Назив дела: Доживљаји мачка Тоше
Име и презиме писца: Бранко Ћопић
Наслов рада: Приказ књиге „Доживљаји мачка Тоше“

Ово је прича о мачку Тоши који упада у разне невоље и све то бележи у свој
дневник из кога ми сазнајемо о његовим догодовштинама.
Он живи са старим воденичарем деда Тришом, коме је једино друштво. Тоша је
срећан мачак и живи слободно поред потока, а деда Триша га воли и пази.
Прича почиње кад се деда Триша наљути на мачка јер му краде сланину и жели да
га баци у реку. Међутим, он то стално одуговлачи зато што воли Тошу. Док је размишљао
шта да ради, деда Триша је стигао до крчме „Код три магарца“. Тамо се напио са
крчмаром Винком и заборавио је где је оставио џак у ком је био мачак. Следи Тришина
потрага за мачком и Тошина узбудљива авантура. Њега је један човек желео да га прода
на вашару, а затим је други хтео да га користи као чувара кукуруза. Тоша упознаје миша
Пророка и пса Шарова и на крају се прича срећно завршава кад се врати деда Триши.
Ова књига је узбудљива и смешна и волео бих да је дужа. Свидело ми се што су се
пас, мачак и миш удружили, а то није могуће у стварности.
Бранко Ћопић је на духовит начин описао и људе. Кроз причу о пијанству Трише и
крчмара је показао како човек може да буде смешан кад се напије. Много ми се допао
оглас који су, тако пијани, саставили. У њему деда Триша тражи Тошу и ми схватамо да
он воли мачка, свог јединог друга.
Док сам читао књигу, помислио сам како би било лепо да, уместо у солитеру у
великом граду, живим на селу. Онда би ми месец ноћу обасјавао пут, цела ливада би била
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парк и дружио бих се са са животињама сличним јунацима ове књиге, а не бих само
читао о њима.
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