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Librat xhan i kam
I ruaj me kujdes
Bibloteka bukur
Rradhët i ka ngjesh
I rrinë shumë hijshëm

porsi gjerdan yjesh.
I shtrenjtë do të mbesë kujtimi
Me librin tim të parë
I këndshëm e i bukur,

që nuk ka të sharë.
Përmi komodinë
Atë do ta mbaj
Rritur kur të jem
Ëndrrat do t’i ndaj

me shokun tim të parë.



PËRSHËNDETJE

Me rastin e festës së abetares

Të dashur prindër !
Të dashur nxënës !
Të nderuar të ftuar !

Sot është një ditë e paharrueshme për të gjithë nxënësit e
klasës së parë të shkollës sonë.
Klasa jonë e parë është një thesar i mbushur me kujtime të

bukura e me shumë emocione, me shumë nostalgji, me shumë punë e
djersë me shumë dashuri për mësuesen dhe stafin.
Më kujtohet si sot 10 shtatori i vitit 2012. Ju nuk kishit

fjetur fare se mezi po prisnit të vinit në shkollë, por edhe unë
nuk kisha gjumë në sy sepse kisha marrë një përgjegjësi për t’ju
mësuar shumë mirë juve. Nuk harroj turmën e nxënësve, të gjithë
të shoqëruar me prindër, të veshur e të krehur mirë... . e mbaj
mend atë ditë në detaje, ankthin, frikën, emocionin tuaj, aq më
shumë që në një ambjent të vogël disa ishin shumë çapkëm, ca
shumë të urtë, ca që flisnin pa pushim pa i pyetur kush ... etj..
Dhe pa humbur kohë filluam gërmë pas gërme ... por konstatuam

se ju shumë gërma .... i dinit ....
Nejse ditët ikën shpejt dhe erdhi Viti i Ri e më pas edhe

festat e 7 & 8 marsit, dhuratat, lulet dhe buzëqeshjet tuaja për
mësuesen dhe stafin.
Por të gjithë e kanë një eksperiencë nga klasa e parë .... .

Mbaj mend kur isha në klasë të parë e duhet të tregonim nga një
vjershë që kishim mësuar në kopësht, por ju e kishit mësuar më
shumë e më mirë se unë ... . kështu që filluam drejt e në shkrim
e lexim, (njerin e zuri gjumi në klasë, njeri qante se donte
mamin ... etj. Etj.).
E kështu filluam edhe me ju me ca grepa dhe rrathë por që edhe

këto rezultoi që i dinit, kështu që na u desh të mësonit gërmat
por .... edhe gërmat i dinit, atëherë vendosëm që me klasën tuaj
të botonim një libër, që ju e keni në dorë si një thesar për të
ruajtur kujtimet e fëmijërisë.
Ky libër me punë nga duart e vogla ka në vetvete edhe dëshirat

tuaja për të ardhmen për të cilat ju përgëzoj.
Nuk mund të lë pa falenderuar kujdesin, ngrohtësinë

dhe punën e palodhur dhe me shumë dashuri të
drejtoreshës Ermira Osmani, mësuese Zanës, mësuese Mirën
e anglishtes, punonjëse Florën, sekretare Edën etj. etj.
Të cilët ju qëndruan aq afër dhe jua bënë më të lehtë të
mësuarit.
Edhe njëherë gjej rastin t’ju falenderoj për festën e

lamtumirës së abetares, paçi këmbën e mbarë në
mirëseardhjen e leximit.
Ju dua shumë të gjithëve.

Presidenti i shkollës
Bujar Lulaj



Kam kaluar shume vite ne punen time fisnike dhe plot veshtiresi

e perkushtim, plot mbresa e kenaqesi. Floket kane filluar te

zbardhen por shpirtin e kam plot dashuri per profesionin tim,

shkollen dhe nxenesit e mi.

Megjithese shkolla fillon ne vjeshte, femijet per mua jane

pranvera.

Nuk eshte se jam mesuesja me e perkryer ne bote, por keta

nxenes te mrekullueshem me kane berë të tille, te perkushtuar dhe

krenare per profesionin tim. Tek femijë të ndryshem shkalla e

perqendrimit eshte e ndryshme, prandaj me durim dhe dashuri jam

perpjekur ti edukoj nxenesit e  mi me rregullin, disiplinen,

korrektesë ne pune dhe dashurine per njeri-tjetrin.

Klasa e pare erdhi duke u pasuruar muaj pas muaji deri ne

finalizimin e “Festes se Abetares“. Keta femije u lodhen aq shume
per te sjelle ne kete dite gjithë gezimin e botes se tyre te

vogel, por qe pretendon te behet e madhe dhe e gjere sa dashuria

e tyre. Vitin shkollor 2012-2013 do ta permbyllim me suksese te

shkelqyera ne shume objektiva qe i percaktuam vetes ne fillim te

vitit shkollor. Ndihem shume krenare per keta femije te

mrekullueshem. Me deshiren per te shpalosur arritjet e ketij viti

shkollor, krahas Festes se Abetares keta femije jane protagonist

te projektit “Libri im i pare” ku secili shpreh fantazine plot
ngjyra, gjalleri, endrra e emocione.

Falenderoj prinderit e ketyre vogelusheve 6-7 vjecar, qe me

besuan mua mesimin dhe edukimin e femijeve te tyre dhe te gjithe

bashke falenderojme administratorin e shkolle Z.Bujar Lulaj per

vlerat dhe arritjet e shkolles “Bota e Diturise” ku keta nxenes
kur te rriten do te krenohen qe kane mesuar ne kete shkolle.

Me respekt per ju, mesuesja e klases se pare,

Zana  Shefiti



Mami, babi
Shkruam disa rreshta per shkollen “Bota e Diturise’’ dhe mesuesen e klases se pare per librin qe do te

pergatise drejtoria e shkolles per klasen tone qe ta kemi si kujtim

Shkolla “Bota e Diturise” eshte shkolle me te gjitha parametrat
bashkekohore. Ne te verehet nje staf i kualifikuar,  rregulli dhe disiplina
eshte shembullore ndaj ne si prinder zgjodhem shkollen tuaj. Ne falenderojme
presidentin e shkolles, zotin Bujar Lulaj, suksese ne punen tuaj te
mrekullueshme.

Mesuese Zana eshte mesuese e dashur dhe e komunikueshme me nxenesit.
Pedagogjia e mesimdhenies eshte e nje niveli te larte. Kjo pasqyrohet ne
programin mesimor qe u jep femijeve tane. Ajo eshte kembengulese dhe shume
kerkuese ndaj programit mesimor. Dhe ne si prinder e falenderojme mesuesen e
djalit tone.

Me respekt prinderit e Aurelit!

Une Marsela Heqimi, nena e Fabjos jam shume e kenaqur nga kjo shkolle, por
me shume e kenaqur jam nga mesuesja e tij. Ajo i jep dashuri dhe ngrohtesi
djalit tim. Mesuese Zana me mesoi djalin dhe ma beri mendjendritur. Po ashtu
dhe djali im ka mbetur i kenaqur jo vetem nga kjo shkolle por edhe nga
mesuesit, nxenesit dhe shume te tjere. Do ta dua dhe do vazhdoj ta dua
mesuesen e djalit tim.

Marsela Heqimi

Une  prindi i Klodis Kamberit mendoj se shkolla “Bota e Diturise” eshte nje
shkolle me mesues shume te mire dhe nje ambjent i pershtatshem per femijen
tim. Mendoj se çdo prind qe do te kete nje siguri te madhe per femijen e tij
ne çdo aspekt duhet te hap ose te trokas ne dyert e kesaj shkolle. Une si
prind jam i kenaqur me femijen tim, mesueset dhe trajtimin e tij ketu.

Prindi i Klodis Kamberit

Ne fillim jemi ndier te detyruar qe te dergojme femijet ne kete shkolle per
arsye se e kishim prane shtepise. Me kalimin e viteve per  djalin e madh kjo
shkolle na u kthye ne nje domosdoshmeri te arsyeshme si per pagesen dhe per
menyren e zhvillimit te mesimit.Mesueset e tij kane vjetersi pune ne
profesionin e tyre.Dhe vendosem qe ne kete shkolle te dergojme dhe djalin
tjeter Rein ne klasen e pare.

Prindërit e Reit

Une prindi i Francesko Myrtaj mendoj se shkolla “Bota e Diturise’’ eshte
vendi i persosur per femijen tim. Jam e kenaqur ne cdo aspekt te trajtimit te
tij ketu. Fale mesuesve profesioniste femijet jane te kenaqur dhe vene me
deshire ne shkolle.

Prindi  i Francesko Myrtaj

Shkolla “Bota e Diturise” eshte vertete nje bote diturie. Rregulli,
disiplina, kerkesa e llogarise, pasoni dhe dashuria e mesuesve per t’i mesuar
femijet jane vlera qe nuk i gjen kudo. Te gjithe nxenesit qe mbarojne kete
shkolle ne ciklet e larta besoj se do jene studente te shkelqyer dhe me vone
kuadro dhe specialist shume te mire. Sa per mesuese Zanën ne veçanti kam
pershtypje te veçante. Eshte nje mesuese shume e mire e apasionuar me femijet
dhe besoj është një nënë shumë e mirë.

Babi i Engjëllit, Shkëlqim Mustafaraj.













































Alesja Lamaj,
Vajzë e rregullt
dhe e
vëmendshme, ka
shpirtin e garës
punon saktë dhe
bukur në punët
me shkrim e në
lexim

Aurel Hoxhaj,
Djalë i qetë,
tolerant në
mardhënie me
shokët. Pergatitet
në mënyrë
sistematike

Fabio Heqimi,
Fëmijë i shkathët
shkruan saktë dhe
bukur, përparimi
në rritje. I pëlqen
matematika

Françesko
Myrtaj, Djalë i
rregullt, i
shkathët. Punon
shumë mirë në
punët me shkrim

Rejmon Demiraj,
Nxënës i qetë, i
vëmendshëm
pergatitet në
mënyrë
sistematike

Vanesa Lamaj,
Vajzë me vullnet
dhe dëshirë për të
mësuar.
Pergatitet
sistematikisht.
Punon bukur në
punët me shkrim.

Engjëll
Mustafaraj,
Fëmijë i shkathët.
Lexon shumë
mirë. I dashur me
shokët dhe shoqet.

Mei Sula, vajzë e
rregullt dhe e
vëmendshme.
Punon saktë dhe
bukur në punët
me shkrim. Flet
bukur.

Klodis Kamberi,
Djalë i rregullt,
aktiv në mësim,
pergatitet
sistematikisht. I
saktë në punët me
shkrim

Idlir Aliaj, Është
fëmijë i shkathët,
i sinqert dhe i
dashur me shokët
e shoqet. Ka
dëshirë të flas sa
më shumë.
Përgatitet
sistematikisht.




