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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 16 shtatori i vitit 2013. 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 Vjoletën, 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



Jam mësuese  Violeta Filipi.
Qe kur kam mbaruar shkollen e larte per mesuesi jeta ime ka kaluar duke

u mesuar ketyre femijve te vegjel se si te mesojne te hedhin ne vijat e fletores
shkropnjat e para te gjuhes sone te bukur shqipe. Me shume dashuri dhe
perkushtim i kam falur dhe mesuar nga eksperienca ime qe ne te ardhmen
keta femije te jene brezi qe do te çojne perpara dijen dhe te nderojne mesuesen,
prinderit dhe pse jo dhe vendin e tyre .

Edhe pse te jesh mesues ne ciklin e ulet eshte e lodhshme dhe do shume
durim, por ne fund kur shikon se keta femije te vegjel nga ky perkushtim qe
kemi falur arrijne te shkruajne endrat e tyre, per mua nuk ka lumturi me te
madhe .

Ky liber vjen tek ju per te treguar se sa shume pune eshte bere gjate ketij
viti shkollor

Falendoroj
Abdullain e vogel qe shpesh me thoshte “u lodha mesuese”
E si mos te lodheshin ato dockat e tij  te vogla qe ende nuk i kishte bere

gjashte vjeç?
E keshtu me ndjekin zerat e femijve njeri pas tjetrit ne reshtat kur bej

ditarin
Falenderoj prinderit e tyre qe kontribuan ne realizimin e ketij libri  i cili

sot duket i vogel por ne vite do te flasë shumë .
Por urimi kryesor i shkon presidentit te shkolles, zotit Bujar Lulaj.

Me respekt Violeta Filipi



Mami, babi
Shkruam disa rreshta për shkollën “Bota e Diturisë” dhe

mesuesen e klasës së parë për librin që do të përgatisë drejtoria e
shkollës për klasën tonë që ta kemi si kujtim

Jam shumë e kenaqur që femijët e mi janë pjesë e shkollës “Bota e diturisë”.
Puna plot pasion e mësuesve dhe rezultatet e fëmijëve, tregojnë punen e

shkelqyer te stafit drejtues dhe mesuesve te kesaj shkolle.
Faleminderit  “Bota e Diturisë”

Erilda Hoxhaj

I kam sjelle me deshire vajzat e mia ne kete shkolle. Kisha degjuar , po tani
po e shohe nga afer punen e palodhur te mesuesve te kesaj shkolle. Ne vecanti
falenderoj mesuesen e klases se pare Violeta Filipi per durimin dhe maturine ne
rrugen e gjate te dijes me femijet tane.

Vlora Derguti

Shkolla “Bota e Diturisë”. Nje shkolle kaq e mir qe po nxjere nxenes te
shkelqyer.

Aty jane disa  nga mesuesit me te mire te qytetit per ciklin e fillores, 9-
vjecares dhe gjmnazit. Nje prej tyre eshte mesuese Violeta Filipi. ajo punon me
mish e shpirt qe femijet te arijne rezultate te larta. Kam pasur nderin djali im
ka udheheqes mesuese Violeten ne rrugen per te qene i rritur. Ajo sillet shume
mire me femijet dhe nuk merzitet kurre  E di qe mesuesja e pare ze nje vend te
madhe ne zemren e femijeve dhe e kane si nene te dyte. Jam e sigurt qe femija
im  nuk do ta haroje kurre mesuese Violeten dhe gjithmon do ti jete mirnjohes.

Me respekt prindi  i Arjolit

Shkolla “Bota e Diturisë” eshte nje shkolle shume e mire, me parametra
bashkekohore. Mesuesit e kesaj shkolle jane mesues te kualifikuar dhe me pervoje
Keta mesuese jane shembull per cdo prind dhe cdo mesues tjeter. Ne jemi shume
te kenaqur me rezultatet e vajzes sone ne kete shkolle.

Me respekt  prindi Savioles



Qe ne klasen e pare femijet tane arijne te bejne nje liber. ky shpresoj te jete
nje kujtim i bukur per shkrimtaret tane te vegjel. E di qe sa here djali im do
shohe ate liber do te kujtoj mesuese Violeten. Ajo me perkushtim te madh ka
arritur qe puna e saj te ndricoje  mbi te tjerat dhe per kete kemi shembull
femijet. Dua  ta falenderoj me zemer mesuese Violeten qe beri te mundur qe
femija im e shume te tjere  me deshire te vazhdojne te shkruajne e te lexojne
paster.

Me respekt Enkelejda Prevazi

E solla vajzen ne shkollen “Bota e Diturisë” per imazhin e mire qe kjo shkolle
ka ne rethe. Nga kjo shkolle jemi shume te kenaqurper  per punen e mire te
stafit pedagogjik e ne menyre te vecante te mesuese Violetes e cila me shume
takt, maturi e profesionalizem ben qe vajza jone lexon e shkruan rjedhshem dhe
ka nxitur tek vajza deshiren e madhe per lenden e matematikes.

Me respekt prinderit e Amelia Osmani

Shkolla “Bota e Diturisë” ka nje staf mesuesish te kualifikuar, te cilet e
reflektojne ne procesim mesimor dhe edukativ.

Dhe ne si prinder jemi te kenaqur, jo vetemnga shkolla, por dhe nga mesuesja
e djalit Violeta filipi.Ajo punon me perkushtim me energji shpirteropre dhe passion

Eshte mesuese e talentuar me intelekt te zhvilluar dhe ka dashuri per djalin
tim.

Me respekt prinderit e Lusianit



























































Abdulla Bajrami,

Femije inteligjent e
paqesor, punon
sistematikisht dhe ka
rezultate ne mesime. I
gatshem te ndihmoje
shoket.

Arjol Mavriqi,

Djale paqesor, lexon
dhe shkruan bukurne
ne punet me shkrim
sistematik ne mesime
dhe perpiqet per
rezultate te mira.

Albion Mehmeti,

Djale aktiv ne oren e
mesimit i dashur me
shoket. Hobi i tij
matematika dhe
recitimi.

Besart Hoxhaj,

Djale intelegjent, i
vemendshem ne
mesime, punon shpejt
e sakte, drejtues grupi.
Hobi i tij matematika.

Amelia Osmani,

Vajze intelegjente
drejtuse grupi e
vemendshme ne
mesim, komunikon
bukur. Hobi i saj
matematika.

Elias Lazeraj,

Djale i shkathet, i
dashur me shoket i
paisur me mjete
mesimore, duhet te
punoje me shume per
mbarvajtjen ne
mesime.

Anastas Kolonjari,

Djale paqesor, i
shkathet ka deshire te
flase sa me shume,
perpiqet te arije
rezultate ne mesime.

Ilirjana Derguti,

Vajze intelegjente dhe
paqesore e gatshme te
ndihmoje shoket,
aktive ne mesime dhe
me rezultate te larta.
Hobi i saj kenga dhe
vizatimi.



Klajdi Cekaj,

Djale i shkathetdhe i
zgjuar, Drejton shpesh
pyetje i pelqen
matematika dhe
futbolli.

Saviola Mezani,

Vajze  e qete e
vemendshme ne
mesim, sistematike
dhe punon bukur ne
punet me shkrim.

Lusian Resuli,

Djale paqesore i
vemendshem ne
mesim lexon e
shkruan bukur. Ka
rezultate ne mesime. I
gatshem te ndihmoje
shoket.

Tedi Prevazi,

Femije paqesor i
vemendshem ne
mesime, punon bukur
punet me shkrim,
aktiv dhe i pelqen
matematika

Muhamed Jahiqi

Djale intelegjent e
paqesor. Punon bukur
ne punet me shkrim,
sistematik e i
vemendshem ne
mesim.

Ester Diko,

Vajze intelegjente
punon shpejte e sakte,
aktive ne oren e
mesimit  me rezultate
te larta e drejtuse e
grupit.




