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2009



МИКИ БЕЗ МИНИ
01/2009 (3 год.)„Мики не е готов и Мини ја нема.“



СНЕГ
03/2009 (3 год.)



ДРВО И КУЌА
03/2009 (3 год.)



КОЊ СО РОГОВИ
06/2009 (3 год.)



ТОПКА СО МРАВКИ
08/2009 (4 год.)„Топка со многу мравки околу неа и друг мал ги јаде мравките.“



ДЕТЕ СО ДВА ГОЛЕМИ ПРСТА 
09/2009 (4 год.)„Дете со два големи прста и играчка риба како балон“



ВЕСЕЛ МИКИ
09/2009 (4 год.)



ПЛАШЛИВ  МИКИ
09/2009 (4 год.)



БАБА ПАВЛИНА
СО 

НЕДОЦРТАНА 
ЕДНА РАКА

09/2009 (4 год.)



ДЕТЕ СО 
ЦРВЕНА КОСА

10/2009 (4 год.)



ИСПЛАШЕНО 
ДЕТЕ

10/2009 (4 год.)



ДЕВОЈКА
10/2009 (4 год.)



ДЕТЕ СО 
УБАВА  КОСА

10/2009 (4 год.)

„Дете со убава 
коса, црвена 
блуза, сини 
панталони и 
портокалови 
чорапи ќе падне 
во вода, но ќе се 
избрише со крпа 
која ја носи во 
ранецот.“



ЕДНО ДЕТЕ ВИДЕЛО ШТРК
10/2009 (4 год.)

„Едно дете видело штрк и многу сакало штрк и си го чувало, но бил многу голем и 
затоа не можелo да го чува и му направиле двор за да си летка и да си живее.“



ДЕТЕ  ЛИЖАВЧЕ 
ШТО НЕ САКА 

ДА БИДЕ 
ИЗЛИЖАНО

11/2009 (4 год.)



ДЕТЕ СО 
ВИТКАНА КОСА
12/2009 (4 год.)

„Дете со виткана 
коса се стрчало 
да фати едно 
топче, ама уште 
не го фатило 
зашто тоа топче 
паднало на друго 
место.“



НА ПОЧЕТОКОТ
10/2009 (4 год.)

„На почетокот 
и уште не е 
доцртан.“



ТАТКО И ДЕТЕ 
ПЛАНЕТИ

12/2009 (4 год.)

„Таткото планета 
го носи детето 
негово, а и 
тоа време го 
носи на глава и 
детето си оди од 
градинка и така 
е понатаму, само 
може да биде и 
поубаво - детето 
од една страна, а 
таткото од друга, 
ама така не може 
зашто можеби ќе 
го смачка детето 
и тоа беше чудно 
само ќе можеа 
да поверуваат 
луѓето и 
затоа е готова 
приказната.“



МАЛО ДЕТЕ СО ГОЛЕМА РАКА
12/2009 (4 год.)

„Едно мало детенце голема рака има и секогаш ќе има голема рака, 
а другата рака секогаш ќе му биде малечка од цртежот на Нина.“



СТРАШИЛО
12/2009 (4 год.)„Страшилото плаши еден човек и можеби плаши и друг човек.“



ЕДНО ДЕТЕ СО 
ЗАМАЧКАНА УСТА

12/2009 (4 год.)



КУЌА, ДРВО, МАЈКА, ДЕТЕ
12/2009 (4 год.)

„Раката на мајката е зумирана, ама не се гледа дека некој истури 
кафе на цртежот.“



ЧИЧА ГЛИША
12/2009 (4 год.)



РИБА
12/2009 (4 год.)



2010



ДЕТЕТО И 
КНИГАТА

01/2010 (4 год.)

„Детето држи 
книга во која 
едно дете држи 
чадор, а другото 
гледа  дали врне 
дожд и се чуди 
зошто никогаш 
во животот негов 
не видело  дожд 
во книга на 
детето што ја 
држи книгата.“



НЕДОЦРТАН 
МАЧОР 

ВО ЧИЗМИ
01/2010 (4 год.)

„Мачор во чизми 
што личи на 
човек во вреќа 
што има крилја 
што носи вреќа 
во уста и во 
вреќата има 
бебе.“



ЧОВЕКОТ И 
МЕЧКАТА

01/2010 (4 год.)

„Човекот тргнал 
по патот, ама 
не можел да се 
снајде и не знаел 
кој е патот накај 
дома за да си 
дојде и затоа 
слушнал некој 
и кога излегол 
тоа било мечка. 
Бегал и му 
текнало по која 
патека и останал 
по таа патека и 
си дошол дома. 
Мечката не 
можела ни да го 
фати, ни да се 
мисли по која 
патека отишол 
и си заминала. 
Толку имам да 
кажам за таа 
приказна.“



БАБА ПАВЛИНА ИМА 
ЕДНА ДОЛГА РАКА

02/2010 (4 год.)

„Баба Павлина  има една долга рака зашто оди да ме фати за да јадам, ама јас сум се 
скрила под нејзината рака и затоа не може да ме види, а еден штрк се пикнал низ вратата 
и таткото му се лути, а таткото и штркот си заминаа, ама во цртежот е уште малиот штрк.“



ТОА КУЧЕ
02/2010 (4 год.)

„Тоа куче си било куче и ненацртано дете како го држи кучето со јаже и 
затоа е кратка приказната, а друг ден ќе ја нацртаме и ќе напишеме нешто 
што на тој ден не се кажува во овој ден.“



ДЕЦА 
ПРАВАТ СНЕШКО

02/2010 (4 год.)

„Деца прават 
снешко и многу 
сакаат снешко 
и затоа тие си 
направиле забава 
со снешко и така 
понатака и тие 
беа пресреќни 
и многу се 
израдуваа што 
2-3 снегулки 
паднаа, но сепак 
тие само ги 
видоа и затоа 
не му ставија 
повеќе копчиња 
само едно копче 
му ставија.“



ДЕТЕТО СО 
ИЗБРИШАНА 

РАКА
02/2010 (4 год.)

„Детето со 
избришана рака и 
толку има.“



НИНА И БЕБЕТО
02/2010 (4 год.)

„Јас сум дете Нина и затоа лежам во голем кревет, а бебето лежи во мал кревет и вика 
„Мама“ и си замислува нешто и не знае како ќе биде и затоа вика „Мама“ и може да рече 
„Мама“ (и затоа јас викам три пати „Мама“ за приказната). Бебето замислува топче некој како 
да фаќа во јаженце, а јас си замислувам две топки, една нога како шутира и едно стапче и 
откриена сум. Едното око ни е отворено за да се гледаме и дека така си замислуваме.“



НИНА  
ДРЖИ ЛУПА

03/2010 (4 год.)

„Нина држи 
лупа и гледа 
во светот на 
мравките коишто 
се радуваат дека 
дојде сончев ден 
и тие се радуваат 
многу, а Нина 
чека да дојде 
Сонце кај неа 
место кај нив 
и после тие да 
се разлутат и да 
влезат и никогаш 
да не излезат од 
нивните куќички 
кои треба да 
бидат дома и да 
се топлат, ама 
тоа Нина сонува 
и не е вистина и 
затоа кога отвара 
очи може да се 
израдува зашто 
кај нејзе стигна 
топол ден - лето 
и пристигна 
нејзиниот 
роденден!“



НЕШТО СЕ СЛУЧУВА НА НЕБОТО
03/2010 (4 год.)Слика со прсти, инспирирана од сликата „Ѕвездено небо“ на Ван Гог.



КУЧЕТО ОТИШЛО НА ПАЗАР
04/2010 (4 год.)



ПАЈАЖИНА 
04/2010 (4 год.)„Мувата мислела дека пајажината на пајакот е храна и тргнала и се залепила.“



ДЕДОТО И РЕПАТА 
04/2010 (4 год.)



ВОЗ
04/2010 (4 год.)



ТАТКО МИ 
И БРАТ МИ 

ИГРААТ 
КОШАРКА

05/2010 (4 год.)



РАСКРСНИЦА
05/2010 (4 год.)



СОНЦЕ И 
ПЛАНИНА

05/2010 (4 год.)

„Еј, јас не сум 
чувствувал колку 
топло ги топлам 
децата.“



ДЕТЕ ВО 
ГРАДИНА СО 

ПОСАДЕНИ 
БУКВИ

05/2010 (4 год.)

„Детето од 
градината си 
скинало две 
цвеќиња ама на 
цртежот не е 
нацртано дека 
се скинати, 
тие се сеуште 
во земјата, 
а буквите се 
спремаат да ги 
турнат цвеќињата 
за да има 
место за нив. И 
другите букви 
сакаат да ги 
турнат другите, 
а другите уште 
повнатре сакаат 
да ги турнат 
дугите две.



ПТИЦА ВО 
ЧОВЕК-СРЦЕ

05/2010 (4 год.)



АБРЕ  ДЕТЕ!...
06/2010 (4 год.)

„(Сонцето) Абре 
дете, не треба 
да се оди таму 
(во школо), 
туку ваму (во 
градинка).“



КУЧЕ 
07/2010 (5 год.)„Куче многу силно што ќе го скине јажето и после ќе го вратат во ланецот.“



ЕДНО ДЕТЕ 
ВО ОБЛЕКА СО 

ЛИНИИ
09/2010 (5 год.)

„Едно дете во 
облека со линии 
и различни 
папучи што си 
игра со друго 
дете што не 
е нацртано 
другото дете. И 
двајцата имаат 
две различни 
папучи.“



НИНА И ЦВЕТОТ
09/2010 (5 год.)



ДЕТЕТО ГО САКА 
СОНЦЕТО

10/2010 (5 год.)



СТРИП
10/2010 (5 год.)



ГОЛЕМО ДРВО
10/2010 (5 год.)



ГОЛЕМА КУЌА
10/2010 (5 год.)



НАЈГОЛЕМОТО 
ЦВЕЌЕ ВО 

ГРАДОТ
11/2010 (5 год.)

„Најголемото 
цвеќе во градот, 
дека еднаш во 
градот паднала 
една мала топка 
и почнало да 
расте цвеќето.“



ДЕТЕ ШТО МНОГУ 
САКА ЕДНИ СЛИКИ

11/2010 (5 год.)

Дете што многу сака едни слики и си кажа „Колку многу 
ги имам, веќе премногу! Ќе си имам десет, а другите сто 
илјади ќе ги продадам.“ 

И така детето многу долго ги продаваше, толку долго 
што веќе стана татко. И кога стана татко си кажа „Леле, 
колку долго ги продавав, веќе заборавив кога почнав да 
ги продавам!“ И мајка му се зачуди и му кажа „Е па, почна 
кога имаше три години да ги продаваш. Овој пакет што 
го чуваш беше само еден. Секој пакет беше по десет такви 
сликички. Така брзо ги добиваше, а споро ги снемуваше. 
Дека ги продаваше, затоа ти кажав ’ги снемуваше’. Знаеш 
сега кога си почнал да ги продаваш?“ „Секако, тоа беше 
премногу долго. Ама, памтам еднаш додека продавав кога 
почнав сретнав едно кутренце што беше многу интересно. 
Си играше и можеше да оди многу долго на две нозе, а 
сега го изгубив и си најдов една рипка чудна што може 
десет дена да стои надвор од вода и десет дена да биде во 
вода. Таква рипка, еве ја, па таа е чудна риба, знаеш?“ „Не.’ 
„Многу чудна, се вика риба-жива.“ „Риба-жива? Добро ако 
се вика риба-жива. Здраво рибо-живо.“ 

Кога слушна рибата дека ја вика така човекот тогаш одма 
излезе од вода и му кажа на човекот “Човеку, кога ќе 
кажеш ’Риба-жива здраво, тогаш јас можам да излезам 
од вода или да се вратам во вода.“ „Во ред, а како да 
те викам?“ „Па, златна риба ќе ме викаш кога не сакаш 
да влезам во вода.“ „Во ред,“ мајка му на детето кажа и 
рипката намигна и си влезе во водата без детето да каже 
риба-жива здраво и уште еднаш намигна рибата и толку 
заврши приказната. 



КУЌА ШТО  
ДУВА ЧАД

11/2010 (5 год.)



КУЌА ШТО 
ДУВА ЧАД 
СО МАЛА 

ПРОДАВНИЦА 
И СОНЦЕ ШТО 

НЕ СЕ ГЛЕДА
12/2010 (5 год.)



ДЕТЕТО САМО ШТО 
ЗАВРШИ СО ИГРАЊЕ

12/2010 (5 год.)

Детето само што 
заврши со играње 
од надвор и се враќа 
дома, а неговиот 
снешко му стои. 

Детето си замина, 
а снешкото е тука и 
детето си вика: „Колку 
е убаво да бидеш 
надвор на снег.“ 

Снешкото го слушна 
и тој шепна „можеби 
е поубаво да стојам и 
да бидам мирен.“ 

Снешкото намигна 
и потоа детето кога 
стигна дома го ѕирна 
малку снешкото и му 
кажа „Чао снешко, ние 
ќе те ѕирнеме утре!“ 

Снешкото се насмеа и 
тргна да спие. 

Толку.



ЕДНАШ, ВО ВРЕМЕТО 
НА ДИНОСАУРУСИТЕ

12/2010 (5 год.)

Еднаш, во времето на диносаурусите, тревопасниот со долг врат 
тргна кај местото кајшто има едно дрво и си кажа: „Мм, гладен 
сум. Малку ќе јадам,“ и тргна накај дрвото и јадеше. 

А другите диносауруси месојадци си рекоа „Леле колку 
е интересно да си месојадец. Се дружиш со тревопасни и 
месојадци, со две врсти на диносауруси. Многу е интересно, 
нели? Така ли е, други месојадци?“ 

„Така е!“ кажаа додека лежеа тие под дрвото. И кога дојде 
ногата на диносаурусот со најдолгиот врат си рекоа „Што е 
ова? Можеби е нога? Да, нога е, на најголемиот диносаурус со 
долг врат. Да, тоа е баш интересно. Подобро да си лежиме под 
дрвото.“ Така тие продолжија да лежат и потоа тргнаа другите 
месојадци кај другите два диносауруси месојадци. 

И потоа рекоа „Здраво пријатели! Што е ова? Ногата на 
диносауруосот со најдолг врат! Уу, баш е голем, не сум го 
видел до сега.“ „Ни јас“, „Ни јас“, „Ни јас!“ 

„Никој не го видел до сега? Па зошто?“ „Не знам“ „Никој баш 
никој, никој од нас“ „А, значи никој од нас“ „Баш никој, едни 
сме?“ „Ниеден единствен“ „Што? Па тоа е интересно веќе и веќе 
нешто е.“ „Е па, сега. Одиме дома ние, мораме.“ „Сакате вие на 
гости да ни дојдете?“ „Секако, многу интересно.“ „Е па тогаш 
ајде со нас.“ 

Тревопасниот диносаурус си кажа:„Хм, мислам дека не ме 
видоа. Тоа е баш интересно. Сега одиме на другото дрво. Њам-
њам!“



МАЈКА МИ
12/2010 (5 год.)

Мајка ми доаѓа и го ѕирка брат 
ми. Си вика „Кога ќе заспие бебето 
Иван?“ и тој штом го слушна тоа 
заспа. 

И мајка ми се зачуди и си кажа 
„Кога заспал волку брзо? Никогаш!“ 
а Иван во спиење се смешкаше и 
мајка ми мислеше дека уште не 
спие, ама си кажа „Подобро е да го 
оставам,“ и го остави.

 Потоа јас дојдов и ја прашав мајка 
ми „Мамо, каде е брат ми?“ „Спие“ 
„Во ред, ќе го оставам нека спие.“ И 
така брат ми спиеше цееели осум 
дена.

 И ние се зачудивме многу и 
си кажавме „Можеби би било 
поинтересно да го разбудиме 
веќе многу долго спие.“ „Да,“ јас 
одговорив и го разбудивме и така 
беше баш интересно. 

Кога го разбудивме брат ми тој кажа 
„Еј, што се случи, колку дена сум 
спиел, осум цели? Овој е деветиот, 
а значи така, и сега се разбудив.“ 
„Не сам, туку ние.“ „Во ред, поубаво 
е вие да кажете, отколку јас!“



ДЕТЕТО И ДРВОТО
12/2010 (5 год.)

Детето и дрвото. Еднаш 
детето шеташе надвор. 
Шеташе, шеташе и виде 
едно дрво како шета по 
патот и му рече „Еј, здраво 
дрво, што правиш?“ 

Дрвото се зачуди и се 
спријателија детето и 
дрвото и така секој ден 
кога детето тргнуваше накај 
школо мајка му мислеше 
дека тргнало накај школо, 
а тоа детето тргнало накај 
дрвото да го сретне.

И се сретнаа и двајцата 
и потоа дрвото му кажа 
на детето “Веќе долго 
време сме другари, до кога 
ќе бидеме?“ „Секогаш!“ 
детето одговори на дрвото, 
а дрвото се насмеа и 
двајцата си играа долго 
време се додека не му 
дојде на детето мајка му 
која му кажа „Еј, дете што 
правиш, јас мислев дека си 
во школо!?“ „Од сега само 
кога ќе заврши времето 
од школо ќе се сретнувам 
со моето другарче дрво.“ 

„Другарче дрво? тоа 
е смешно да имаш 
другарче дрво.“ „Е јас 
имам и тоа е вистина.“ 
„Добро, ти поверувам, 
ама само ако ми го 
покажеш многу ќе ти 
верувам.“ „Еве, дрвце 
дојди!“ Ама дрвото не 
се појави. 

И потоа мајка му на 
детето му рече „Ете 
гледаш, можда тргнало 
во некој друг град?“ 

Тргнаа накај бродот 
и го видоа. „Чао дете, 
имам еден пријател во 
друг град, што живее на 
море. Ќе се вратам само 
овој ден да поседам 
таму.“ 

Мајка му на детето му 
поверува многу сега 
и така кога се врати 
дрвото си играа и 
мајката на детето и 
детето и дрвото, сите.



ДЕТЕ, СОНЦЕ, ДРВО, МРАВКИ, СРЦИЊА
12/2010 (5 год.)

Срциња што летаат. Мравките се кријат под тревата за да не ги 
види детето„Тука фали дрво и Сонце.“



ЗАЈКО ПАЃА
12/2010 (5 год.)



ДЕТЕ-БОРАНИЈА
12/2010 (5 год.)

„Не се гледа боранијата дека му е скриена, ама тој личи на боранија, само едно 
делче личи ама тоа е уствари делче на коешто се закопчува облеката..“



ДЕТСКО КРЕВЕТЧЕ ЗА ЏИН
12/2010 (5 год.)



КУЌА И ДВОР
12/2010 (5 год.)



ТОПКИ НА НЕБОТО
12/2010 (5 год.)



2011



ЕДНО КУЧЕ
01/2011 (5 год.)

Едно куче кое вика: 
„Еј зошто мене ме 
кренавте, гледате 
дека сум куче-човек? 
Сакам да се симнам 
назад, на четири 
нозе.“

„Ќе се симнеш 
додека стоиш, 
куче“ викал чуварот 
негов, а кучето вика: 
„Зошто морам да 
се симнам додека 
стојам, тоа е 
смешно!“

Чуварот му вика:  
„Не е смешно ако јас 
го кажев.“

Кучето се лути 
и додека стои се 
симнува на четири 
нозе.
Толку.



ЗЕЛЕНА КОЛА
01/2011 (5 год.)(Цртеж со фломастер на салфетка)



ЈАС ГО ДРЖАМ 
БРАТ МИ

01/2011 (5 год.)

Јас го држам брат 
ми, а брат ми се 
смее.  Мајка ми нè 
ѕирка да види што 
правиме, а ние се 
занимаваме. 

И мајка ми прашува: 
„Што правите?“ 

Јас кажувам: „Се 
занимаваме.“ 

Мајка ми му кажува 
на татко ми дека се 
занимаваме, а јас на 
мајка ми ù кажувам 
„Мамо, може кога 
ќе завршиме со 
занимавање да си 
поиграме малку 
надвор?“ 

„Може“. И заврши 
приказната.



ДЕЦАТА САМО 
ШТО СИ ЗАМИНАА

01/2011 (5 год.)

Децата само што си 
заминаа од надвор, 
дојдоа дома и нивниот 
снешко им стои. 

И снешкото се смее и си 
кажува: “Колку е убаво 
да си направен.“ 

Децата слушаат некое 
зборување и си мислат 
дека е татко им, ама 
само мајка им беше 
дома, а татко им го 
чистеше снегот, татко 
им ништо не слушна, 
а децата си мислеа 
„поубаво е да го 
ѕирнеме татко ни.“ 

И мајка им кажа: „Се 
стемнува, не можете да 
одите надвор.”

Децата викаат: „Добро 
мамо,“ и легнуваат да 
спијат. 

Толку.



ДЕТЕТО САМО ШТО 
ЗАВРШИ СО ИГРАЊЕ

01/2011 (5 год.)

Еден брод пливаше. Толку долго 
пливал што веќе не знае кога 
тргнал на патот. А тоа тргнал да ја 
разгледа цеееела планета земја. А 
луѓето што беа во бродот секогаш 
тргнуваа со бродот. 

А еднаш дојде време да ги 
поминат сите земји со пливање, 
ама некои и не и затоа тргнаа со 
авион да ги разгледаат сите земји. 
И така секогаш тоа го работеа 
кога ќе ја заршат целата планета 
Земја тогаш тие што го возеле 
првите си одат па доаѓаат други 
па долго време кога ќе дојдат сто 
други луѓе потоа тие се враќаат 
назад пак да ги разгледаат тие 
земји и за да се потсетат. И кога 
ќе се потсетат многу, кога ќе ги 
запамтат сите какви биле, тогаш ќе 
тргнат накај дома. 

Кога тргнаа накај дома си рекоа 
“Многу беше убаво патувањето 
ама зошто сега го правиме тоа?“ 
Рекоа „Не знам!“ луѓето, тие што не 
знаеја вистински, а тоа беа мајка 
им и татко им.



ОВА КУЧЕ И ДРУГО КУЧЕ
02/2011 (5 год.)

„Ова куче си ѕирка едно друго куче (кучето од другиот цртеж). И другото куче исто 
го ѕирка и детето, машкото, го ѕирка другото дете, детето со поголемо куче. А, пак, 
другото дете со помалото куче го ѕирка и првото дете. Толку.“



„Не е избоен 
скроз. Сонцето 
не е насмеано 
дека врне дожд, 
а дождот го 
прави облакот. 
Облакот се смее, 
а Сонцето е 
тажно. И луѓето 
дома се топлат 
и потоа кога 
ќе престане да 
врне веќе дожд 
сонцето ќе огрее, 
ама додека врне 
дожд ќе пробува 
Сонцето да го 
сопре дождот.“

СОНЦЕТО НЕ Е 
НАСМЕАНО

02/2011 (5 год.)



СООБРАЌАЈ
02/2011 (5 год.)



ЈОЈО
02/2011 (5 год.)



ЧАСОВНИК СПОРЕД НИНА
02/2010 (5 год.)



ДОМА КАЈ 
ДЕЦАТА ИВАН 

И НИНА
02/2011 (5 год.)

„Дома кај децата 
Нина и Иван 
имаат цвеќиња 
на нивната маса, 
голема. Исто 
така цвеќињата 
стојат на едно 
доооолго 
чаршавче на 
коешто има 
цвеќиња. И 
децата, Нина 
и Иван, ќе 
се вратат да 
ги ѕирнат 
цвеќињата кога 
ќе дојде утро. 
А мајка им и 
татко им додека 
е ноќ помалку 
ќе ги ѕиркаат 
цвеќенцата.“



ЈАС СИ 
ЗАМИСЛУВАМ

02/2011 (5 год.)

“Јас си замислувам 
дека се сретнувам 
со бато Нино 
надвор на крајот на 
Македонија и бато 
Нино ме сретнува 
надвор на крајот на 
Англија.“



КУЧЕТО САКА ДА ГО ДУПНЕ БАЛОНОТ СО ЗАБИТЕ
02/2011 (5 год.)



РОЗОВА КУЌА
02/2011 (5 год.)



ВОЛК И ЛИСИЦА
02/2011 (5 год.)



ВУЛКАН
02/2011 (5 год.)



ДЕТЕ И КУЧЕ
02/2011 (5 год.)



ЗМЕЈ
03/2011 (5 год.)



МАРСОВЦИ
03/2011 (5 год.)



ДЕТЕ СО КУЧЕ  
И ПТИЦА  

НА ГЛАВА
03/2011 (5 год.)



КОЛАЖ
03/2011 (5 год.)



ДЕТЕТО ШТО СЕ СИМНУВА ОД  СКАЛИТЕ 
03/2011 (5 год.)



ПЛАН ЗА 
ПРАВЕЊЕ КОЛА 

ОД КАРТОН
03/2011 (5 год.)



ДЕТЕТО И ДИНОСАУРУСИТЕ
03/2011 (5 год.)



КУЧЕТО И 
БАНКСИ

03/2011 (5 год.)

(Куче ги гледа 
делото „Палп 
фикшн“ од 
Банкси)



ДОЖД
03/2011 (5 год.)



БРОД
03/2011 (5 год.)



ПЛАЖА
03/2011 (5 год.)



ЛЕТАЛО
03/2011 (5 год.)



КУЧЕТО ГО БРАНИ ДЕТЕТО ОД ДИНОСАУРУС
04/2011 (5 год.)



Веројатно не е случајно што Нина 
Прља е родена на 27.06.2005, во 
првиот работен ден од неделата. 
Нина нема време за губење и не 
сака да одмара и спие, таа сака 
да работи и создава. Наутро не 
стигнува ни да си ги протрие 
очите и веднаш се фаќа за молив, 
фломастер, ножици, хартија, 
што и да е најблиску, подготвена 
да ги пренесе своите идеи во 
материјална форма.

Едно од првите нешта кои Нина му 
ги соопшти на светот откако научи 
да комуницира со зборови е дека 
кога ќе порасне ќе стане „познат 
уметник“. Само напред Нина!

Бранко Прља




