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Nepermjet ketij projekti gjejme rastin te falen-

derojme nismetaret ne themelimin e shkolles "Hafiz 

Ibrahim Dalliu" 

Me perzemersi 

KLASA 11 A  

 Të zhvillojë më tej personalitetin e nxënësve me vlerat më të larta të 

një shoqërie përparimtare, tolerante, të vetëndërgjegjshme dhe të 
dobishme në  të gjitha sferat dhe fushat e jetës njerëzore, duke pasur 
si shembull moralin dhe etikën më të lartë. 

 Të zhvillojë mendimin dhe veprimin e nxënësve në mënyrë të pavarur, 

krijues dhe kritik, duke kultivuar personalitetin dhe dinjitetin e njeriut 
të lirë e të vetëdijshëm në zgjedhje dhe vepra. 

 Të arrijë realizimin e objektivave në aftësimin shkencor dhe intelektual 

për të gjithë nxënësit, përgatitjen e tyre për përballimin e jetës në 
përputhje me nevojat e tregut të punës në varësi të fushave me të cilat 
ata do të përballen. 

 Të krijojë mundësi studimi dhe aplikimi për zgjerimin e njohurive  në 

universitetet shqiptare dhe të huaja sipas preferencave të studimit 
dhe prirjeve të nxënësve. 

 Të jetë një shkollë shembull dhe konkuruese në treg. 

 Të edukojë nxënësit me vlerat dhe parimet e një qytetërimi shembull 

dhe ideal për të gjitha kohërat, i cili as nuk vjetrohet, as rinovohet, por 
është gjithmonë aktual, duke i shërbyer kështu rregullimit dhe 
përsosjes së moralit të individit, familjes dhe shoqërisë. 
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Misioni ynë është të edukojmë dhe arsimojmë breza të aftë dhe të mor-
alshëm përmes stafit kurrikulave dhe metodologjisë më të mirë në shërbim 
të nxënësve tanë. 

 

Vizioni ynë është të edukojmë dhe arsimojmë nën dritën dhe vlerat e sis-
temit më të mirë të jetës, përmes moralit dhe arsyes, duke synuar zhvillimin 
e shoqërisë në të gjitha dimensionet e saj. 

 

Vlerat që ne mbartim dhe mundohemi të tejçojmë te të tjerët janë: 

Edukata, disiplina, ekselenca 

Përmes edukatës dhe disiplinës arrihet ekselenca . 

 

Shkolla synon në tërë veprimtarinë e saj mësimore dhe edukative: 
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            ita e Bajramit është një moment gëzimi për të gjithë besimtarët pasi ajo 

shërben si kremtimi I mbylljes me sukses së adhurimeve të gjata gjat muajit të Ram-

azanit. Shpresa e pranimit të këtyre përpjekjeve prej Zotit dhe rehatia e shpirtit prej 

adhurimeve sjellin hare në zemrat tona. Shpresa për pranimin e adhurimeve dhe 

shpërblim nga Zoti e bëjnë këtë ditë edhe më të veçantë për besimtarët.  

Festa e Bajramit nuk konsiston thjesht në shtruarjen e gostive apo argëtimeve të ko-

ta, por kjo festë shoqërohet me falenderime dhe lavdërime për Allahun e madhëruar.  

 

Allahu në Kuran thotë:  

 

Gjithashtu Ibën Abbasi ka thënë:  

 

  

Veçantia e kësaj dite konsiston edhe në solidaritetin e besimtarëve musliman me 

njerëzit në nevojë duke u dhënë atyre lëmoshë, ushqim edhe veshje që edhe ata të 

gëzojnë në këtë ditë.  

 

Në mëngjesin e ditës së Bajramit rrugët marin një atmosfer tjetër. Burra, gra, fëmij, të 

moshuar të gjithë dalin nga shtëpiat e tyre të gëzuar e nisen drejt xhamive duke 

përmendur Allahun. Të gjithëve së bashku na lidh vetëm dicka, dshuria për Allahun 

dhe gëzimi I mbulljes me sukses së muajit të adhurimit duke shpresuar shpërblimin e 

premtuar. Namazi I Bajramit pasohet nga një hutbe e shkurtër dhe më pas jehon 

kryefjala e ditës “Urime festën e Fitër Bajramit”.  

 

Një tjetër traditë profetike është edhe dreka e Bajramit në të cilën muslimani drekon 

me familjen dhe të dashurit e tij. Në çdo shtëpi besimtare mbizotëron dashuria, paqa 

dhe harmonia. Pas drekës vizitohet farefisi dhe miqtë për t’i treguar se edhe ata kanë 

një vend të rëndësishëm në islam. Kjo atmosferë madhështore zgjat plot tre ditë, por 

ëmbëlsia e saj ngelet përjet e gdhendur në zemrat e të gjithëve.  
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MË TË SPIKATURA H.I.D 

 Konkursi i esesë  

5 



   Shkolla jonë ishte e pranishme edhe në Albanian Halal Expo, vend në të cilin 

padyshim që tërhoqëm vëmendjen e të ftuarve. Aty u reklamua shkolla dhe shërbi-

met e saj për të gjithë bashkësinë e muslimanëve të vendit tonë, që janë të inter-

esuar për arsimimin e fëmijëve të tyre me edukim dhe moral të lartë. 

 

 

Një tjetër traditë e shkollës somë është edhe panairi i përvitshëm “Pranverë në 

sofrat tona”. Në panair  nxënësit sjellin gatime nga shtëpitë e tyre dhe i shesin. Të 

gjitha të ardhurat që mblidhen në këtë panair shkojnë në ndihmë të njerëzve në 

nevojë. Në këtë panair nxënësit marrin pjesë masivisht, pasi dëshira e tyre për të 

ndihmuar njerëzit në nevojë është shumë e madhe. Ky është një rast i mirë për të 

edukuar nxënësit me frymë altruiste dhe bashkëpunim. Vlen të theksohet se të 

gjitha të ardhurat e panairit të sivjetshëm kanë shkuar për rikonstruktimin e një 

shkolle në Nigeri si pjesë e projektit “Më kthe buzëqeshjen” e një grupi vullnetar 

nga vendi jonë.  

 

Përveç aktiviteteve mësimore-edukative shkolla ka zhvilluar edhe aktivitetin e saj 

argëtues, ekskursioni i dytë i shkollës. Djemtë kanë vizituar qytetin e Prizrenit, 

ndërsa vajzat atë të Shkodrës. Pjesë e ekskursionit kanë qenë vizitat nëpër pikat 

turistike të këtyre vendeve si dhe lojrat sportive dhe argëtimet.  

Këto larmishmëri aktivitetesh kanë bërë që nxënësit përveç lodhjes së zakonshme 

nga monotonia e ditëve të mësimit të ndiejnë sadopak çlodhje dhe kënaqësi.  

 Suhejla Binaj 

 Albanian Halal Expo 

 Panairi ushqimor “Pranverë në sofrat tona” 

 Ekskursione të ndryshme 

6 

Pergjatë fazës së dytë trupi mësohet me oraret e agjerimit dhe sistemi tretës 

është në gjendje prehje .Sistemi tretës e fokuson energjinë e tij per të pastruar 

trupin dhe për të kuruar qelizat teksa rruazat e bardha te gjakut fillojnë të bëhen 

më aktive.Gjatë kesaj faze organet gjithashtu nisin procesin e rigjenerimit. 

     

Në fazën e tretë niveli i energjisë do të rritet, mendja juaj do te jetë e aftë per tu 

koncentruar më mirë.Pergjatë agjerimit procesi shërues bëhet më efikas dhe 

trupi gjendet në kushte optimale për të riparuar qelizat e dëmtuara.  

 

Pergjatë kësaj faze zorra e trashë ,veshkat,mushkrite,dhe lëkura detoksifikohen 

duke eleminuar toksinat.Në fazën e fundit të agjerimit e cila përkon dhe me 10 

ditët e fundit të Ramazanit trupi do të jetë përshtatur plotësisht me oraret e 

agjerimit.Trupi juaj behet më energjik dhe do te keni memorie dhe perqendrim te 

permirësuar. Gjatë kësaj faze te gjitha organet  perfundojnë procesin 

rigjenerues dhe më pas trupi do të jete në gjendje për të funksionuar më së miri. 

 

“Ramazani është muaj i vetëkontrollit dhe përmirësimit 
të vetvetes, me shpresën se një regjim i tillë nuk do të 

përfundojë me përfundimin e Ramazanit. Nëse mësimeve 
që mësojmë gjatë Ramazanit , qoftë në vija dietike apo 

devotshmërie, u përmbahemi dhe pas Ramazanit , 
ndikimet do të jenë vërtet afatgjata dhe dobiprurese.” 
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Disa studime tregojnë që agjërimi nxit shërimin e sëmundjeve inflamatore/

ndezjes dhe alergjive. Shembuj të këtyre sëmundjeve inflamatore janë artriti 

reumatoid, artriti dhe sëmundjet e lëkurës si psoriasi. Disa ekspert pohojnë që 

agjërimi mund të nxisë shërimin e sëmundjeve inflamatore të zorrëve siç është 

koliti ulceroz. 

 

   Agjërimi është një nga metodat pa ilaçe për të reduktuar shtypjen e gjakut. 

Ndihmon në uljen e rrezikut të arterosklerozës. Arteroskleroza është bllokimi i 

arterieve nga pjesët e yndyrës. Gjatë agjërimit, glukoza dhe më vonë edhe 

depozitat e yndyrës përdoren për të prodhuar energji. Shkalla e metabolizmit 

ulet gjatë agjërimit. Hormonet si adrenalina dhe noradrenalina gjithashtu 

zvogëlohen. Kjo e mban metabolizmin të qëndrueshëm dhe brenda limiteve. 

Dobia e kësaj është ulja e presionit të gjakut. 

 

    Është vërejtur se agjërimi ul dëshirën për ushqime të përpunuara.  E nxit 

dëshirën për ushqime natyrale sidomos ujin dhe frutat. Kjo është një mënyrë se 

si agjërimi nxitë një stil jete të shëndetshme. 

 

    Disa autorë  tregojnë se agjërimi mund të ndihmojë vartësit të ulin dëshirën e 

tyre për nikotinë, alkohol, kofeinë dhe substanca të tjera abuzive. Edhe pse ka një 

mori gjërash të tjera që kërkohen për të zgjidhur problemin e varësive, agjërimi 

mund të luaj një rol jo pak te rendesishem.  

   Nw ditet e para tw agjwrimit niveli i sheqerit dhe presioni  i gjakut pesojnw rwn-

ie, trupi nis procesin e spastrimit. 
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Ne i gdhendim gjurmët    e dijes me dashuri ... 
Hamid Hoxha 
Mësues i gjuhës shqipe, Hafiz Ibrahim Dalliu  

Së bashku në rrugën e dijes. Ishte ky fillimi i një 

itinerari për të ngritur themelet e edukimit të 

brezave. Një edukim me të gjitha cilësitë elitare. 

Një edukim ku mbizotëron bashkëpunimi, toler-

anca, virtytet, besimi për të ecur përpara në 

rrugën e dijes me përkushtim dhe dashuri.  

Kjo emblemë e shembullit të një shkolle model 

suksesi shpalos vlerat çdo ditë duke edukuar 

identitete të ndryshme. Aty ku aroma e mësimit 

spikat nota pranverore.  

 

Edukimi është një punë e mirëfilltë ndërtuese. 

S’ka dyshim se njeriu ka nevojë për një sistem 

moral i cili e udhëzon për sjellje të mirë e mor-

al të lartë në jetë.   

Edukimi i fëmijëve në shkollë  dhe edukimi  në 

familje  janë një proces i pandarë.  

Udhëheqës dhe organizator i këtij proçesi është 

kolektivi pedagogjik i shkollës.  

Në organizimin e punës me  familjet e nxënësve, 

shkolla niset nga një unitet detyrash, realizimi i 

të cilave  ndikon drejtpërdrejt në zhvillimin har-

monik e të gjithanshëm të personalitetit të 

fëmijës.  

 

Ndihmesa e familjes në edukimin e fëmijëve  

dhe njëkohësisht rritja e përgjegjesisë së saj në 

edukimin e brezit që rritet, janë të mundur në 

sajë të një pune  sistematike e të organizuar, në 

formimin e aftësive  e shprehive pedagogjike. 

Shkolla ka marrë një detyrë fisnike dhe të 

çmuar për ndriçimin e mendjes njerëzore me të 

gjitha obligimet e saj.  

 

Gjithashtu ka për detyrë të bashkëpunojë me 

prindërit për ngritjen e kulturës së tyre peda-

gogjike. Tërë veprimtaria e saj, mësimi dhe prak-

tika përmban një sistem të plotë konceptesh, 

normash e rregullash morale, që në përshtatje 

me moshën  dhe në mënyrë sistematike, u 

transmeton nxënësve me qëllim që të bëhen të 

denjë me bindje dhe cilësi të karakterit të lartë 

dhe të jenë përgjegjës për veprimtarinë dhe 

qëndrimet e tyre. 

 

Familja është shkalla e parë shoqërore  në jetën 

e njeriut. Ajo që në moshat e hershme  drejton 

njohuritë, dëshirat e ndjenjat e fëmijëve. Nën 

drejtimin e prindërve, fëmija fiton përvojën e 

parë nga jeta, njohuritë elementare në veprimta-

ritë që e rrethojnë, njohuritë  dhe shprehitë e 

jetës në shoqëri.  
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   Na shkeput nga rutina ditore e nga shpërkujdesja që na ka kapluar.Shkëputemi prej mo-

raleve të këqia,dhe nga kauzat e ulta te kesaj dynjaje. Atehere zgjohemi;Dhe ti o njeri Zgjo-

hu! Zgjohu nga kjo përshkujdesje që ke rënë,mjaft më! Ktheju Krijuesit tënd me adhurim e 

përulje sic ai e meriton.Mos e humb këtë mundeëi dhe shprese te madhe për falje,mirësi 

dhe begati ne jeten tënde në të dy botët.  

Po vjen miku ynë i vyer,andaj pergatitu për ta mirëpritur ate në menyrën me të mirë të 

mundshme. E kurrsesi mos u bej pesimist se Mëshira e Te Gjithëmëshirshmit është e 

pakufishme.Djajt lidhen, dyert e parajsës hapen dhe dyert e ferrit mbyllen.PENDOHU ! 

Shpejto drejt punëve te mira dhe drejt faljes dhe kenaqësisë së Krijuesit tënd. Në këtë 

muaj te begatë zbriti libri Famëlartë,Udhezimi dhe drita per krijesat e kësaj bote.Dhe kjo 

drite vazhdon... 

Ne këtë muaj është një nate më e mirë se 1000 muaj dhe ajo eshte nata e Kadrit.Andaj o 

njeri shfrytezoje këtë mrekulli dhe dhuratë se ndoshta nuk mund të të jepet më...Në të ka 

dobi trupore e shpirtërore te mëdha  dhe mbresat që të lë ky muaj skaliten thellë në 

shpirt.Dhe dije se sdo humbasësh asgje,perkundrazi një fitore shumëdimensionale do të 

të perfshijë ty. Te gjithë e dimë se të Zotit jemi dhe tek ai një dite do të kthehemi. Ky 

muaj,Ramazani, hulumtoni rreth tij thellohuni në të dhe jetoni me te.  

Shumë njerëz e shohin agjërimin si obligim fetar por vetëm disa nga i dinë dobitë 

shëndetësore që ka . 
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          ë vrazhdën e së përditshmes njerëzit janë të preokupuar me punë nga  më të ndrysh-

met,dhe përditshmëria e tyre qoftë ajo monotone apo jo, i  bën ata të jenë  të shkujdesur 

apo të harruar karshi gjërave që vërtet kanë vlerë dhe rëndesi të madhe. Fokusi i tyre nuk 

eshte ai i duhuri ndaj lipset një reflektim dhe  përmiresim  i vetëvetes,pasi pikënisja star-

ton te ne .Nëse arrijmë të përmirësojmë veten, puna jonë në përmirësimin e njerëzve të 

tjerë apo të dukurive të tjera të jetës do të jetë më e  thjeshtë. 

Muaj si Ramazani u shërbejnë njerëzve në një mënyrë mahnitëse per te reflektuar,për tu 

ndërgjegjësuar, për të përmiresuar veten dhe marrëdhëniet me te tjerët, për të  për-

vetësuar urtësi dhe mbi të gjitha për të shtuar veprat e mira,devotshmerinë dhe për të 

fituar kënaqësine e Krijuesit. 

Synimi i dokumentarit “Dobitë e agjerimit te Ramazanit në shëndetin tonë” është 
pikërisht informimi dhe paraqitja e një sërë informacionesh,studimesh e ilustrimesh mbi 
impaktin shëndetesor të agjërimit në trupin tonë. 
 
Shumë njerëz e shohin agjërimin vetëm si një obligim fetar pa u thelluar shumë ne dobite 
shendetesore te tij .Por për të qenë sa më  efikas në atë cka praktikojmë ne duhet do-
mosdoshmërisht të dimë  urtesitë, dobitë dhe vlerat e githëanshme te asaj cka praktikoj-
me . Shume sekonda,minuta,dite nate,e muaj kane kaluar..Ka filluar nje muaj i madher-
ishëm per nga vlera e tij.Ky muaj është një shenjë e madhe treguese për ne njerëzit; 
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Ne i gdhendim gjurmët    e dijes me dashuri ...  
Fëmija në gjirin e familjes duhet të formojë  konceptet 

e njohuritë më themelore morale. Në shkollë ai 

ndërton personalitetin e tij drejt një të ardhme të sig-

urtë.  

 

Disa nga këto koncepte që ne me njëri-tjetrin 

gërshetojmë janë koncepte e besimit, e mirësisë,  e 

devotshmërisë, e jetës, e lirisë, e barazisë, e shpresës, e 

sinqeritetit,e falenderimit, e dashurisë.  

 

Fëmija duhet të formojë karakterin e tij  mbi sjelljet 

dhe veprimet morale, të dallojë  të mirën nga e keqja, 

të drejtën nga e padrejta,  të kontrollojë veten dhe të 

jetë rigorozë dhe kërkues jo vetëm ndaj vetes, por 

edhe ndaj shokëve, mësuesve e miqve.  

 

Të respektojë normat dhe rregullat morale në familje, 

në shkollë, në rrugë, e kudo që ndodhet. Trupi 

ushqehet për të jetuar, mendja ndritohet për të medi-

tuar. Konkuldimi është i qartë,e pranojnë të gjitha 

shoqëritë,  dija  është pasuri fondamentale, vlera 

madhore e begatë për çdo shpirt. Le të punojnë për 

këto vlera universal, le ti lëmë gjurmët sepse jeta 

vetëm njëherë të troket.  

 

Vendos gjurmën tënde , o njeri! 

“ Edukimi është një 
punë e mirëfilltë 
ndërtuese. S’’ka dy-
shim se njeriu ka 
nevojë për një sistem 
moral i cili e udhëzon 
për sjellje të mirë e 
moral të lartë në 
jetë. “ 
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MATURA HID 

Letër kushtuar maturËs djem 

MATURA HID Një nga ngjarjet më të rëndësishme të shkollës sonë gjatë këtij viti është padyshim nxjerrja e gjeneratës së parë 

tëve të shkollës. Pas një rrugëtimi 3 vjeçar në gjimnaz këta nxënës arritën në fund të rrugës. Pas mbylljes me sukses të gjim

urojmë atyre suksese të mëtejshme në të gjitha hapat e tjerë në jetë!! 

    Mbuluar nga tisi i kohës, ditët bëhen javë, javët bëhen muaj, e 

muajt bëhen vite... dalëngadalë përfundoi dhe një vit shkollor, e 
së bashku me të dhe një cikël arsimor. Por përfundimi i këtij cikli 
tregon që ju tashmë i keni ndërtuar themelet e personalitetit 
tuaj e ne mësuesit së bashku me prindërit kemi kontribuar që këto 
themele të jenë të forta e të fuqishme për të përballuar e për t'ia 
dalë me sukses përgjatë sfidave të jetës. Fundi i shkollës së 
mesme lajmëron një fillim të ri tepër të rëndësishëm në jetën 
tuaj... atë të universitetit. Pavarësisht gjithçkaje dalëngadalë 
do të kuptoni që vitet e shkollës së mesme janë të arta dhe herë 
pas here do të bëheni nostalgjikë dhe ashtu me mall do të kujtoni 
gjithçka: shokët, zënkat, sukseset, mësuesit, aktivitetet e ndrysh-
me e shumë gjëra që ndoshta sa kohë ishit këtu nuk i vlerësuat sa 
duhet. Qe kënaqësi dhe sfidë për mua që t'ju ndiqja nga afër 
përgjatë këtyre viteve... isha dëshmitare e maturimit tuaj, e ga-
bimeve, e sukseseve. Ju pashë dhe më patë si një familje e dytë, 
ju mësova dhe më mësuat shumë gjëra. Do të jem me ju përgjatë 
gjithë rrugëtimit tuaj e nëse jo fizikisht,  me zemër po. Ju uroj 
nga zemra suksese pafund! 
 E mos harroni:  
- vlerësoni dhe përfitoni nga çdo çast i jetës, 
-nëse nuk u kushtohet rëndësi gjërave të vogla nuk mund të arrini 
te të mëdhatë, 
-vendosni objektiva dhe punoni fort që t'i arrini, 
-jetoni çdo moment dhe zbukurojeni me dashurinë për Zotin.  
Kam shumë për të thënë, por dalëngadalë do e mbyll letrën time 
për ju... ju uroj suksese dhe mos harroni jam gjithnjë mbështetje 
për ju kudo që të jeni. 

Me dashuri , 
Mësuesja kujdestare  

 Erjonilda Dojka  
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Microsoft blen github pËr 7.5 miliardË dollarË 

  Deri në mars të 2018-së, GitHub kishte 28 milionë 
zhvillues pjesë të komunitetit dhe 85 milion depo ko-
dimi duke u bërë hosti më i madh në botë i kodit. 
 

 

I vetmi burim të ardhurash i GitHub janë shërbimet 
me pagesë që variojnë nga 7 dollarë në muaj për 
përdorues në 21 dollarë në muaj për përdorues.  

E pabesueshme se Çfarë bëjnë një grup hakerash 

Dhe roboti I tyre ! 

  Duke përdorur një robot të lirë, një ekip hakerash 
ka hapur një kombinim kasafortash të markave të 
njohura dhe te sigurta, gjate nje transmetimi te 
drejtpërdrejtë në nje skenë në Las Vegas. 

Ekipi nga SparkFun Electronics ishte në gjendje të 
hapë një SentrySafe të sigurt në rreth 30 minuta. 
Roboti është në gjendje të zvogëlojë numrin e kom-
binimeve të mundshme nga një milion në vetëm 
1,000, përpara se të provojë shpejt dhe au-
tomatikisht kombinimet e mbetura deri sa kasaforta 
te hapet. 

Pas zbulimit të robotit, kombinimi 51.36.93, siguria e 
kasafortës u thye. Nathan Siedle i SparkFun tha: 
"Kjo ishte një nga gjërat më të frikshme që kemi 
bërë. Shumë gjëra mund të shkojnë keq, dhe kjo 
ishte një audiencë shumë e madhe. Ne jemi me të 
vërtetë të lumtur që kasaforta u hap". 

Duke folur për revistën Wired më parë këtë muaj, 
kur ekipi tregoi metodën e tij në një kasafortë më të 
vogël, një zëdhënëse për prodhuesin e kasafortave 
tha: "Në këtë mjedis, produkti arriti atë që ishte pro-
jektuar për të arritur. Do te ishte me te vërtetë 
shumë e vështire për një njeri normal qe te reali-
zonte te njëjtën gjë”. 

Emoji tË reja kËtË javË !  

  Të gjithë kur shkruajmë në smartfonët tanë nuk mund t’i 
shpëtojmë edhe figurave të quajtura ndryshe Emoji që 
shprehin gjendje emocionale dhe jo vetëm. Fundja edhe 
figura është një mënyrë për të përçuar një mesazh. 

Dhe tashmë do të kemi mundësi të luajmë me 157 Emoji 
të reja. Pjesë e gamës së gjerë të tyre do të jenë fytyra 
që tregojnë se kemi shumë por shumë ftohtë, madje po 
ngrijmë. Po ashtu edhe figura superheronjsh por edhe të 
personazhëve negativë. Sa i përket ushqimeve pjesë e 
Emoji është edhe mango apo dhe cupcake. Kaq shumë 
mundësi zgjedhje sa me siguri edhe bisedat do të jenë 
edhe më interesante. 
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Samsung Galaxy S10—me kamerë të trefishtë 

  Samsung Galaxy S10 duhet të vijë me një 
aparat fotografik të trefishtë në paketim, në 
sajë të shtimit të një sensori të ri 3D. 

Sipas analistit KBI Securities Kim Dong-
won, Samsung ka në plan të “ri-forcojë” 
biznesin e saj duke shtuar kamerën e tre-
fishtë në lansimin e ardhshëm të Galaxy 
S10. 

  Huawei P20 Pro përmban një aparat fo-
tografik me tre lente që i bën fotografitë më 
të qarta dhe më të freskëta. Aftësitë shtesë 
të ndjeshmërisë së thellë të këtij Samsung 
Galaxy S10 duhet të ofrojnë gjithashtu foto-
grafi ultra të qarta me cilësi të lartë. Për më 
tepër, kjo kamerë duhet të ofrojë zmadhim 
optik, si dhe aftësi më të mira të realitetit të 
shtuar.  

   Ndërsa Samsung thuhet se do të lansojë 
Galaxy S10 në janar të vitit të ardhshëm, 
Apple duhet të nisë iPhone-ët e saj të ri 
rreth shtatorit të këtij viti. 

   Pritet gjithashtu që Samsung të nisë një 
tip krejtësisht të ri të pajisjes celulare, Gal-
axy X të palosshëm, rreth shkurtit 2019. 

Microsoft blen github pËr 7.5 miliardË dollarË 

  Pas një javë spekulimesh Microsoft konfirmoi ditën e sotme se ka 
blerë GitHub, platformën popullore të kodimit. 

Çmimi i blerjes është 7.5 miliardë dollarë. Në 2015-në, GitHub ngriti 
një investim prej 350 milionë dollarësh duke u vlerësuar atëherë 
me dy miliardë dollarë. 

Ish-shefi ekezekutiv i Xamarin, Nat Friedman do të bëhet shef 
ekzekutiv i GitHub. Fakti që Microsoft zëvendësoi shefin ekzekutiv 
është një sinjal i qartë se do të bëjë të njëjtën gjë që bëri me In-
tegrimin dhe Linkedinin,  

Microsoft tha se GitHub do të vijojë të jetë një platformë e hapur për të 
gjithë zhvilluesit nga të gjitha industritë. 

ByEsma  

esma fuga  

tech news 
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Letër kushtuar maturës vajza 

    Ja edhe përfundimi i viteve të gjimnazit për ju maturante 

po afron... Të flasësh për ju nxënëse të dashura është 
vlerësim dhe kënaqësi. Ju sapo përfunduat me sukses 
mësimët në shkollën e mesme, moment ky sa i rndësishëm po 
aq edhe i bukur në jetën e çdo nxënësi.  E ndiej veten një 
mësuese me fat që isha me ju. Nuk ishte e lehtë, por ja 
dolëm me sukses. Kaluam bashkë plot gësime  dhe sfida. 
Këmaqësia që ju të dhuroni me bashkëpunimin tuaj në ecur-
inë, mbarëvajtjen dhe suksesin e këtij institucioni të denjë 
arsimor, është shumë e madhe.  
Uroj që çdonjëra prej jush nesër ta shohi veten si studente në 
degët më të mira të universiteteve dhe të jeni t denja për 
veten, familjen dhe gjithë shoqërinë.  
I them të gjitha nxënëseve: “Ti nuk mund të kthehesh pas 
dhe të ndryshosh fillimin por mund të fillosh aty ku je dhe të 
arrish fundin.” 
Qofshi të lumtura nxënëset tona të dashura, bëni mirë kudo 
ku të jeni, falni sa më shumë qetësi dhe dashuri për të tjerët 
dhe bëhuni “dritë” e “diell” që të ndriçoni kudo! 
Kjo është motoja që duhet të na shoqërojë të gjithëve gja-
të gjithë jetës.  

Por që të japësh dritë vazhdimisht, duhet që edhe të 
marrësh dritë papushim. Ju këtë e keni bërë gjatë gjithë 
këtyre viteve. Keni marë nga drita e diturisë, nga përvoja 
dhe mundi i mësuesve, nga shfletimi i librave dhe ky proces 
vazhdon siç vazhdon edhe fotosinteza. 
Allahu ju a ndriçoftë rrugën tuj të jetës!  Suksese kudo!  

Me dashuri  
Mësuesja kujdestare, 

MATURA HID Një nga ngjarjet më të rëndësishme të shkollës sonë gjatë këtij viti është padyshim nxjerrja e gjeneratës së parë të maturan-

tëve të shkollës. Pas një rrugëtimi 3 vjeçar në gjimnaz këta nxënës arritën në fund të rrugës. Pas mbylljes me sukses të gjimnazit ne i 

urojmë atyre suksese të mëtejshme në të gjitha hapat e tjerë në jetë!! 

Deshira Gjonaj 
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Patëm kënaqesine që të intervistonim  një nga mësuesit me karrieren më të gjatë e padyshim dhe më 

të suksesshmen në shkollen tonë ”Hafiz Ibrahim Dalliu”.Shpëtim Beqiri, profesor fizike tanimë prej 50 

vitesh dhe autor i tre librave.  Me një eksperiencë mjaft të vyer në arsimin shqiptar, e me nje përvoje 

shumëvjecare, ai përben tërësisht profilin model të një mesuesi që vlen të merret shembull. 

Ndaj ne jemi krenarë e fatlumë që në stafin pedagogjik të shkolles kemi një profesor si Shpëtimi. 

Duke e falenderuar për kontributin e tij në arsim në përgjithesi ,e për kontributin në shkollen tonë në 

vecanti, i shprehim atij mirënjohjen tonë të thellë për gjithçka; dhe vecanërisht për  kohën që na 

kushtoi në realizimin e kësaj interviste . 

 

 

 

 
 

 

 

12 

 

Ndër ëmbëlsirat më tradicionale është 
"ballokumja", e cila gatuhet në qytetin e El-
basanit për festen e Ditës së Verës (14 Mars). 
Si rezultat e klimës së përshtatshme mes-
dhetare Shqipëria është e njohur për kultivi-
min e rrushit dhe prodhimit e një varieteti 
verërash të kuqe dhe të bardha. Ndër më të 
përmendurat janë ato Merlot, Kabërnet, Pi-
not Nero, Kallmet, Shesh i Zi, San Gioveze, 
Riesling, Shesh i Bardhë  

 
    Mikpritja është një ideal i dashur  e  i 
rëndësishëm i shoqërisë  tradicion-
ale  shqiptare. Është krejt e papërfytyruesh-
me, që  me  gjithë  vështirësitë  e mëdha 
ekonomike në mbarë realitetin shqiptar, 
njeriu të mos pritet mirë ose të mbetet 
jashtë në rrugë pa strehë. Shqiptarët e kanë 
mikpritjen të shenjtë e të pakufishme. Thonë, 
për shembull, se në kohën e diktaturës 
komuniste, kur po bëheshin plane për 
ndërtimin  e një hoteli në veri të vendit, bano-
rët e qytetit në fjalë u ndjenë të fyer e të 
zemëruar. Sipas mendimit të tyre, qyteti nuk 
kisht nevojë për hotel, sepse çdo udhëtar, që 
do të kërkonte vend për të qëndruar, mjaf-
tonte të trokiste në derë, në çdo derë, për të 
ngrënë e për të kaluar natën.  Mikpritja (ose 
miku) konsiderohet Institut dhe za 
kon  popullor. Në gjuhën shqipe  
nuk  bëhet  ndonjë dallim midis angl. “guest” 
dhe “friend”, që në shqip nënkuptojnë të dyja 
fjalën “mik“. 
      Ai që hynte në një shtëpi, vihej vetvetiu 
menjëherë nën mbrojtjen e saj, dmth. i zoti i 
shtëpisë mbante përgjegjësi për sigurimin 
dhe “nderin” e mikut deri kur ai të dilte jashtë 
shtëpisë ose tokës së tij. Për këtë arsye, za-
kon është që i zoti i shtëpisë ta 
përcjellë  mikun, kur ai largohet, deri aty 
ku  mbarojnë pronat e tij, dhe, po të ketë 
ndonjë rrezik, e shoqëron deri në shtëpinë e 
vet ose në shtëpinë tjetër ku do të hyjë. Në 
këtë mënyrë , udhëtari mund të bënte rrugë 
të sigurt në mes fiseve tepër të armatosura 

të veriut, që mund të ishin tepër të rrezik-
shme, thjeshtë duke shfrytëzuar këtë privi-
legj - të drejtën e mikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Kur flasim për zanafillën e folklorit, duhet 
ta kemi të qartë se ai nuk lind vetëm, por së 
bashku me elemente të tjera me të cilat 
është i lidhur, kështu ai lind edhe me ele-
mente që i përkasin etnografisë (zakone, 
ritet e ndryshme etj.), që i përkasin muzikës, 
valles etj. 
     Dhe i parë në këtë tërësi, si dukuri artistike 
dhe jetësore lidhur me jetën e njeriut primi-
tiv, mund të themi se folklori është i vjetër sa 
vetë njeriu.  
      Populli shqiptar gjate aktivitetit te tij 
jetesor  ka krijuar kulturen dhe artin, ne keto 
krijime zen vend kenget, perrallat, legjendat 
e proverbat, kenget e kreshnikeve dhe 
gjegjezat muzika e valet e ndryshme tëre kjo 
pasuri njihet me emrin folklore ne anglisht: 
folk-popull, lore-dije. 
Pasuria folklorike është e larmishme në : 
poezia, perrallat, legjendat e gojedhenat, 
anektodat e fjalet e urta gjegjezat, 
melodite e kengeve te valleve, melodite in-
strumentore ,vallet popullore 
lojerat , argetimet, shfaqjet popullore etj . 
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ë castin e parë që përmendim fjalën kul-

ture në mendje na kalojne gjëra nga më të 
ndryshmet , sepse ne si popull shqipar I kemi 
rrënjet e gjenesës sonë që në kohët e hersh-
me.  Ashtu sic e vërteton dhe gjuha jonë 
shqipe. Ajo është një ndër gjuhët e para pra-
në rrënjëve në pemën e gjuheve ne bote 
duke vertetuar lashtësine tonë ndër vite.  
Duke qenë  me një lashtësi kaq të hershme 
dhe duke marrë pervoja dhe eksperienca te 
ndryshme populli shqiptar e ka zgjeruar 
horizontin ë vet ne traditen e saj duke ruajtur 
themelet e   veta ne vetvete por nga ngjarjet 
e ndryshme historike ajo është ndërthurur 
dhe gërshetuar me elemente te huaja duke I 
pervetësuar ato dhe duke I bere tashmësot e 
kësaj dite pjesë  të traditeve jetesës dhe mo-
notonisë sonë te përditshme. 

Me poshtë do te trajtojmë disa pjese 

përbërëse te tradites së kombit tonë shqip-

tar : 

 
    Kuzhina shqiptare  është një përzierje e in-
fluencave të kuzhinës turke, 
asaj ballkanike dhe evropiane. Ajo është e 
njohur për vlerat e larta ushqimore dhe shi-
jen e saj mjaft të mirë. Pothuajse çdo krahinë 

ofron specialitetet e saj të veçanta. 
 
      Gatimi i mishit të pjekur, sidomos qengjit 
dhe përgatitja e byrekëve të ndryshëm është 
e përhapur në të gjithë vendin. Veçanërisht 
në krahinat e jugut dhe Shqipërisë së 
mesme është i njohur përdorimi në shkallë 
të gjerë i perimeve dhe zarzavateve, vajit të 
ullirit, erëzave të ndryshme dhe limonit.      
Pjatat e peshkut janë të njohura veçanërisht 
në qytetin e Shkodrës (tava e 
krapit), Pogradecit (korani me arra dhe lloje 
të tjera), zona bregdetare e Jonit dhe Adri-
atikut etj. Në Shqipëri gatuhen ëmbëlsira të 
shumëllojshme, shumë prej të cilave janë të 
përbashkëta edhe për vendet e tjera ball-
kanike dhe Azinsë së vogël (ballkavaja, ka-
daifi, sheqerparet, hashurja etj).  
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Klevisa Beqiri & Silvana Shahini 
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https://sq.wikipedia.org/wiki/Turqia
https://sq.wikipedia.org/wiki/Ballkan
https://sq.wikipedia.org/wiki/Shqip%C3%ABri


Talents of school  Në këtë rubrikë janë paraqitur shumë prej punimeve të 

nxënësve më  të talentuar të shkollës . Disa prej tyre janë 

punime fituese të konkursit të pikturës, zhvilluar në 

Rubrika Art  
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  Uarda Musaj , Reihan Abbaz  

Në këtë rubrikë janë paraqitur shumë prej punimeve të 

nxënësve më  të talentuar të shkollës . Disa prej tyre janë 

punime fituese të konkursit të pikturës, zhvilluar në 

muajin  shkurt në shkollën tonë .   
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