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vlerë për ju Për shembull ai mund të jetë një libër një lodër një album veshje apo diçka tjetër të cilën
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dhe konceptet e forcës dhe energjisë.
EDUKIM FIZIK 3 PLAN MESIMOR Nilkë Rama Academia edu
October 5th, 2018 Edukim fizik 3 LINJA 1 NJOHURI TE EDUKIMIT FIZIK Nenlinja 1 Rregullat e
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October 10th, 2018 243 EDUKATË FIZIKE DHE SPORTIVE 2 orë në javë 74 orë në vit HYRJE
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and faqe.
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