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Коцкасти луѓе



Несреќниот џин
(6 год.)

Еден џин е над продавницата и ја крши. Ги пика рацете под кровот,  го вади едниот дел и плаче зошто го 
скршил кровот. Сакал да му биде за лизгање по вода, ама не било доволно големо. А никако не успеал да 
најде доволно големо. 

Продавачката му се лути „Еј, зошто  го кршиш кровот, а плачеш!?“ се чуди. А Сонцето вика „Ау!“



Плажа
(6 год.)

Луѓе си 
уживаат. Некои 
деца си прават 
замоци, некои 
деца си играат 

во вода. Некоја 
морска ѕвезда 

си стои во 
водата, многу е 
голема, речиси 

поголема од 
таткото. Таткото 

требаше нешто 
да зборува, ама 

не напишав. 

Детето ќе 
прави замок со 

кантичка која 
има форма на 

замок.



Луд научник
(6 год.)

Луд научник 
или дете што 

возело ролерки 
и паднало 

со рацете во 
црвена боја?



Пикасо
(6 год.)

Пикасо си имал еден бел тигар кој му избегал. Си кажал „Еј, имам манго да му дадам зашто многу сака 
манго?“ Му дал, тигарот дошол, го пробал. „Ау, многу гадно манго си ми набрал, многу е со кал и со гадна 
течност! Можеби треба да го смениш, да го измиеш и да го продадеш? Така ќе добиеш пари и ќе си го 
направиш ќејфот.“ Пикасо направил така, земал пари, му ги дал на тигарот кој си купил џемперче. Остатокот 
од парите го потрошил за манго. И пак неубаво! И пак истото и се така, додека не го земал најубавото манго.



Морска приказна
(6 год.)

Двајца се заљубиле на море, а мравката во купаќи ги гледала и викала „Еј, срамота!“



Интевенции врз цртеж 
на Владимир Лукаш

(6 год.)
„Омилена боја на Нина е црвена“



Коцкасти луѓе
(6 год.)

Коцкасти луѓе 
во тетратка со 
коцки.



Љубов
(6 год.)



Дете што сонува
(6 год.)



Баба брка кокошка
(6 год.)

Си биле едни баба и дедо што никогаш не се тргнувале од прозор, зашто секој ден немало ништо интересно и 
никаква забава, немале телевизор, им се расипал, а внуците им биле во Австралија.

Еден ден виделе една бабичка како брка едно пиле и се смееле како може бабичка да брка кокошка со стапче.



Кралицата на 
цвеќето
(6 год.)

Кралица која 
сакала многу 

цвеќиња. 
Фустанот го 
украсила со 

цвеќиња и на 
круната имала 

цвеќиња.

Не ги сакала 
пчелите 

зашто не сака 
портокалова 
боја и зашто 

боцкале 
многу!



Сообраќај
(6 год.)

Има три 
семафори, една 

зграда, многу 
дрвја, патека 

за точаци и за 
паркирање на 

велосипеди (или 
точаци, сеедно). 
Две коли оделе 

по улицата.

Едно девојче го 
оставило точакот 

и тргнало да 
шета. Девојчето 

сакало да оди да 
купи нешто во 
продавницата.

Полицаецот 
на улицата им 

кажува на колите 
што да прават.

Детето и таткото 
изглегле од 

зградата и тргнале 
во школо. Осум и 
пол е саат и затоа 

нема многу луѓе 
и плус детето 

доцни во школо, 
а сите други деца 

дошле.



Огномет
(6 год.)

Си било едно дете што стоело 
на Месечина, си ги гледало 
ѕвездите и си викало „Убави 
се, сакам да ги допрам.“ Но, 

потоа се појавил огномет, 
голем огномет, со разноразни 

бои, а доаѓал од Земјата. 
„А, како се гледа толку 

далеку кога е од Земјата 
дојден?“ се прашало детето. 
„Никој не знае, ама јас знам. 
Многу високо лета, „фиууу“, 

највисоко!“ Може да достигне 
највисоко и така стигнало кај 

Месечината и детенцето. 

Детето тогаш сакало да се 
симне дома и се качило 

на една од тие точки и 
право дома отишло, зашто 
знело дека тие го пуштаат 
огнометот, таму каде што 

има забава за детето, за да го 
викнат, затоа толку високо го 

дигнале огнометот. 

И кога се вратило дома 
„забава, изненадување!“ за 

детето. 



Девојчето одело со кола 
на пикник

Некој голем камен ја удрил 
колата и истекол бензинот.

Се направил пожар!

Пожарот го изгаснале 
пожарникарите.

Тоа девојче станало најдобар пожарникар. Пожар
(6 год.)



„Попот без 
попадика“

(6 год.)

Во една куќа си 
живееле попот 
и попадиката. 

Тргнале на свадба 
да одат, сретнале 

едно дете и го 
викнале со нив  

да биде. 

Кога се враќале од 
свадбата му кажале 
да ја запали куќата 

и тој ја запалил.

Потоа попот 
кажал „Ти кажав да 

запалиш светло,  
а не куќата!“

Детето го избркале 
и потоа морале да 

спијат на мостот 
и викале „Потака 
попадике, потака 

попадике и ја 
турнале во вода.“

И потоа попот 
си останал без 

попадика.



Фустан
(6 год.)

Една мајка шиела, се 
боцнала на прстот и 

умрела, да речеме.

Таткото нашол нова 
мајка која што била 
лоша и не го сакала 

фустанот на девојчето 
кој го сошила мајка и.

Додека девојчето 
спиело, таа се прикрала 

го земала фустанот 
и го направила како 

нејзиниот.

Девојчето кога се 
разбудила го видело 

нејзиниот фустан како 
на таа.

Таа сакала да ја уништи. 
Дошла полицијата, ја 

однесла во затвор и 
девојчето се радувало.



Икупи Книга
(6 год.)

Љубовна приказна

Си била една 
бабушка и таа 

плачела зашто 
врнело дожд. А 

нејзината другарка 
сакала да врне 

дожд. Потоа таа 
си отишла дома, 

а Икупи Книга 
бабушката си 
добила други 

другарки што сакале 
сонце со малку 

облаци. Потоа тие 
си отишле и дошле 

други две кои што 
сакале само два 

облака да има на 
небото. На крај 

ги изгубила сите 
другарчиња зашто 

немало сонце и 
почнала да плаче.



Чудна природа



Едно девојче и 
еден мнооогу 

голем цвет
(6 год.)

Си било едно девојче 
и тоа девојче видело 
цвет, мнооогу голем 
цвет. И сакало да се 

качи по него да го 
види поубавко. Ама, 
кучето си ја бркало 

топката и било многу 
блиску. Девојчето 

се исплашило и се 
качувало по цветот, се 

качувало по цветот... 
откако се качило, 
му било страв да 

се симне по истиот 
пат. И облаците му 
се доближиле и му 

направиле скалички. 
И тоа скокало по нив, 

на еден па на друг 
и на куќичката на 

кучето, па се симнало 
кон кучичката на 

кучето и си отишло 
дома. Толку.



„Ми се јаде“ 
Месечина

(6 год.)

Месечина вели: „Ми се јаде, аааа!“



Дух
(6 год.)

Дух што излегува од чајник, а дрвото му се смее со жолти заби



Лубеница со 
сина коса

(6 год.)

Си била една 
лубеница што 

летала во 
црвено небо 

со облаците  и 
така нејзината 
коса ù станала 

сина.



Лимон и портокал
(6 год.)

Еден лимон бил како со рецки, а не сакал да биде и му биле многу долги листовите, а не сакал и се лутел.
А малото лимонче-бебе си седело во место. А портокалот си седел со сликичка на него. Крај.



Копање пат
(6 год.)

Патот е таков зошто е на планина. Девојчето копа, 
прави пат на планина, затоа се такви тркалата. Позади 
има лопата. Прво ја крева тревата, да стигне до земјата 
и после копа во земјата. А другите работи ù се долу. 

Кога ќе се крене едната гранка со црвено или зелено 
светло на дрвото тогаш значи дека е црвено или зелено, 
исто како на семафор. А кога ќе се спушти едната 
гранка, значи дека не е тоа, дека е кренатата гранка.



Бојлер за топло 
и ладно време

(6 год.)

Нина 
објаснува 

како би било 
времето да 

се стоплува 
и лади со 
помош на 

голем бојлер.



Мачки и кучиња



Мачето и пеперутката
(6 год.)



Една мачка
(6 год.)



Тажно маче
(6 год.)

Мачето е тажно 
зашто отишло 

на пат без мајка 
му и сега сака 

да се врати 
дома, да ја земе 

мајка му и пак 
да оди. Ама не 

може, зашто 
долг е патот, 

една цела ноќ. 

Неговата мајка 
била баба на 

неговите деца.



Две деца со играчките
(6 год.)



Маче
(6 год.)

Си било едно маче и тоа си шетало насекаде. И мачето 
мало си почнало да се качува по планина и му било 
тешко, но потоа му текнало да се качи од дрво на дрво. 
По малку, по малку, од едно на друго дрво и по малку 
стигнало до врвот. Кога стигнало таму, се пуштило од 
дрвата и така си играло горе.

Но, дошло време за спиење и тоа се чудело како ќе 
дојде дома на време. Скокало по дрва-по дрва и дошло 
девет ипол, а се уште не било дома. На крај стигнало 
и си влегло дома. Мајката го искарала зошто не дошло 
на време. Мачето објаснило сè и така си завршило се 
добро.



Мачиња
(6 год.)

Три мали мачиња 
си седеле на ѕидот, 

три мали мачиња 
си седеле на ѕидот, 

едно мало маче 
паднало од ѕидот - 

„мијау!“

Две мали мачиња 
си седеле на ѕидот, 

две мали мачиња 
си седеле на ѕидот 

и едно мало маче 
паднало од ѕидот, 

едно мало маче 
паднало од ѕидот - 

„мијау!“

Едно мало маче си 
седело на ѕидот, 

едно мало маче си 
седело на ѕидот, 
едно мало маче 

паднало од ѕидот - 
„мијау!“

Веќе не седат 
мачињата на ѕидот!



Се гледаат куќите на мачето и слончето. На мачето се 
закачени змееви и тие се направени како луѓе. Мачето и  коњчето 

(6 год.)



Торнадо
(6 год.)

Таткото и 
мајката куче 

и некое чудно 
животно се 
кренати во 

воздухот, си 
шетаат на 
торнадо, а 

другите деца 
кучиња ги 

гледаат.



Куќи, згради, замоци...



Една куќа
(6 год.)



Куќа и Месечина
(6 год.)



Една куќа  
што се продава

(6 год.)

Ова е една куќа што се продава, ама никој не сакаше да ја купи, зошто беше многу украсена. Тие не сакаа многу 
украсено, тие што доаѓаа да ја видат да ја купат. А и плус, тие што живееле претходно си засадиле многу 
цвеќиња, а тие сакаат тикви многу и овошја, а тие не засадиле тоа, само сакале сончогледи, цвеќиња, џанги-
манги... И таткото си ставил „Продаваме, продаваме!“, си држел лист. Ама, никој не сакал да ја купи, дека била 
украсена со чудни жолти прозорци и пишувало нешто џанги-манги на неа. Имало некој воз на неа што значи 
дека „се испраќа на друг“. Толку



Македонија 
замок - Кале

(6 год.)

Си бил еден 
замок што бил 

многу чуден, 
со многу 

чудно знаме на 
Македонија. 

Бил син, розев, 
кафеав, црвен...

А внатре си 
живее некој 
и само седи 

по цел ден на 
столот и само 

прави што сака 
по цел ден, со 

слуги. Тој е 
никој - дух!



Зграда
(6 год.)

Зграда во која 
има три спрата. 

На првиот спрат 
има стан во кој 

има маса, за 
седење, кревет, 

чешма, шолја 
и човек што 
се бања. На 

приземје и на 
втори и трети 

спрат исто има 
луѓе што се 

бањаат. Сите се 
бањаат со мраз 

вода зашто им е 
жешко. 

Мајката со 
бебенцето на 
втори спрат 

влегува дома.



Зграда број 11
(6 год.)

Си бил еден 
човек што си 

полевал цвеќе. 
На неговата 

куќа бил 
залепен постер 

со куче.

Цвеќето 
ѕиркало од 

прозорот, 
на оџакот 

имало штрк 
со гнездо, а на 

покривот имало 
прозорци.



Куќа и облаци
(6 год.)



Ден и ноќ
(6 год.)

Ова е истото 
место, само 
што на еден 

дел е ден, а на 
друг дел е ноќ. 
Малце дрвата 

не се исти и 
куќата е помала 

и поголема, 
но тоа не е 

важно. Сонцето 
се смее зашто 

не му смета 
Месечината. 

Ѕвездите горе 
се помали 

зашто се 
подалеку, а 
тие долу се 

поголеми 
зашто се 

поблиску. 
Куќата е на 

спрат и има 
тераса, само 

од другата 
страна. Немам 

што посебно да 
кажам.



Куќа на планина
(6 год.)

Има едно мече, мравките се чудат за тоа, а куќата им се скршила и ја лепеле со зелено и стана многу смешна. Тоа 
чудно мече ја поправи и беше како нова. Од страна е патот до куќата.



Улица и згради
(6 год.)

Една улица и 
покрај неа има 
многу згради и 

во неа живеат 
многу луѓе.



Екскурзија на 
Пеленица

(6 год.)



Животни, дали?



Слонче-ракавица
(6 год.)

Си било едно 
слонче што го 

правела Нина за 
ракавица. 

Прво го 
правела 

долниот дел, 
па ги сечела 

деловите 
еден по еден 
и ги боела со 
сива боичка, а 

можеби и со 
молив. 

И откако го 
направила дел 

по дел излегло 
право слонче.



Дали?
(6 год.)



Мравка
(6 год.)

Си била една мравка пеперутка. Таа си летала и собирала разни работи за јадење. Наеднаш, некој ја 
фатил и ја заврзал за шолјата за да си пие. Ама што било тоа не знела таа. Се мислела и и’ текнало и 
почнала да пие. За женско да, за машко не, пишувало. Таа била машко и „Упс! извинете, јас сум машко.“ 
Нема врска, за машки мравки може. Откако го испила ù кажале дека може да оди каде сака.



Една „и“
(6 год.)

Си била една „и“ што се боцнала на игла и се направила „и“!
На една кола покажувало дека има куче, а на друга кола дека има  мравки. 
„И, игла, ме боцна игла!“
„Јас сум „и“, дека сум искривен!“



Шумски пожар
(6 год.)



Ежиња
(6 год.)

Ежиња фаќаат јаболка и ги ставаат во куфер, а една верверичка ги ѕирка од дрвото.



Шарена риба
(6 год.)



Човек коњ
(6 год.)

Еден коњ се 
судрил со 

коњ и си се 
размениле. 

Коњот си 
добил глава 

човек, а 
човекот си 

добил глава 
коњ.



Еж без боцки
(6 год.)



Крокодилот Кроки
(6 год.)

Крокодилот Кроки сакал да јаде моркови. На копно е, но сепак ќе се извалка и ќе се измие во водата. Нешто му 
фрлило кал на лицето и тој се вратил да се мие. И пак истото цело време, ваму-таму, ваму-таму одел. И веќе му 
досадило. И тој си јадел додека некој му фрла и некој му фрлил во устата кал. И тој одел да се мие во длабокиот 
дел со сунѓер. Се измил и скришно-најскришно украл четири моркови. 
Зајакот му излегол „Еј, ти, што ми крадеш моркови? Тие се мои, не се твои!“ Крокодилот кажал „Мои се! Не се 
твои, веќе ги изедов.“ Плук-плук! и му ги исплукал листовите. И после им здосадило да се караат и станале 
пријатели. Од карање пријатели, како така? Лесно без мака! Така без мака!



Една верверичка
(6 год.)

Една верверичка си живеела на дрвото и собирала 
многу лешници. И ја видел волкот, којшто сакал 

обично зајаци и овци да јаде, ама сега сакал една 
верверичка со лешници. И тргнал да се качува на 

дрвото, но не можел, не можел, не можел никако да 
успее. 

И дошла мечката, го прашала волкот „Што правиш?“ 
„Пробувам да се качам на дрвото и да ја изедам 

верверичката.“ „А зошто сакаш да ја јадеш неа, обично 
волците сакаат овци, ама малку и зајаци.“ И тој кажал 

„нешто сега ми се пријаде верверичка со лешници.“ 
„Како со лешници?“ „Па, јаде многу лешници и 

затоа.“ И мечката застанала да се качи волкот на неа. 
Ама и таа не била доволна да се качи. 

Верверичката ги видела и ги прашала „Што правите?“ 
и се исплашила „А, волк ќе ме јаде, морам да бегам!“ 
и скокнала од едно на друго дрво. „О не, ги заборавив 

лешниците!“ Ништо, морала да собере други лешници 
и нашла дрво на лешници многу далеку. Скокала од 
едно на друго дрво и речиси била таму. Ама дрвото 

било многу далеку од другите дрва и затоа не можела 
да го стигне. И морала да се симне долу, а волкот ја 

бркал верверичката и ја фатил кога се симнала. 

Мечката го излажала „Еј, таму има на она дрво илјада 
верверички!“ и тој ја пуштил верверичката и отишол 
таму. Верверичката се качила на дрвото со лешници  

и си живеела на тоа дрво.



Слон со три рога 
и ски-рол

(6 год.)



Огледалце
(6 год.)

Имало едно огледало паднато 
и сите се гледале во него. Викале 

дека е тоа неговата слика. 

Дошол зајакот и кажал „Ова е мојата 
слика.“ Дошло и пиленцето и тоа 

кажало дека е неговата слика. Дошла 
и верверичката и таа кажала дека е 
тоа нејзината слика. На крај дошла 

мечката и ги прашала „Што правите?“ 
„Не можеме да се решиме на кој е 

сликата.“ 

Мечката исто кажала дека тоа е 
нејзината слика и си го земала 
огледалото и го однесла дома. 

Двете мечиња биле дома. Мечката 
кажала „Гледајте деца, ова е мојата 

слика.“ „Да, тато, тоа е твојата слика. 
А зошто сега е поинаква?“ „Зошто вие 

сте мали, а јас сум голем!“



Малиот пајак
(6 год.)

Incy Wincy spider climbing up the spout
Down came the rain and washed the spider out

Out came the sun and dried up all the rain
Now Incy Wincy spider went up the spout again!



Роботи и чудовишта



Ѕид со слики
(6 год.)

Слика со робот...



Чудовишта, дел 1
(6 год.)

Си било едно Сонце и под него имало едно дете кое што си шетало. И откако видело дека има зелен облак со 
месечина позади него и син облак, се претворило во дух, па во чудовиште, па видело друго чудовиште, ама не 
можело во него да се претвори, зошто тоа си било такво. Викало „хи-хи-хи!“

Имало друго чудовиште над него, во небото и тоа го утепало човекот и викало „ха-ха-ха“.

Имало некоја чудна ѕвезда на небото и човекот-чудовиште испратил чудовиште што лета и тоа го видела таа 
ѕвезда чудна и потоа имало некое чудовиште со мнооогу очи, насекаде, дури и кај устата, му изгледале како два 
образа да има на едната страна и исто на другата страна, а тоа биле очииии! 



Чудовишта,дел 2
(6 год.)

И потоа имало некои бои на небото и некое чудовиште што фатило друг човек, ама го фатило и неговото 
куче, не можеле да избегаат.

И потоа „Ииии... вввв... сссс...“ и потоа имало некој робот „Вау, ваи“ и тој сакал да го уништи другото 
чудовиште, ама не успеал и ништо.

Потоа имало сонце, па имало облаци и детето си отворило чадор додека врнело дожд и си влегло дома, 
во креветот! Толку.



Чудовиште
(6 год.)

„Ало-ало-
чудовиште 
мало!“ му 

кажувале на 
телефон за да 

се јави. 
Толку



Робот
(6 год.)

Си бил еден 
робот што бил 
целиот направен 
од метални 
ливчиња.



Зачуден робот
(6 год.)

Зачуден робот 
со коцкаст 

нос, а не се ни 
приметувало 

дека има уши.



Чудовиште 
што дава трпнење

(6 год.)

Има три чудовишта што даваат трпнење. Еден под када, еден под кауч и еден позади кутијата за кондури. 
Понекогаш не е чудовиштето, може да биде и самата рака или нога, како кога седиш на нив.



Страшен пајак
(6 год.)

Страшен пајак 
со мнооооогу 

нозе, дури 
четиринаесет, 

седум очи, 
три усти и 

три јазици со 
раце. 

Кога ќе 
гризне некој 

таква е бојата 
на отровот, 
таму каде е 

заокружено и 
што пишува 

„боја на 
отров“ и 

звучи со „ф“, 
а е со „в“.



Училиште и семејство



Моите учителки
(6 год.)



Си имало едно срце
(6 год.)

Си имало едно срце на кое пишувало „За Иван“. Но, имало „А“. 
И имало многу убави цвеќиња, преубави, кои што никој не можел да ги разбере какви се. 
Ама тоа срце му бил едниот дел повисок, едниот понизок и во него „пијаууу“ една стрела „шшш!“ И тоа.



Иван и Нина
(6 год.)

Иван и вика 
„дад“ на Нина 

(мисли на 
„дада“)



Маскенбал
(6 год.)

Јас и Иван сме се 
шетале и сме оделе 
во продавница. Иван 

си купил комплет 
за маскенбал да се 

облече како каубоец. 
А јас сум земала 

да се облечам како 
цвеќиња. Сум скинала 
многу цвеќиња и сум 

ги ставила на блузата, 
Сонцето веќе било 
таму. А Иван носел 

блуза со слика од 
каубоец со пиштоли 

во вис и слика од кола 
на главата. И сме се 

вратиле дома.

Откако сме се 
разбудиле утрото сме 
ги облекле костумите 

и сме отишле на 
маскенбал.



Нина помага на 
мама

(6 год.)

Сакам да 
и помагам 
на мама да 

чистиме 
со прашко 

со рачка. 
Мама брише 
прашина од 

полицата.



Рака на Нина
(6 год.)

Рака на Нина, а на 
неа цело семејство: 

мајка, татко, дете, 
бебе и куче



Ветеринар
(6 год.)



Овој цртеж е за 
кошарка
(6 год.)

Тој што брани од сините вика „Ура, ура, ќе дадеш кош!“, а друг му дава кош на него. Судијата си стои. „Не се 
важи, не се важи“ вика, „Не беа спремни! Не беше спремен синиот и затоа не се важи тој кош!“ Од публиката 
гледаат и викаат „Ура, ура!“ на двата тима. Тие што се на горните седишта се за синиот тим, а тие што се на 
долните се за другиот, ама многу повеќе има луѓе за синиот, многу помалку за црвениот. И тоа е сè.



8-ми март
(6 год.)

Јас на мама и 
дадов букет од 

цвеќиња кои 
ги набрав од 
градината на 
баба и дедо. 

Мама толку 
се израдувала 
што образите 

и станале 
црвени.



Велигден
(6 год.)

Мама оди да ни 
донесе јајца, а тато, 

Нина и Иван ја 
чекаат.



Мала Нина и тато 
(цртано според 

фотографија)
(6 год.)



Предмети



Часовник
(6 год.)



Лажица со подароци
(6 год.)

„Ако купиш убава таква лажица ќе добиеш плус тетоважа од диносаурус, плус чудна играчка диносаурус, плус беџ!“

 „Што правиш диносаурусу, што-што-шточки!?“



Шифра
(6 год.)

Има шифра на вратата, тоа е за да влегуваш, а на компјутерот ќе кликнеш на зелено и прозорот ќе се отвори, ќе 
кликнеш на црвено и ќе се затвори. Тоа што пишува е упатството за тој прозор. Цтрежот покажува внатре какво е. 
Ако не си сигурен за тоа, тогаш ќе видиш од прозорот, а ако седнеш на фотељата без шифра ќе влезеш во таа куќа.



Еден возач на автобус многу возел доцна и си заспал. Автобусот 
одел сааамо право, насекаде. Така се разденило. Луѓето застанале 
на автобуска станица, ама автобусот им избегал. „Еј, врати се, а 
баш на тебе не ти плаќаааав!“ викнала една. На сите им бегал тој 
автобусот и „вууууу“ во една бандера. Дури тогаш се разбудил 
возачот. А патниците спиеле. „Еј, што се случува, не тргнав со 
патници, тргнав со никој. Не се сеќавам,“ кажал. На крај сите се 
качиле во автобусот и го чекале да тргне. „Ајде, ајде, тргнувај, ајде 
бе! Нема да те чекам илјада саати,“ викале. И тргнал „оуу-оуу“ возел 
лудо. Едно бебе плачело „ауу-ауу“, цело време без престан.

Вратите од автобусот биле бели. Патниците мислеле прво дека е 
без врати, дека е дупнат, во магла. И кога се доближил од илјада 
километри од нив, виделе дека тој има врати, само не се гледале сè 

уште. Тие само си оделе право и „буф!“ се мавнале во вратата. 

„Еј, што се случува? Бебето ми избега! Врати се!“ викнал еден човек, 
зошто тој автобус се викал Бебе, дека има многу бебиња во него. А 
автобусот забегал, нагоре-нагоре и застанал. Сите си отишле дома 
на сред возење, на улица сите му титкале, „тит-тит“, титкале, дека си 
отишол возачот на сред возење и не можеле да поминат и ништо не 
можеле да прават, а имало две ленти, а тој стоел на двете и морале 
да одат на тротоар, а таму сите пешаци „Еј, еј, ти зошто минуваш на 
пешачки.“ Пешаците имале беља, зошто им поминувале на тротоар 
и ги газеле. И така цело време додека не 
се вратил возачот и го избркале во затвор, а 
автобусот си го земало кучето кое никогаш 
не спиело.

Автобус
(6 год.)



4 смоки
(6 год.)

Си биле 4 
смоки во една 
кесичка, потоа 

еден човек 
си крадел од 
една кесичка 

и ставал во 
друга. И така, 

една во друга, 
една во друга... 
и ја наполнил 

цела кеса, а 
сите други 

кеси останале 
без ништо. И 

потоа ја изел и 
полната.



Чипс
(6 год.)

Еден чипс си бил еден во 
кесичка. И за џабе луѓето 

ќе купувале чипсови ако во 
секоја кесичка имало 

по едно чипсче. 

И затоа на еден од фабриката 
за чипсови му текнало да 

става по повеќе чипсчиња 
во една ќесичка, ама луѓето 

пак не купувале, зашто на 
ќесичката уште имало еден 

чипс. Но, на него му текнало 
и им кажал на другите, 

„Еј, луѓе, дајте ми некои 
интересни играчки, за да ги 
купуваат нашите чипсови.“ 

Му дале, тој ставил и ставил 
една сликичка дека има 

повеќе чипсови 
и дека има играчка. 

И така сите купувале 
чипсови. После дознале 

тие дека тоа го прави и го 
избркале од работа, ама 
после сите почнале да 

прават така и другите 
фабрики за 

чипсови - сите!



Марка со точак за 
џиновско писмо

2011-2012 (6 год.)

Еден точак си бил 
жив и си возел 

секаде, но потоа 
видел „куиик-
куиик“ - дрво 

извиткано! 

Сите се плашеле 
од него, Сонцето 

посебно, но потоа 
му текнало дека и 
тоа е живо, но во 

реалноста не е живо 
и така дознало дека 

и точакот може да 
биде жив.

И така се’ било.



Цртани филмови



Соник е брз
(6 год.)



Старите Грци
(6 год.)

Старите Грци 
мислеле дека 

земјата на 
желка се движи.



Пирати
(6 год.)



Хелоу Кити
(6 год.)

Хелоу Кити е со 
нејзината сестра.



Мачорот Оги си гледал телевизија, потоа розевата 
лебарка му го земала телевизорот и се качувала дома 
со се него, за да Оги се мавне во ѕидот. 

И успеала да го земе, но „плес!“ - ја смачкал и си 
отишла дома смачкана. нејзините пријателки викале 
да го скршат телевизорот и да го фрлат Оги на кучето.

Оги и лебарките
(6 год.)



Пиратски брод
(6 год.)



Помина една година од минатата 
Фејсбук книгичка на малата Нина  
која денес, на 27.06.2012, полни 
седум години.

Училиштето и влијанието на 
околината го моделира младиот 
ум и неговиот креативен израз 
кој се бори помеѓу потребата да се 
вклопи и желбата да остане свој и 
независен. 

Се надевам дека во годините што 
следат ќе преовладее второто во 
што и да биде животениот избор 
на Нина.

Бранко Прља


