rite e atdheut.Me ne fund mberritem.

Pogradeci! Qyteti i bukur me lulishte ku trendafilat
shumengjyresh te befasonin. Njerez te qete, dashamires

e mikprites. Dhe ja, simboli i qytetit. Jemi para bustit te
poetit, duket sikur nxiton per nje ruge te gjate. Me
shikimin misterioz e te mençur ne portretin e tij prej
intelektuali. Pogradecaret e duan dhe rujane si
krenarine e tyre. E si mund te ishte ndryshe ai liriku i
egzaltuar shqiptar, aty me veshtrimin nga dashuria e tij,
liqenin.

Ecim, dhe mberrijme tek bregu i liqenit. Varka dhe
lejleke, nje bukuri e rralle. Mbresa te pashlyeshme. U
ulem dhe shijuam bregun e tij pjatat me Koranin e fam-
shem.

Sa bukur kjo eshte vizita jone me mbreslenese.
Sara Dervishi
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Ekskursioni ne Dajt!
Në datë 18/01/2013 nxenesit e shkolles tone organizuan nje ekskursion ne

Dajt. Ky ekskursion u organizua nga klasa e 11A dhe e 11B, Keta nxenes u
shoqeruan nga mesuesit e tyre kujdestare, mësueset Lumturi Poro dhe Barie
Metaj.

Ne fillim nxenesit u mblodhen ne shkolle per te nisur udhetimin e tyre
drejt Dajtit. Ne fillim ata ndaluan ne autostrade per tu shlodhur pak. Nga
fundi I autobuzit degjoheshin ndonje tek tuk “o shofer ngrije pak zerin!!!” I
gjithe autobuzi gumezhinte nga zerat e nxenesve dhe nga kenget e ndry-
shme.. Te gjithe ishin te gezuar dhe hareja mbizoteronte kudo…

Me ne fund mberritem e Dajt nxenesit u ndan grupe grupe dhe hipen ne
teleferik. Çdo gje dukej mahnitese qe lart.. Ky udhetim ishte afersisht 15
min dhe kur zbritem te gjithe u mahnitem nga mantel i bardhe i cili kishte
mbuluar te gjithe majen e malit. Te gjithe filluan te luanin me njeri tjetrin
dhe te qeshurat nuk mbaronin.Atje ndenjtem perafersisht rreth 1 ore e
gjysem dhe u kthyem perseri me teleferik.

Me vone destinacioni yne ishte ne durres ku aty hengrem dreken dhe
shkuam ne disko.Aty muzika ishte ne maksimum dhe te gjithe u kenaqen.

Fundi i ketij rrugetimi erdhi shpejt dhe pse askush nuk donte te perfun-
donte. Kur u kthyem ne Fier ishim te lodhur dhe te kenaqur gjithashtu. Ky
ekskursion do te ngelet ne mendjen tone ashtu si gjithe te tjeret.

Violeta Krongo & Uralda Shyti

Histori suksesi!
7 Mars 1887 - 7 Mars 2013. Jemi te lumtur te festojme

nje tjeter vit te shkolles shqipe, te gjuhes sone,
mesuesve qe me punen e tyre nxjerrin breza qe bejne
historine. Si çdo shkolle shqipe edhe shkolla jone ka nje
rruge te gjate, te bukur, te mundimshme, sic eshte edhe
rruga e dijes. Ka pasur veshtiresi, pengesa, ka kerkuar
shume pune, perkushtim, pasion, ka njohur ulje dhe
ngritje, suksese dhe mossuksese, por ne ecim gjithmone
perpara per ta bere shkollen tone nje institucion sa me
prestigjoz.

Shkolla “Bota e Diturise” hapi dyert e saj më 15 shta-
tor 2001. Qe nga ky vit me perkushtimin e presidentit Z.
Bujar Lulaj dhe stafit te mesuesve ajo ze nje vend te
nderuar nder shkollat jopublike te qytetit tone. Ne filli-
met e saj klasat e fillores jane drejtuar nga Margarita
Makina, kurse shkolla 8 vjeçare nga Bujar Lulaj. Aktu-
alisht shkolla 9 vjecare eshte ne drejtimin e Mira Os-
manit, kurse shkolla e mesme qe ne fillim drejtohet nga
Z. Bedo Bishaj. Vitin e fundit ate e ka marre ne drejtim
Z. Mentor Kusho.

Kjo shkolle ka nxjerre nxenes te shkelqyer pergjate
gjithe viteve, te cilet kane perfaqesuar denjesisht shkol-
len ne olimpiada te rrethit, kombetare e nderkombetare.
Permendim nxenesit: Armela Kola, Floriana Mazreku,
Aldi Lulaj, Klaudio Llano, Juxhin Marku, Adela Ris-
tani, Elios Buzi, Elios Milo, Ina Lulaj, Celjeta Hyka,
Nadiola Lulaj, Majdi Ngjeqari. Eshte  per tu vleresuar
pjesemarrja e rregullt e nxenesve te shkolles sone ne
olimpiaden kombetare “Udha e Shkronjave”, ku kane
arritur rezultate te larta nder vite nxenesit: Armela Meh-

meti, Arba Karcini, Keti Veliaj, Lorela Piperi, Juxhin
Marku. Nje shembull te shkelqyer qe vlen per tu per-
mendur ka dhene nxenesja Evisa Troka, e cila ka qene
pjese e nje grupi qe perfaqesonte vendin tone ne
veprimtarite nderkombetare te klasave te dyta gjimnaz
ne Tajvan.

Pune te vecante me keta nxenes kane zhvilluar mesue-
sit: Lartim Isufaj, qe eshte dalluar vazhdimisht per pune
me kembengulje dhe pasion dhe Miranda Isufaj ne len-
den e kimise. Mesues te tjere te perkushtuar dhe qe kane
lene gjurme ne kete shkolle por edhe ne memorien e
nxenesve jane: Marie Bishaj, Nadire Nuhaj dhe Pikrina
Bishaj, Mira Osmani, Barie Meta, Lumturi Poro, Lum-
turi Mertiri, Zaide Gremi, qe vazhdojne te na edukojne.

Nje tjeter ane qe formon shkollen tone jane aktivitetet,
disa prej te cilave jane kthyer ne tradicionale dhe or-
ganizohen vit per vit. Ansambli i valleve te shkolles te
krijuar ne fillimet e gjimnazit ka zene vend shume te
mire ne konkurset ne rreth dhe ka prezantuar shkollen
tone ne kolegjin e Stambollit. Jane zhvilluar veprimtari
prane “Kryqit te Kuq”, ekspozita ne shkolle per cdo
feste, veprimtari per Nene Terezen, per Diten Europiane
te Gjuheve te Huaja, konkurse ne letersi ”Fjala Po-
etike”, biologji e matematike, festat e 28-29 Nentorit,
balloja e Vitit te Ri, festimet e 7-8 Marsit, Dita e Veres,
Zilja e fundit per maturantet. Nuk kane munguar edhe
eskursionet mesimore neper qytete te Shqiperise e Kos-
oves per te njohur nga afer kulturen, historine dhe tradi-
tat e vendit tone.

Ne kete 7 Mars i urojme shkolles sone udhe te mbare
ne udhen e dijes.

Arba Karçini
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Ja tek erdhi përsëri këtë vit 7 dhe
8 marsi, dy prej festave më
domethënëse për familjet shqiptare
kudo që ato punojnë, jetojnë e
mësojnë sot. A është rastësi që këto
festa janë njëra pas tjetrës? A ka
njerëz më të përkushtuar se sa
mësuesit që bëjnë të pamundurën që
nxënësit e tyre të trashëgojnë atë dije
të akumuluar që do t’u hapi dyer dhe
horizonte të reja në jetë?! A ka
dashuri më të madhe se sa dashuria
dhe sakrifica e nënës për fëmijët e
saj?! Nëse mësuesit dhe nënat kanë
një jetë që ju shërbejnë fëmijëve të
tyre, sot dhe nesër janë ditët ku ne,

nxënësit dhe fëmijët e tyre, duhet t’u
tregojmë mirënjohjen e thellë dhe
dashurinë për ta. Një telefonatë nga
larg, një kartolinë, një buqetë me
lule, një fotografi apo portret
fëmijërie, pak minuta të shpenzuara
në shoqërinë e prindërve dhe
mësuesve, një sjellje në kujtesë e
kujtimeve të fëmijërisë, kanë një
domethënie të jashtëzakonshme për
këta njerëz të jashtëzakonshëm
karshi të cilëve ne do të ndihemi
borxhlinj përjetë.

Le t’ua dedikojmë suksesin tonë në
jetë mësuesve tanë. Le të ecim në
hapat e prindërve tanë, në mënyrë që

një ditë, edhe fëmijët tanë të ndihen
në të njëjtën mënyrë se si ne ndihemi
karshi tyre.

Stafi i shkollës iu uron të gjithë
mësuesve dhe nënave shqiptare ditët
e festave të tyre kombëtare.

Gëzuar 7-8 Marsin

Punime të nxënësve të prezantuara në ekspozitën kushtuar 7&8 Marsit


