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Librat xhan i kam 

I ruaj me kujdes 

Biblioteka 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. 

Përmbi 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 14 shtatori i vitit 2015. 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 Zajden, 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 Zajde Gremi. 
 

Fëmijët janë dielli,shpresa, e ardhmja jonë. Ata janë qëllimi për të cilin 
ne jetojmë, ndaj të punosh  nje jete mes tyre është kënaqësi dhe lumturi e 
madhe. 

Shkolla është stolia më e vyer për njeriun, që e bën atë më human,  më 
fisnik, më të bukur në shpirt e të vlefshëm per jetën. Librat janë dritaret 
nga të cilat ata  vështrojnë botën për ta bërë më të mirë dhe më te drejtë. 
Mësuesia ka një mision të vështirë, por të rëndësishëm në formimin dhe edukimin e fëmijëve. 
Gjatë gjithë kohës jam munduar të punoj me përkushtim dhe profesionalizën në drejtim të 
procesit mësimor, aktiviteteve kurrikularee jashtëkurrikulare. Si rezultat i një bashkëpunimi të 
vazhdueshëm me komunitetin, kam krijuar marrëdhënie shumë të mira me nxënësit dhe 
prindërit duke komunikuar vazhdimisht me ta. Kam përmbushur me përkushtim të gjitha 
detyrat, që kur të rriten të bëhen qytetarë te denjë te shoqerisë, duke fituar dije e njohuri të 
gjithanshme. 

Fëmijët e klasës së parë nisën me gëzim e kënaqësi udhën e gjatë e te pafundme të dijes në 
shkollen tonë. Këtu vit pas viti, si shkallët e një ndërtese të lartë, do të ngjiten edhe këta fëmijë 
në shtëpinë e dijes dhe duke u rritur do të bëhen më të ditur e më të zotë. Kjo është dëshira e të 
gjithëve, ndaj ju urojmë gjithmonë suksese. 

Gjatë këtij viti shkollor, ABETARJA bëri të mundur të shpalosin botën e tyre të vogël plot 
emocione, ngjyra, ndjenja ,  por edhe të njohin botën e madhe përreth,  historinë,  të tashmen 
dhe të projektojnë të ardhmen. Prandaj ai është i vetmi libër në botë që nderohet përvit me një 
festë. Fushë e male janë ABETARE. Shumë libra do të lexoni por themeli i të gjitha librave do të 
mbetet Abetarja, prandaj nuk do ta haroni kurrë atë  

Ju priftë e mbara në vitet shkollore në vazhdim! 
Jam e gëzuar që arritëm ta realizojmë këtë libër me vlera i cili do të pasqyrojë  botën 

shpirtërore dhe emocionale për të percjellë mesazhet që kërkon koha. 
Falenderoj prindërit që kanë qenë kontribues për realizimin e këtij libri. 
Falenderime të përzemërta për ndihmesën e dhënë nga drejtuesit e shkollës, për këshillat dhe 

sugjerimet e vlefshme. 
Një falenderim i veçantë shkon për President Bujarin, i cili me bujari ideoi dhe mundësoi 

realizimin e këtij libri si thesar i vërtetë. 
President Bujari me zemërbardhësi përcjell mirësi dhe i uron fëmijët:  
“U bëfshi të mëdhenj,  të mirë e të ditur! 

Me respekt Zajde Gremi  
 

  



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 
 

Shkolla ime quhet “ Bota e Diturisë”. Ajo është një shkollë e vogël por e qetë. Klasat esaj 
janë të pastra plot dritë dhe të mbushura me stenda dhe mjete shkollore. Mësuesit e kësaj 
shkolle janë të dashur dhe të aftë profesionalishtë. Unë shkoj e gëzuar cdo mëngjes në këte 
shkollë. Mësuesja ime e klasës së parë ështe Zajde Grëmi. Ajo ështe e dashur, e qeshur,por 
edhe e rreptë kur duhet. Për ne ajo ështe nënë e dytë, sepse na mëson me durim e me 
këmbëngulje. Shpeshherë ne e mërzitim atë sepse jemi camarrok. Mësuesja na qorton dhe 
tërheq vëmendjen dhe ne e kuptojmë se kemi gabuar, por përseri ajo buzëqesh dhe na 
përkëdhel. Unë e dua shumë mësuese Zajden. 

Prindërit e Arisa Kristos 
 
Unë jam shumë e kenaqur për shkollën ‘ Bota e Diturisë”. Mësuesja më pëlqen shumë. E 

përgatitur për nxënësit, ajo shpjegon shumë mirë. Kështu duam të jenë të gjithë mësuesit 
për fëmijet tanë. 

Prindërit e Endri Koços 
 
Shkolla “ Bota e Diturisë “ është një nga shkollat më të mira në qytetin e Fierit. Mjediset e 

brendëshme i ka në funksion të nxënësve. Shkolla ka nje staf pedagogjik me një përgatitje të 
lartë shkencore. Mësuesja e klasës së parë ështe një nga mësueset më të mira në Fier. Ajo ka 
nxjerrë ndër vite kontigjente nxënësish që përparojnë në fusha dhe drejtime të ndryshme.  

Prindërit e Hegis Lipa 
 

Jemi te kënaqur që vajzat tona mësojnë në shkollën “ Bota e Diturisë “. Proçesi marrjes së 
dijes i ka vështërsitë ne fillim, pra në klasën e parë. Me stafin profesional ju i keni bëre 
fëmijët tanë të kenë dëshirë për të mësuar cdo ditë gjëra te reja. Ju falenderojmë për sigurinë 
e të ardhmes së fëmijve tanë. Suksese të mëtejshme! 

Prindërit e Irini Bares 
 
Shkolla “ Bota e Diturisë “ështe shkollë jo publike me personel të zgjedhur me aftësi të 

larta shkencore të përkushtuar e të dashur me nxënesit e prindërit. E tillë ështe dhe 
mësuesja jonë e klasës së parë Zajde Grëmi. Ajo ështe një metodiste shumë e mirë, e dashur 
dhe e ëmbel në komunikim me fëmijët e prindërit. Fëmijët gjejnë tek ajo ngrohtësinë jo 
vetëm në mësime, por edhe si një nënë e dytë.  

Prindërit e Kaltra Xhoxhit 
 



Ështe një shkollë shumë e mirë dhe cilësore ka nje mësuese shumë të dashur e të 
komunikueshëm me nxënësit dhe prindërit. Shpresojmë që të punojnë dhe fëmijët tanë së 
bashku me mësuesit.  

Prindërit e Serena Sharra 
 
Për shkollën “ Bota e Diturisë “jemi shumë të kënaqur si nga stafi i shkollës dhe nga 

mësuesja e klasës së parë Zajde Grëmi që i mëson dhe edukon fëmijet tanë me shumë durim 
e dashuri. Ajo është dhe mësuese dhe prind i dytë per fëmijet tanë. Ne kemi shumë respekt 
për mësuese Zajdenë. 

Maria e Kristina Tafaj 
 
Çdo prind dëshiron që fëmija i tij të jetë më i miri dhe kjo kalon në një proçes të gjatë e të 

vështirë që nis në klasën e parë. Jemi të kënaqur që fëmijët tanë mësojnë në shkollën tuaj. Në 
këtë shkollë kemi gjetur ngrohtësi dhe afrimitet në marrëdhëniet prindër mësues –nxënës. 
Falenderim i veçantë shkon për mësuesen e klasës së parë Zajden, që me shumë punë dhe 
përkushtim i ka dhënë dije fëmijës sonë. 

Prindërit e Luis Lamaj 
 
Te merresh me edukimin e fëmiëve do të thotë zotësi, punë, përkushtim dhe këto fjalë i 

përkasin shkollës “Bota e Diturisë”.Stafi mësimor është shumë i përgatitur dhe i aftë. 
Mësuese Zajdeja është një mësuese shumë e aftë, e përgatitur dhe shumë e duruar.  
Jam e kënaqur me përgatitjen e vajzës sime Alesia 

Prindërit e Alesia Gjeçit 
 
Për mësuesen e klasës së parë Zajde : 
Sikur dashuria dhe mirënjohja 
Do të matej me kutin e matematikës 
Do të thosha ∞ (infinit) 
Sa numri i yjeve në qiell. Pafundësisht 
Mbetesh gjithmonë e re në zemër  
Mësuese Zajde mos u plaksh kurrë! 
Faleminderit që je mësuesja e djalit tim. 

Prindërit e Dejvi Mustafait 
 
Shkolla “Bota e Diturisë” ështe një nga shkollat më të mira të qytetit për ne dhe për këte 

arsye ne regjistruam aty vajzën tonë Amina Murati në klasën e parë. Një arsye tepër e fortë 
është dhe mësuesja e respektuar për ne dhe e dashur për nxënësit znj Zaide! 



Ne jemi tepër të kënaqur me arritjet e vajzës sonë dhe edukimin që ajo ka marrë falë 
punës të palodhshme dhe përkushtimit të mësuese Zajde Grëmi. 

Me respekt dhe mirënjohje nga prindërit e Amina Muratit  
 
Shkolla” Bota e Diturisë” është një ndër shkollat më të mira në rrethin e Fierit. Me një staf 

të kualifikuar dhe përkushtuar në ecurinë dhe mbarëvajtjen e proçesit mësimor. Ne si 
prindër jemi shumë të kënaqur që djali ynë te ulej në bangat e klasës së parë me një mësuese 
me përvojë të gjatë që pasqyron përkushtim, dashuri dhe devotshmëri në rrugën e gjatë të 
mësimdhënies dhe mësim nxënies që do ta ndjekë në vitet e ardhshme të te ciklit 
parashkollor. I uroj suksese të metejshme stafit pedagogjik të shkollës “Bota e Diturisë” 
shkollës dhe nxënësve të klasës së parë me mësuese Zajden.  

Prindërit e Juen Ferkos 
 
Shkolla “Bota e Diturisë “ështe më e mira për edukimin e fëmijës tim. Ka ambiente të 

përshtatshme. Mësuese Zajdea është shumë e mire e dashur dhe kërkuese. Jemi të kënaqur 
që kemi zgjedhur këtë shkollë. 

Prindërit e Angjelo Furxhiut  
 
Për arsimin e fëmijëve te mi unë zgjodha shkollën “Bota e Diturisë”. Jamë e kënaqur në 

çdo aspekt të trajtimit te fëmijëve këtu. Falenderoj mësuese Zajde Grëmi. Ajo është 
këmbëngulëse dhe shumë kërkuese ndaj programit mësimor. Çdo prind dëshiron qe fëmija i 
tij të jetë me i mir dhe falë shkollës suaj unë kam mbetur shumë e kënaqur. 

Prindërit e Alexs Zenunit 
 

 

 
  









  







  























  





  





  





  

















  



 Kaltrina Xhoxhi 

Vajzë intelegjente, 

sistematike, kërkuese, 

këmbëngulse, me interes 

e vullnet të 

vazhdueshem. Është 

aktive, komunikon 

lirshëm e bukur. 

dallohet për punë me 

pasion, intelekt të 

spikatur dhe iniciativë. 

Është shembull kudo  

Alexandër Zenuni 

Djalë intelegjent, i 

shkathët i çiltër, tregon 

interes dhe ka iniciativë. 

Komunikon lirshëm 

mendimet e tij 

Demostron kuriozitet, 

pavarsi,përdor 

imagjinaten. Ëhtë i 

dashur me të gjithë. 

 Endri Koço 

Djalë i zgjuar i 

shkathët, i ciltër korrekt 

i vëmëndshëm. Ka 

vullnet për punë dhe 

ështe i kujdesshëm në 

punët me shkrim.  

Komunikon lirshëm 

mendimet dhe ështe 

tolerant. Hobi I tij ështe 

sporti. 
 

Maria Merdanaj 

Vajzë e qetë, e 

vemëndëshme, korrekte. 

Punon në grup, jep 

mendime dhe ide 

personale. Paraqet me 

kujdes punët me 

shkrim.Është e 

shoqërushme. 

 Luis Lamaj 

Djalë i zgjuar i çiltër, 

sistematik ë 

përqëndruar. Punon i 

pavarur e në grup me 

përkushtim. Ka interes e 

dëshirë te garojë e të 

ketë sukses. Komunikon 

lirshëm dhe është i 

shoqërushem. 

 

Amina Murati 

Vajzë intelegjente, 

sistematike, e 

përqendruë, kërkuse ndaj 

vetes dhe shokëve. 

Komunikon bukur dhe 

ështe bashkë-punuese. 

Jep informacione të reja, 

përdor imagjinatën në. 

Është miqësore. 

 Hegis LIpa  

Vajzë e zgjuar e 

sistematike, korrekte, e 

çilter, këmbëngulse, 

kërkuse ndaj vetes e 

kujdesshme në punët me 

shkrim.Jep kontributin 

maksimal ne çdo detyrë. 

Ka kulturë dhe zhvillim 

te foluri dhe reciton 

bukur. Është paqësore. 
 

Juen Ferko 

Djalë i zgjuar, i 

qetë,këmbëngules,i 

kujdesshëm dhe jep 

kontributin maksimal në 

çdo detyrë. i pëlqen të 

flasë pak por mendon 

shumë dhe ka ide të 

shkëlqyera Është i 

shoqërushem e tolerantë. 

 



 Kristina Merdanaj 

Vajzë e qetë, e 

rregullt, e vëmendshme, 

flet pak dhe heziton të 

shprehet. Punon me 

kujdes në punët me 

shkrim, Është e 

shoqërueshme Hobi i saj 

është leximi. 

 

Angjelo Furxhi 

Djalë i qetë, i zgjuar, i 

vëmëndshëm, aktiv, 

Tregon këmbëngulje dhe 

iniciatië. Ka të shprehur, 

reciton bukur. Ështe 

toleranë e bashkëpunus 

 Alesia Gjeçi 

Vajzë e qetë e rregullt, 

e çiltër e përqendruar, 

korrekte. Punon në grup 

dhe jep mendime dhe ide 

personale. Ka interes e 

deshirë të ketë sukses. i 

saj është kercimi 

 

 

Mentor Mane 

Djalë sistematik. 

korrekt, i cilter, i 

vemendshem ka deshire 

te mesoj gjithcka. tregon 

interes eshte aktiv dhe 

kembëngulës,komunikon 

lirshëm dhe ështe tolerant 

 

 Dejvi Mustafai 

Djalë intelegjent, i 

shkathët,sistematik, ka 

interes e vullne të 

vazhdueshëm, kërkues 

ndaj vetes e shokëve. 

Përdor imagjinaten, jep 

informacione të reja dhe 

kontribon maksimalisht 

ne çdo detyre. Është i 

shoqërueshëm. 
 

Serena Sharra 

Vajzë e qetë, 

sistematike, e 

vëmendëshme. I pëlqen 

të flasë pak, por mendon 

shumë dhe ka ide të 

shkëlqyera. Paraqet me 

mjaft kujdes punët me 

shkrim. Hobi i saj ështe 

piktura 

 Irni Bare 

Vajzë intelegjente, e 

qetë, e vëmëndshme. 

Punon me pasion, 

këmbengulje dhe kryen 

detyrat në mënyren më të 

mirë te mundëshme. Ka 

iniciative, tregon 

kuriozitet dhe përdor 

imagjinaten. Është 

shembull kudo. 

 Arisa Kristo 

Vajzë e zgjuar, e 

çiltër, korrekte e 

sistematike. Tregon 

interes e ka iniciativë dhe 

këmbëngulje. Plotëson 

me dëshire dhe vullnet 

çdo detyrë. Bën 

gjithmonë pyetje se është 

kureshtare. hobi i saj 

është letërsia. 

 
  







 


