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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 15 shtatori i vitit 2014. 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 Erildën, 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



Sot nxënësit e klasës së I mbaruan abetaren, e zgjidhën përfundimisht
enigmën e saj. Gjithë ky gëzim ka një kuptim. Lidhin rrokjet fjalë për të
krijuar, bashkojnë fjalët fjali për të krijuar. Nisin këshu nëpër shtegun
magjik të alfabetit për të pushtuar zemrën e librave, thesaret e
bibliotekave dhe mrekullitë e university. Sot ishin më të bukur, më të
lumtur dhe më të rritur. Sytë ju shkëlqenin si drita e diellit, zemrat u
rahin si cicërimat e zogjve, të gjithë së bashku kënduan, recituan,
vallëzuan e festuan Festën e Abetares

Ermira OSMANI
Drejtore e arsimit 9-vjeçar

Jam mësuese Erilda Hoxha
Është bukur të ecësh me hapat e brezave….
Me përkushtim dhe këmbëngulje jam përpjekur t’u mësoj këtyre

vogëlueshve, të hedhin ëndrat e tyre në fletët e bardha.
Misioni im është që këta fëmijë të ecin të sigurt drejt rrugës së gjatë të

dijes. Të çojnë përpara arsimin dhe integrimin e vendit tone.
Ky libër nuk është thjesht një kujtim i bukur, por mbi të gjitha reflekton

punën e një viti të gjatë shkollor. Në fillim të vitit shkollor, fjalët e tyre ishin
të pakta, e të ndrojtura … Sot përpiqen të garojnë me njeri-tjetrin, duke u
shprehur të sigurt dhe plot dëshirë.

Jam e lumtur që arritëm të realizojmë këtë libër, i cili do të lërë gjurmë në
kujtesën e tyre.

Falenderoj prindrit, të cilët më kanë mbështetur në realizimin e këtij libri.
Një falenderim i veçantë shkon për presidentin e shkollës “Bota e Diturisë”,

Z. Bujar Lulaj, i cili ideoi dhe mundësoi këtë kujtim të bukur.



Kjo shkollë na solli këtu
Flasin prindërit e nxënësve të klasës së parë
Shkolla :Bota e Diturisë”, për ne është shkollë me shumë vlera.

Ne si prindër jemi shumë të kënaqur me këtë shkollë. Mësuesja e

klasës së parë është shumë më tepër se një mësuese për vajzën

tonë. Është një shembull shumë i mirë për tu ndjekur

Sokol dhe Manushaqe TOMORRI

Libri që stafi i shkollës realizon për çdo vit, për fëmijët e

klasës së parë, do të mbetet një kujtim i bukur për vite me radhë.

Artur dhe Moza KAÇUPI

Jam e kënaqur që fëmijët e mi mësojnë në shkollën tuaj. Djali im

vjen në shkollë me dëshirë dhe gëzim. Ju përgëzoj për përzgjedhjen

e stafit tuaj mësimor.

Një falenderim i veçantë për mësuese Erildën.

Stela LAMAJ

Çdo prind dëshiron që fëmija e tij të jetë më i miri dhe kjo

kalon një proces të gjatë e të vështirë që nis me klasën e parë.

Jemi të kënaqur me punën e palodhur të mësueses dhe arritjet e

vajzës sonë.

Armend dhe Vlora DËRGUTI

Jam e kënaqur që fëmijët e mi janë pjesë e shkollës :Bota e

Diturisë”. Puna plot pasjon e mësuesve dhe rezultatet e fëmijëve
tregojnë seriozitetin e mësuesve të kësaj shkolle

Flutura PAJA.

Është një kënaqsi e madhe që kam djalin në klasën e I në

shkollën “Bota e Diturisë”. Tek kjo shkollë kemi gjetur ngrohtësi
dhe afrimitet në raportin Mësues-Prind. Falenderoj në veçanti

mësuesen e klasës I, Erildën, që me durim dhe sakrificë të madhe

ka dhënë dije të mjaftueshme pë fëmijën tonë, Jonis Lamaj

Me respekt

Familja Ilmi dhe Aurora LAMAJ

Të merresh me edukimin e fmijëve do të thotë zotsi, punë

përkushtim dhe kjo rri bukur tek shkolla :Bota e Diturisë”.
Falenderim më i veçanët shkon për mësuesen e klasës së parë,

Erildën. Puna e palodhur, përkushtimi pasioni dhe fjalët e ëmbla

që ka përcjell tek Eden çdo ditë, na ka falur shumë emocione dhe

ne prindërve të saj.

Faleminderit për gjithçka. Mirënjohje dhe respekt.

Eriselda GJINO



Falenderoj stafin e shkollës, në veçanti mësuese Erildën për

përkushtimin dhe aftësi të shkëlqyera profesionale. Rezultatet e

punës së palodhshme i shohim në dijet që vajza jon ka marr.

Suksese të mëtejshme!

Prindrit e Elenit.

Shkolla “Bota e diturisë” është ajo që kemi kërkuar gjithmon për
djalin tonë. Ajo ka ambjente të mira, të bukura dhe higjenike që

çdo prind do ta dëshironte për fëmijën e tij. Me një staf të

përgatitur dhe të përkushtuar kjo shkollë ka punuar fortë për të

nxjerr nxënës të pregatitur.

Mësuese Erilda... jemi shumë të kënaqur me punën tuaj të pa matë

që keni bërë dri tani me fëmijën tonë. Je me plotë bindjen prind i

dytë për Armendin.

Për arsimimin e fëmijës unë zgjodha shkollën “Bota e Diturisë”.
Kjo shkollë ka staf me mësues të kualifikuar dhe me përvojë.

Mësuesja e klasës së parë është mësuese serioze dhe e

përkushtuar.

Jam e kënaqur me shkollën dhe mësuesen e vajzës sime.

Genta Gjeçi

Tek kjo shkollë Dalina hodhi hapat e para të dijes dhe diturisë.

Me kalimin e kohës ajo do të marr më shumë njohuri të tjera që do

ti japin një të ardhme më të mirë. Mësuesja Erilda i mësoi të

shkruaj, të lexojë të trgoj etj. Ajo ishte shumë e dashur me

Dalinën dhe ka qëndruar pranë sajë gjat gjith kohës. Dalina i do

shumë shokët dhe shoqet, mësuesen dhe shkollën e saj.

Rudina Shehu

Shkolla “Bota e Diturisë” është një shkollë me standarte shumë
të mira. Stafi mësimor është shumë i pregatitur dhe i aftë. Është

shkollë ideale për dhënien e dijeve dhe pregatitjen e brezave të

rinj për një edukim sa më të mirë.

Mësuese erilda është një mësuese shumë e aft, e pregatitur dhe

shumë e duruar. Është tepër e dashur dhe të gjithë fëmijët e duan.

Ajo i bën nxënësit e saj që ta duan shumë mësimin dhe shkollën.

Irena dhe Arjan Baxhia





presidenti

Bujar LULAJ,
President i shkollës

Ermira Osmani
dr. Arsimit 9-vjeçarë

Erilda Hoxha
Mësuese e klasës së parë

Mentor KUSHO
Dr. i shkollës së mesme

Eden Gjino

Belkisa Alizoti

Nikolas Gjeçi

Jonis Lamaj

Enes Alizoti

Behar Baxhia Eleni Bara Sara Dërguti

Maltin Kaçanolli

Elisabet Gjeçi

Klea Tomori

Rexhina Pajo

Armend Krasniqi

Laura Kacupi

Elio Resuli

Jora Saliaj

Dalina Shehu

Luis lamaj












































































