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Të dashur kapitenë të ndryshimit në komunitet, ne si Super-
Vullnetarë dhe si Super-Qytetarë, ju falënderojmë për ndikimin që
keni tek të tjerët dhe ju admirojmë për punën që bëni.

Ne kemi shprehur dëshirë t'ju frymëzojmë dhe ndihmojmë të jeni
kreativ me nxënësit e klubistët tuaj. 

Përmes këtij libërthi do të mësoni të transformoni paletat e drurit
në shporta komposti, shporta për mbjellje dhe shtëpi për zogj. Pak a
shumë njësoj siç ju tranformoni rininë tonë në persona ambicioz,
punëtorë e të motivuar për ndryshim.

Me dashuri dhe vullet nga kampistët e Kampit të Super-
Vullnetarëve 2.



LE TË KRIJOJMË NJË SHPORTË
KOMPOSTI SË BASHKU!

Me kompost nënkuptojmë prodhimin e plehut organik me zbërthimin e
lëndëve organike si: gjethe, bari dhe mbetje të ushqimit (lëvoret e
frutave dhe perimeve). Zbërthim do të thotë kalimi i lëndëve organike
në pleh për 2 ose më shumë muaj. Ky pleh përdoret në kopsht për
ushqyerjen dhe rritjen e bimëve.

Në vazhdim do ta paraqesim ndërtimin e vendit ku krijohet komposti.



MJETET E NEVOJSHME TË
PUNËS:

Shkruani me          mjetet të cilat i keni:

4 paleta (3 prej tyre shërbejnë për muret e
shportës, kurse një për derën e kompostit)

Letra gërryese

Gozhda

Makina gërryese

Çekan

Llak

Tretës llaku

Brusha

Këndet e hekurta (L-së)

Menshetë (Bagllamet)

Turjelë

Sharrë



Sharra Mensheta Këndet e hekura

Gozhda Llaku Brushat

FOTOGRAFI TË MJETEVE:



Tretës llaku Çekan

Këndet e hekurta (L-së) Letra gërryese

FOTOGRAFI TË MJETEVE:



UDHËZIME HAP PAS HAPI:

Paletat duhet të jenë me dimensione të barabarta.
Paleta për derë ndahet në dy pjesë, ku pjesa e
poshtme është statike (e palëvizshme), ndërsa
pjesa lartë e lëvizshme. (shih foto 1 dhe 2)

Përgatitja e paletave:

Prerja e paletës që do të përdoret për derë të shportës

Ndarja në dy pjesë e paletës që përdoret si derë

Foto 1

Foto 2



Foto 3

Lëmimi:

Pasi paletat të jenë gati fillojmë lëmimin e tyre duke
përdorur letrat gërryese (ose makinën për gërryerje)
që paletat të mos jenë të vrazhda, të mos ketë
vështirësi gjatë lyerjes me llak dhe të ruhen paletat
nga dëmtimi si pasojë e faktorëve të jashtëm. (shih
foto 3 dhe 4)

Lëmimi i paletave me makinën gërryese

Foto 4

Paleta e lëmuar



Lyerja me llak

Së pari llakut duhet t’i shtohet tretës, e pastaj duhet
të tundet (përzihet). Më pas më anë të brushes
lyejmë të gjitha paletat (shih. foto 5), të cilat duhet të
thahen për 24 orë.  

Foto 5



Montimi

-Pas tharjes, i bashkojmë 3 paletat e plota (muret)
me anë të këndeve të hekurta dhe vidave. Këndet e
hekurta duhet të vendosen së paku në 3 vende për
kënd të paletave (lart, mes dhe poshtë). (foto 6 & 7)

Montimi i njërit skaj të mureve të shportës së
kompostit

Foto 6

-Hapi i radhës është vendosja e derës në pjesën e
hapur. Pasi që pjesa e poshtme duhet të jetë e
palëvizshme përdorim këndet e hekurta për ta
bashkuar me skajet e mureve anësore (foto 8, 9 &
10). Kurse pjesa lart vendoset mbi pjesën e
palëvizshme dhe përforcohet në njërin skaj me anë
të menshetave. (foto 11 deri 19)



Foto 7

Përfundimi i montimit të njërit skaj të mureve të shportës
së kompostit

Foto 8

Montimi i pjesës së poshtme të derës



Foto 9

Montimi i pjesës së poshtme të derës

Përfundimi i montimit të pjesës së poshtme të derës

Foto 10



Foto 11

Montimi i pjesës së lart të derës

Montimi i pjesës së lart të derës

Foto 12



Foto 13

Përfundimi i montimit të pjesës së lart të derës

Pjesa e lart e derës

Foto 14



Foto 15

Pjesa e lart e derës 

Foto 16



Foto 17

Përfundimi i ndërtimit të shportës

Foto 18



          Për t'u krijuar komposti duhet të kemi sasi të
barabartë të bimëve me ngjyrë të gjelbër dhe atyre
me ngjyrë të kaftë. Pastaj duhet të përzihen të
gjelbërtat me të kaftat dhe të kenë kontakt me
ajrin - lagështinë. Në vazhdim kemi paraqitur
vizualisht se si mund të krijohet ky proces.

 Pjesa e gjelbër dhe kaftë e bimëve (barishteve)

Foto 19



Foto 20

 Lëvoret e pemëve dhe perimeve

 Përzierja e bimëve (barishteve)

Foto 21



Foto 22

Foto 23

Përzierja e barishtave dhe lëvoreve të pemëve e perimeve 

Vendosja e kompostit në shportë (shembull)



LE TË KRIJOJMË NJË SHPORTË
PËR MBJELLJE SË BASHKU:

Shportat për mbellje janë të nevojshme në botën moderne sepse na
ndihmojnë të kultivojmë bimë ose perime të ndryshme, qoftë edhe në
një hapësirë shumë të vogël.

Në kohën kur qytetet vazhdimisht janë duke u urbanizuar dhe
popullata e kultivimi i tokës janë në nivele më të ulëta, shportat për
mbjellje janë ideale për lehtësimin e jetesës, por edhe për të pasur
produkte të shëndetshme dhe të zbukurojmë hapësirën ku ndodhemi
(psh me lule).



MJETET E NEVOJSHME TË
PUNËS:

Shkruani me          mjetet të cilat i keni:

Maska mbrojtëse

Dorëza të punës

2 Paleta të drurit

Sharrë e dorës ose sharrë elektrike

Metër e dorës

Lëmues për dru

Markerë me ngjyra të ndryshme

Tretës për ngjyra

Ngjyra të ndryshme

Gozhda

Syza për mbrojtje



MJETET E NEVOJSHME TË
PUNËS:

Shkruani me          mjetet të cilat i keni:

Çekana

Vizore

Brusha për ngjyrosje

Kolica bartëse

Lopatë

Përforcuese me formën e shkronjës L

Llastik me madhësi të madhe

Qese të mëdhaja të mbeturinave

Lopatë

Trapan

Vaster vage



             Të gjithë vullnetarët duhet t'i vendosin
maskat mbrojtëse, syzat mbrojtëse dhe dorëzat e
punës para se të fillojnë me realizimin e shportës.
Këto masa duhet respektuar gjatë gjithë kohës.



UDHËZIME HAP PAS HAPI:

Hapi i parë është të marrim një paletë të drurit e cila
është në gjendje të mirë dhe e padëmtuar. Këtë
paletë e vendosim në një hapësirë të rrafshët të
punës, ku ne kemi vendosur ta zhvillojmë aktivitetin. 

 Marrja e paletës së drurit 

Madhësia e paletës:

 Zakonisht paletat e drurit janë me pesë dërrasa, të
cilat fillimisht i masim me metër të dorës në mënyrë
që të jenë të barabarta, dhe më pas i presim nga dy
dërrasat që ndodhen anash në të dy pjesët e
paletës. (shih foto 1)

Foto 1



Prerja e paletës:

Pasi që i kemi përfunduar matjet, i shënjëzojmë
vendet ku do ti bëjmë prerjet me marker, në mënyrë
që prerjen ta bëjmë sa më të drejtë. Prerjen mund ta
bëni me sharrë të dorës (për të cilën duhen dy
vullnetarë ta mbajnë në të dy anët) ose me sharrë
elektrike (për të cilën duhet vetëm një vullnetar).

Tani kemi gjthsejt tri pjesë të paletës, ku dy nga to
janë të barabarta me nga dy dërrasa, kurse pjesa e
mbetur e paletës ka një derrasë (e cila perdoret si
baze). (shih foto 2 & 3)

Foto 2



Foto 3



Dërrasa shtesë:

Përveç paletës na duhen edhe dy dërrasa të tjera
shtesë. Këto dërrasa mund ti presim nga një paletë
tjetër e drurit. Nga paleta tjetër do ti marrim dy
dërrasa të tjera . (shiih foto 4)

Foto 4



Hapësirat e zbrazëta:

Më pas do ti bashkojmë të tri pjesët e paletës në
mënyrë që ta formojmë shportën, do ta shohim se në
të dy qoshet e shportës kemi hapësirë të zbrazët
(nuk ka dërrasa anash). (shih foto 5 & 6)

Foto 5

Foto 6



Plotësimi i hapësirave:

Bëjmë matjen me metër të hapësirave në qoshe të
shportës. Për plotësimin e këtyre hapësirave i
përdorim dy dërrasat shtesë. Në këto dërrasa e
bëjmë shënjëzimin me marker, për madhësinë së
matur më herët.Të dy dërrasat i prejmë me tri pjesë
të barabarta me sharrë. (shih foto 7)

Foto 7



Lëmimi:

Hapi i radhës është lëmimi i të gjitha anëve të
dërrasave në mënyrë që dërrasa të jetë sa më e
lëmueshme, që ta kemi më të lehtë procesin e
ngjyrosjes së dërrasave.

Lëmimin mund ta kryeni me letër lëmuese (letër
gërryese) ose edhe me lëmuese elektrike. Këtu
mund të angazhohen dhe bashkëpunojnë një numër
më i madh i vullnetarëve. (shih foto 8)

Foto 8



Ngjyrosja:

Pas lëmimit e vendosim një qese me madhësi të
madhe në vendin ku to do ti vendosim pjesët e
shportës dhe do ti ngjyrosim. Pastaj bëjmë
ngjyrosjen e të gjitha pjesëve të shportës. (shih foto
9)

Fillimisht këto pjesë me anë të brushave i ngjyrosim
me llak, pastaj vazhdojme ngjyrosjen me ngjyra të
ndryshme.Në bazë të preferencave tuaja mund ti
lyeni pjesët e shportës me cfarëdo ngjyre, të cilën e
vendosni ju si grup.

Foto 9



Tharja:

Pas ngjyrosjes këto pjesë të shportës i vendosim në
një ambient të jashtëm për tu tharë përafërsisht
rreth 20 orë. (shih foto 10 & 11)

Nëse moti është i vranët vendosni këto pjesë të
shportës në një hapësirë të mbyllyr, ku nuk lagen
dhe nuk dëmtohen.

Foto 10

Foto 11



Foto 12

Afrimi i dërrasave:

Tani vazhdojmë me bashkimin e të gjitha pjesëve të
shportës. Nga paleta të cilën e kemi ndarë në tri
pjesë, dy dërrasat qe kanë madhësi të njëjtë i
vendosim paralelisht njëra me tjetrën, ndërsa
dërrasën tjetër e vendosim në mes si bazë. (shih foto
12 & 13)

Foto 13



Vendosja e gozhdave:

Bashkimi i këtyre pjesëve bëhet me gozhda. Këto
gozhda i godasim me çekan (ose i vendosim me
trapan), fillimisht në të dy qoshet e shportës në
vendin ku do të bashkohen dy dërrasat. Gjithashtu
me trapan i bashkojmë edhe pjesët e dërrasës në
mes. (shih foto 14 & 15)

Foto 15

Foto 14



Foto 16

Vendosja e dërrasave të vogla:

Ndërsa dërrasat e vogla i marrim dhe i vendosim ne
qoshe të shportës ku ka mbetur hapësira e e zbrazët.
Edhe këto dërrasa do ti kapim me anë të gozhdave. I
godosim gozhdat me çekan për tu kapur në mënyrën
e duhur. Përpos gozhdave kapjen mund ta bëni edhe
me anë të përforcueseve në formë të shkronjës L.
(shih foto 16)



Vendosja e rrotave:

Pasi e kemi kombinuar te gjithë shportën, e kthejmë
shportën mbrapsht dhe ja vendosim katër rrota. Këto
rrota i vendosim ne katër qoshet e paletës. (shih foto
17) 

Foto 17



Shporta e përfunduar duket si në foto 18:

Vendosja e qesës së zezë:

 Pasi ti kemi kapur të gjitha pjesët e shportës, në
hapësirën brenda e vendosim një qese të madhe të
zezë mbeturinash. Këtë qese e kapim në shportë me
anë të ngjitëseve të metalit.

Foto 18



Mbushja e hapësirës së shportës me dhe:

Në këtë qese të zezë vendosim dhe të bimëve. Këta
dhe mund ta merrni në ndonjë hapësirë, fushë ose
bashqe nëse keni afër vendit ku po e zhvilloni
aktivitetin. 
Për ta marrë këta dhe, ju duhet një kolicë për ta bartur
dheun dhe lopatë për ta vendosur dheun ne kolicë.
Nëse jo, këta dhe mund ta bleni edhe në barnatore
bujqësore ose markete të mëdha.

Mbjellja e farave:

Pasi ta vendosni dheun në shportë, mund të vazhdoni
të bëni mbjelljen e bimëve, frutave, luleve ose
perimeve të ndryshme. 

Mënyra e mbjelljes:

I hapim disa gropa të vogla me distancë jo shumë të
afërt me njëra tjetrën. Këto gropa mund ti hapni ose
me duar ose me një shkop të thjeshtë druri. Pastaj në
këto gropa i vendosni farat dhe i mbuloni me dhe.



Ujitja:

Në mënyrë që këto fara të rriten ju duhet ti ujisni
ngadalë me ujë. Keni kujdes që mos t`iu vendosni sasi
të madhe të ujit.



Cicërima dhe larmia e tyre mbetet inspirim i pashterueshëm. Zogjtë-
krijesat fymëzuese, argëtuese, banorë të qiellit të paanë janë
shndërruar në muzat e secilit prej nesh. 

Dhe sot ata meritojnë një shpërblim për ndjenjat pozitive që përcjellin,
ato të cilat ne i quajmë shtëpiza të zogjve. Në parkun e Gërmisë në
Prishtinë janë mbi 27 lloje të zogjve. Numri i shumëllojshmërisë së
tyre në këtë park tani e disa vite po shkon duke u shtuar. Ne sëbashku
do të krijojmë një shtëpizë për ta.

LE TË KRIJOJMË NJË SHTËPI
PËR ZOGJ SË BASHKU!



Disa prej llojeve më karakteristike te zogjve në Gërmi:

Shqiponja minjngrënëse ( Buteo buteo) - Ka kokë të
rrumbullakët, sqep të lakuar dhe qafë të shkurtër.
Individët meshkuj, për t’ju bërë përshtypje
individëve femra, fluturojnë lartë dhe poshtë si dhe
rrotullohen duke bërë një vallëzim në ajër.

Korbi (Corvus corax ) – Është shpend shumë
inteligjent pasi që është në gjendje të krijoj deri 20
lloje të ndryshme të tingujve për komunikim me
korbat e tjerë. Është fluturues akrobatik.

Sqepadri (Sitta europaea) – Sqepadri mund të
dallohet lehtë pasi që ai lëvizë teposhtë trungut të
një peme duke e mbajtur kokën lartë. Është lloj tipik
për drunjtë e ahut dhe dushkut.

Bilbili i rëndomtë (Luscinia megarhynchos) – Mund
të krijojë deri në 1000 zëra të ndryshëm. Ata që
këndojnë gjatë natës janë individët meshkuj të
bilbilëve të cilët mundohen të tërheqin vëmendjen e
femrave që janë duke fluturuar pranë tyre.



Gushëkuqi (Erithacus rubecula) – Gushëkuqi është
shumë territorial dhe nuk lejon gushëkuqë të tjerë t’i
afrohen vendit të tyre. Mënyra më e lehtë për të parë
një të tillë është të gërmoni në dhe. Ata do të afrohen
brenda pak minutave me qëllim që të hanë krimbat e
dheut.

Mizangrënësja e përhimtë (Muscicapa striata) –
Qëndron në një degë dhe vrojton insektet tek
fluturojnë. Pasi i fikson ato, niset nga dega dhe i kap
insektet e caktuara për tu kthyer prapë në degën e
njëjtë.

Feraku (Carduelis carduelis) – Karakterizohet me
fytyrë të kuqe dhe kokë me ngjyrë të bardhë dhe të
zezë. Në kohët e lashta kanë qenë frymëzim për
shumë piktorë dhe kompozitorë.

Kanarina e verdhë (Serinus canaria) – Ky zog është
përdorur më herët nga minatorët për të treguar se a
ka gazra të rrezikshme në ato hapësira. Pasi që
kanarina e verdhë është sëmurë shumë më shpejtë
nga këto gazra, minatorët kanë pasur mundësi të
largohen pa pasoja.



MJETET E NEVOJSHME TË
PUNËS:

Shkruani me          mjetet të cilat i keni:

Një paletë druri

Llak për lyerje

Shtrafa/bulona

Sharrë

Metër e dorës

Laps 

Çekan

Trapan

Tretës për ngjyra

Përforcues të formës L

Brusha



MJETET E NEVOJSHME TË
PUNËS:

Shkruani me          mjetet të cilat i keni:

Llastik shumëpërdorimësh

Letër gërryese

Vizore

Mjete mbrojtëse (syze, maska, dorëza)



Foto 1

UDHËZIME HAP PAS HAPI:

Vendosni maskat, dorëzat dhe syzet.

Marrim një paletë që duket si në foto 1

Demontoni paletën e drurit. (shih foto 2)

Foto 2



Foto 3

Masim dërrasat e paletës. Gjatësia për 8
dërrasa duhet të jetë 30cm dhe për 4
dërrasa 35cm. (shih foto 3)

 

Presim dërrasat me sharrë elektrike ose të
dorës. (shih foto 4)

Foto 4



Foto 5

Foto 6

Bëjmë lëmimin e dërrasave të prera me
letërgrithëse. (shih foto 5)

 

 Vendosim llastikun në hapësirën e punës për
ta mbrojtur nga dëmtimi. (shih foto 6)



 Bëjmë lyerjen e dërrasave të lëmuara me llak.
    (shih foto 7)

 

Foto 7

 I lëmë dërrasat të thahen për 24 orë në
ambient të hapur, ndërkohë pastrojmë
brushat me tretës. (shih foto 8)

Foto 8



Për secilin mur të shtëpizës i bashkojmë dy
dërrasa më gjatësi 30cm, ndërsa për kulmin
dhe bazën i bashkojmë nga dy dërrasa me
gjatësi 35 cm. Dërrasat i bashkojmë me
njëra-tjetrën duke e vendosur një dërrasë me
dimensione më të vogla (nuk ka nevojë të
maten) dhe duke e përdorur trapanin për
gozhdimin e tyre. (shih foto 9) 

 

Foto 9

Vini re: Dërrasat i marrim vetëm nëse janë tharë
plotësisht.



Foto 10

Foto 11

Gjejmë mesin e dy dërrasave duke u larguar
5cm nga secila anë e tyre dhe e formojmë
derën e shtëpizës. (shih foto 10)

 

Gjejmë mesin e dy dërrasave duke u larguar
5cm nga secila anë e tyre dhe e formojmë
derën e shtëpizës. (shih foto 11)



Foto 12

Foto 13

Për murin e majtë dhe të djathtë i masim
dimensionet: në mënyrë që shtëpiza të marrë
formën e saj finale. (shih foto 13)

Bëjmë bashkimin e të gjitha pjesëve me anë
të përforcuesëve në formë të shkronjës L.
(shih foto 12)



Foto 14

Shtëpiza e përfunduar duket si në foto 14.



Tani ndani pak kohë të ndjeheni
krenarë me punën tuaj! 



Ky libërth është prodhuar me
mbështetjen financiare të

Bashkimit Evropian. Përmbajtja e
këtij libërthi është përgjegjësi e

TOKAs dhe nuk pasqyron
pikëpamjet e Bashkimit Evropian.


