Назив дела: Доживљаји мачка Тоше
Име и презиме писца: Бранко Ћопић
Наслов рада: Приказ књиге „Доживљаји мачка Тоше“
Ово је једна књижица која ми је донела баш много смеха и уживања.
У њој је на необичан начин приказана љубав старог млинара Трише према свом мачку. На
самом почетку, млинар жели да баци мачка, бесан је на њега зато што уместо мишева
тамани сир и сланину. Али одмах сам схватила да чича то ради тешка срца, пошто му
ниједна дубина воде не одговара и стално одлаже бацање џака са Тошом.
Као што је мачак волео сланину, тако је стари млинар волео ракију, a желео је и да уз њу
заборави мачка, па свраћа у крчму остављајући џак напољу. Тамо се напија са крчмаром
Винком Шљивићем и тај део књиге је најдуховитији. Старци су се толико налили ракије
да им смета Месец, па јуре да га скину, али им се Земља много тресла и зато им то није
полазило за руком. Потом су били у забуни да ли треба чича Триша да баци џак или џак
треба да баци Тришу, а на крају нису знали ни ко је млинар, а ко крчмар. Јуре да питају
мачка, али тада схватају да џака више нема. Чича Триша је много тужан,тражи свог
непослушног Тошу и чак даје један луцкасти оглас у којем налазачу нуди „врећу ракије и
боцу брашна“.
За то време Тоша доживљава авантуре на вашару, упознаје миша Пророка и пса Шарова,
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бежи од чика Брке који га је био донео својој кући и најзад опет долази свом чича Триши
који је одушевљен поновним сусретом.
Ја много волим животиње и зато ми је Тоша један од омиљених ликова иако је понекад
лењ, халапљив, уме да направи штету и слично. Ипак је посебан по томе што воли свог
чича Тришу, дружи се са мишевима, уме да говори и чак води свој дневник, а писац тврди
да је баш на основу тог дневника написао овај необични и занимљиви роман.
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