PROGRAMI
14 VJET
Amfiteatër

Në oborr

10:00 - 11:00
Programi i përgjithshëm

Nën terracë
Arkitektura mahnitëse përmes lodrave „Lego“
Kopshti i mollëve Improvizimi i kushteve të jashtëzakonshme
për mbijetesë
Kopshti botanik Punimi i kopshtit botanik
Oborri në SHMU Realizim i shfaqjes filmike - Kinemaja
solare nga „Dokufest“
Pranë amfiteatrit Aktivitet në kuadër të mësimit përmes
lojës me „Ballkan Sunflowers Kosova“
Gjithandej
Demonstrim i zhvillimit të fotografisë
dhe videoincizimeve
Matje të hapësirave të ndryshme me aparat
gjeodezik
Kabineti i TIK-ut Kodimi - „Shkolla Digjitale“
Fushat e sportit Promovim i lojës së ping-pongut nga
klubi „Theranda“ dhe klubi „Prizreni“
Atletikë me Naim Malazezin

Shkolla dhe oborri shkollor
11:00 - 12:30
Aktivitete të ndryshme të organizuara në bashkëpunim me
mysafirët

Kati përdhesë
Biblioteka

Orë e përbashkët letrare me nxënësit e shkollës
SHMU „Emin Duraku“
Korridor
„J-Coders‘‘ workshop me fëmijë për
elektronikë dhe robotikë
Krijimi i karrigeve leximi dhe relaksimi me
gazeta
Salla e leximit Këshilla dhe informacione për studime në
Gjermani – DAAD Prishtina
12A
Kujdesi, reagimi dhe mbrojtja në kushte shtëpie!
9A
Punimi i çantave
9B
Dizajnimi i logove apo reklamave të ndryshme
9C
Pikë muzikore dhe valle popullore SHMU ‚
‘Ramë Bllaca‘‘ dhe “Loyola-Gymnasium”
8A
Fizioterapi për lehtësimin e dhimbjeve
8B
Punime me materiale të riciklueshme
8C
Reflektim i mendimeve në porcelan
Arti figurativ Punëtori ndërmjet nxënësve dhe anëtarëve
të shoqatës së artizanaleve
Klasa
Përgatitja e shfaqjes “shkolla”

Kati i parë
12E
12D
12C
12B
11F
11E
11D
Lab. i kimisë
11A
10D
10C
10B
10A

Paraqitje e aktorëve me nga një monolog a
dialog të shfaqjeve të tyre
Makerspace - zgjedhjet digjitale, ide kreative
për të bërë prototipa
Ndërtimi dhe përdorimi i një teleskopi të
thjeshtë
Prezantim i organizimit të filmit të metrazhit
të shkurtër
Vizatim me pika akrilike në pëlhurë
Shkolla speciale „Nënë Tereza“ komunikimi përmes artit
Këshilla dhe rekomandime për ushqime
të shëndetshme
Përgatitja e medikamenteve për përdorim
të jashtëm
Prezantim i materialeve dhe gërmimeve
arkeologjike.
Punimi me dorë i stolive të ndryshme nga
argjendi
Shprehja e ndjenjave dhe mendimeve
përmes lëvizjeve të kërcimit
Intervistë - Të drejtat e gruas në vendin tonë
Punime artizanale prej lëkure

Menza - kuzhina (dalja kah konvikti)
12:30 - 13:30

Ushqimi përbashkët , nga dritarja e kuzhinës,
për fëmijët falas kurse për të rriturit
1 €/hamburger

Ballkoni para administratës
11:00 - 15:30

Loyola Café

Aktivitete të ndryshme
13:00 - 15:30
Fushat e sportit
Vollejboll:
Futboll:
Salla e sportit

Aula

13:00 – 13:30
13:35 – 13:50
13:55 – 14:25
14:30 – 14:45
14:50 – 15:05
15:10 – 15:15

„Loyola Gymnasium“,
„Bajram Curri“
„Opoja”, “Abdyl Frashëri“, „Besim Ndrecaj“,
„Migjeni”, „Loyola Tranzit“,
„Loyola Gymnasium“
Alpinizëm - hapur për të gjithë

„Hirushja e kohës moderne“ - muzikal
(grupi i muzikalit klasa 10)
„Borgjezi fisnik“ - shfaqje
„Një udhëtim i gjatë ...“ - muzikal
(grupi i muzikalit klasa 11)
„Orfeu“ - shfa
„Shkolla“ - muzikal
(znj. Vjollca Kabashi me klasën 10a)
Kërcim modern - grupi i vallëzimit

Korridoret
Prezantim nga grupi i shkencave natyrore
Prezantim nga grupi i shkencave shoqërore

Oborri
Lojëra të ndryshme
Eksperimente nga grupi i shkencave natyrore

Asociation „Loyola-Gymnasium“
Rr. e Tranziti Petrovë - 20000 Prizren - Republik Kosovo

