
 

 

 

 

Mbrëmje tregimesh 10 Nëntor 2017 

 me Moton: “I Guximshëm! “ 
 

Shkollat Friesenberg dhe Borrweg Ora 19: 00-20: 30 

 
Edhe këtë vit organizohet nga shoqata e prindërve, me mbështetjen e 

mësimdhënësve një Mbrëmje Tregimesh! Prandaj, kërkojm mbështetjen dhe 

kontributin nga Ndihmëtarët të kësaj nate leximi! Shfaqjet zgjasin 20 minuta 
dhe janë të shënuara në blloqe identike (ose të ndryshme), secila me një interval 

15 minutash. Në vazhdim në oborrin e shkollës do të servohet një supë me  

Shkronja Alfabeti dhe ka nji Gril ( ushqimin për zgar duhet ta sjellni vet)  
Kush organizon një tekst leximi, raportoni Prallën nga 24 shtatori 2017 në faqen e www.elternrat-am-

uetliberg.ch. Ne gjithashtu kërkojmë ndihms/se për servim, info, etj. Përgatitja mund të gjendet në 

www.sikjm.ch. 
RISI ka me dat 19 shtator, 2017 në 19:30 në Kafi Carefree në Schweighofstrasse 209 një Workshop. Atje mund 

të diskutoni kontributin tuaj, të përgatitet, të bëni pyetjet te OK dhe të mbushni guximin. Ejani, edhe Ju! 
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