
Presheva gjatë luftës së parë botërore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ës së Parë  

Udhëzues për mësuesin 
Synimi: Nëpërmjet kësaj ore, synohet që 
nxënësit të arrijnë të kuptojnë vështirësitë 
dhe dëmet e shkaktuara nga Lufta e Parë 
Botërore në territorin e Preshevës. 
Rezultati i pritur: 
Në fund të orës nxënësi të jetë i aftë që:  
- Të përshkruaj rrjedhojat e Luftës së I 
Botërore në Preshevë. 
- Të identifikoje ngjarje nga lufta që 
dëshmojnë vështirësitë e sjella prej saj. 
- Të kuptojë që lufta nuk dëmton vetëm 
pjesëmarrësit (ushtarët), por të gjithë. 
- Të veçojë dëmet e shkaktuar nga Lufta në 
Luginë. 

Zhvillimi i mësimit 
Hapi I:Në fillim të orës bëhet prezantimii 
temës dhe njohja me rezultatet që duhet të 
arrijnë nxenësit gjatë zhvillimit të temës. 
(5 min.) 
Hapi II: Më pas  mësuesi jep një 
informacion të shkurtër rreth dëmeve të 
shkaktuara nga Lufta I Botërore dhe e ndan 
klasën në dy grupe.(25 min) 
Grupi I: do të shqyrtoje fotot nga burimi 1 
dhe 2; 

  
Luftëtarë shqiptarë 

Grupi II:do të shqyrtojë fotot nga burimi 3 
dhe 4; 
Hapi III: diskutim final dhe vlerësimi 15 
min.  
Provo veten 
1. Si e gjeti Preshevën Lufta e Parë 
Botërore?  
2. Nga cila ushtri u pushtua Presheva?  
3. Cilat ishin veprimet e ushtrisë Bullgare? 

        
   

 

Hyrje 

Lufta e Boterore botës i shkaktoi afro 10 milion 
ushtarë të vrare, 21 milion u plagosën, rreth 10 
milionë të tjerë larg fronteve të luftës vdiqën nga 
uria dhe sëmundjet epidemike. 
Lufta e pare botërore Preshevën e gjeti  në gjendje 
të rëndë ekonomike dhe politike. Ajo gjatë kësaj 
lufte u pushtua nga ushtria Bullgare, e cila kishte 
pushtuar Maqedoninë dhe Serbinë e jugut. Gjatë 
këtij okupimi ushtria bullgare mobilizoi shumë 
shqiptarë. Një pjesë të tyre e radhiti  në radhët e 
veta, kurse një pjesë tjetër  e dërgoi në punë të 
detyrueshme, në ndërtimin e hekurudhës. Ky 
mobilizim bëri që ekonomia e kësaj ane edhe më 
tepër të dobësohej dhe kjo ndikoi në masë të 
madhe që populli i kësaj ane të shpërngulej ose të 
organizohej në kryengritje. Këto veprime bënë që 
ushtria bullgare të bastiste banorët dhe të 
ushtronte dhunë dhe represalje ndaj popullsisë 
vendore. Kjo ushtri pushtuese ushtroi dhunë edhe 
gjatë tërheqjes në mbarim të luftës së parë 
botërore. 

 
www.kosovalindore.com 

Pamje e skena të këtilla tragjike e trishtuese 
atëbotë vëreheshin edhe në viset të tjera si në 
Preshevë, Kumanovë, Shkup. Pastaj në viset 
anësore të Drinit dhe Podrimës në Opoj, Has, 
Rekë 
Pas mbarimit të luftës së parë botërore më 1918, 
gjegjësisht në dhjetor të këtij viti u themelua 
bashkësia Jugosllave ose shteti i quajtur SKS ku u 
përfshinë edhe Maqedonia dhe Mali i Zi. Në këtë 
konglomerat mbeti edhe Presheva, e cila bënte 
pjesë nën zhupën e Shkupit qarku i Kumanovës. 
Pas ndarjes së këtij shteti në banovina  Presheva 
përfshihet në banovinën e Vardarit. 

http://www.kosovalindore.com/2012/08/03/shqiperia-e-vjeter-verilindore-e-nishit-dhe-toplices-ne-faktet-reale-te-lidhjes-shqiptare-te-prizrenit-1878/


Diskuto: 
1. Vështro me kujdes fotografitë e dhëna dhe diskutoni në klasë për arsyer dhe shkaqet e kësaj 
lufte. Shfrytëzo fotografitë e dhëna dhe kërkoni burime të tjera informacionesh. Sillni në klasë 
ato. 

 
a) Çfarë mendimi ke për ketë lufte? 
b) Shkruaj një ese duke u mbështetur në fotografitë e dhëna. Si do të ndieje veten po të 

jetoje në këtë kohë? 
c) Bëj një përshkrim të shkurtër të gjendjes së popullit shqiptar gjatë Luftës së Parë 

Botërore. 
 

Burimi I 

 

 Monografia  “Presheva në Fotografi” 
www.rtvpresheva.com448 × 335  
Burimi II 

  

www.albaniapress.com314 × 229 
Këtij regjioni autokton shqiptarë, nga dy anët e tij i shkojnë, vargmalet të cilat degëzohen nga 
jugu dhe veriu me talvegun e maleve të Karadakut, ndërsa nga lindja në perëndim, ky regjion 

http://www.rtvpresheva.com/?p=466
http://www.rtvpresheva.com/?p=466
http://www.rtvpresheva.com/?p=466
http://www.albaniapress.com/
http://www.albaniapress.com/


 

Burimi III 
Arkeologjia ne rajonin e Anamoraves 
www.forumishqiptar.com 
 

 

Burimi IV 

Kosova Lindore – Portal Informativ » SHQIPËRIA E VJETËR VERILINDORE E NISHIT DHE 
TOPLICËS NË FAKTET REALE TË LIDHJES SHQIPTARE TË PRIZRENIT (1878) 
www.kosovalindore.com  
Pamje e skena të këtilla tragjike e trishtuese atëbotë vëreheshin edhe në viset të tjera si në 
Preshevë, Kumanovë, Shkup. Pastaj në viset anësore të Drinit dhe Podrimës në Opoj, Has, Rekë 
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Xhamia e Tabanoces 1380 



   

Presheva 1916 

 

 

Ushtarë gjermanë, Preshevë 1916 


