Име и презиме, разред: Давид Антонић II2
Име школе: ОШ «Анта Богићевић» Лозница

Име наставника: Радојка Стефановић
Број телефона:0643510543
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Hазив књижевнога дела: Страх од књиге
име и презиме писца: Сузана Тамаро

Hаслов рада: Књига и игра
Сузана Тамаро је књижевница из Италије. Рођена је 1957. године у Трсту.
Завршила је учитељску школу. У књижевност је ушла романом Глава у облацима.
До сад је написала седамнаест романа, међу којима је и неколико за децу.
Леополд је дечак који је желео мало слободе и времена за природу и игру.
Требало му је и више родитељске пажње и разумевања.
Он није волео да чита. На поклон од родитеља стално је добијао књиге. За свој
осми рођендан је пожелео патике. Желео је да трчи, да иде у село. Разочарао се
када је видео да је опет добио књиге.
Леополдова кућа била је препуна књига и његови родитељи су стално читали.
Пошто он није желео да чита, родитељи су га водили код психолога. Уводили су
му обавезе колико мора у току дана да прочита.
Због свега тога, Леополд је спаковао свој ранац и уместо да оде у школу, он је
побегао од куће. Нашао се у парку, гледао је око себе и сео на клупу поред
слепог старца. Старац му је причао своје авантуре и како је зажалио што није
прочитао једну књигу до краја. Леополд је рекао старцу да оду до књижаре и узму
књигу, па ће му он прочитати.
Продавачица је приметила да је дечак слабовид. Старац га је отпратио кући.
Мајка га је снажно загрлила, а онда је старац испричао дешавања тог дана. Мама
се зацрвенела, а отац накашљао када им је старац рекао да је Леополд слабовид.
После тога, Леополд је добио патике, трчао по парку и причао са старцем о
књигама.
Код Леополда ми се свидело што је наставио да се дружи са слепим старцем, а
посебно што су после игре причали о прочитаним књигама.
Читајући ову књигу научио сам да деца и родитељи треба о свему да разговарају
и једни друге пажљиво да слушају. Читање је веома важно, али исто тако је
важно да деца имају своју слободу.
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