Ања Мартиновић
Разред: 2/3
Основна школа: ОШ“Свети Сава“
Београд, Младеновац

Име наставника: Славица
Радојичић
Број телефона: 060 5141314
Маил
адреса:vobradovic85@gmail.com

“Лота прави лом“ , Астрид Линдгред
Лота сам и ја
Захваљујући познатом дечјем писцу Астрид Линдгрен, која је живела довољно дуго да
напише много књига за децу, ја сам уживала читајући Пипи Дугу Чарапу, па сам узимајући књигу
из школске библиотеке „Лота прави лом“ веровала да је Лотица сестра од тетке Пипи Дуге Чарапе.
Лота, је мала несташна девојчица из Галамџијске улице, Галамџијске, јер већих галамџија
није било у улици од Лоте, Мије-Марије и Јонаса. Читајући књигу покушала сам да разумем Лоту,
јер Лота је ја, моја другарица Невена, све моје пријатељице, моја мама кад је била мала. Џемпери
који жуљају, су, у ствари, мали пундравци у Лотиној глави и жеља да својом храброшћу и
упорношћу „истера своје“. Лоти није било лако, задиркивања Мије-Марије и Јонаса, џемпер који
је жуља, мама која је не разуме, све је то утицало на њену одлуку да оде од куће и да се тако
супростави мами, брату и сестри. Лота је имала срећу да је тета Бергин таван био ту близу, јер је
тако добила свој нови дом. Уживала је у сређивању тавана, радовала се новом намештају, па чак и
изненадне посете Нимансових јој нису сметале. И ја, као и Лота, једва чекам да ми мој тата среди
поткровље које ми је давно обећао. Баш сам јој завидела, та њена мала авантура је била тако
занимљива да сам помислила да се исплати побећи од куће. Међутим Лотина радост је нестала са
првим мраком и осећањем да је ипак најлепше у татином загрљају и мамином крилу.Ипак, није
добро бежати од куће, од људи који су нам драги, па макар морала да трпи и Мију Марију и
Јонаса.
Мислим да је књижевница овом књигом хтела да поручи свој деци да је код куће, ипак,
најлепше, а ломове ће Лотини родитељи морати да трпе као и моји.

