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„Доживљаји мачка Тоше“, Бранко Ћопић
Мачак Тоша започиње своје доживљаје када деда Триша одлучи да га баци. Иако
је био лењ, крао сланину, по цео дан спавао и ништа није радио, деда Триша никако није
могао да смогне снаге и да га баци, а није желео то да призна. Триша је био меког срца и
да не би показао своју слабост према мачку, возио га је низ реку и тражио идеално
место да га се отараси.
На том путу наилази на крчму, опија се и заборавља на мачка. Њега проналази
скитница који га носи на вашар као малог тигра и тада почињу мачкове авантуре.
Занимљив део је када деда Брка везује мачка да му не би украо сланину и мачкова
упорна борба да до ње дође. Па чак и када се појављују мишеви који би га спасли он
прво размишља о сланини а тек онда о бегу. Занимљиво и смешно је то што је мачку
важније да се наједе него да буде спасен. То нам говори да је мачак, осим што је био
халапљив, био и брзоплет, да није много размишљао о својим поступцима и баш зато је
и упадао у невоље. Али, поступао је и храбро. Супротставио се опасном медведу
Кукурузовићу и помогао псу Шарову, тако што се мудро досетио да измисли причу о
мишевима који једу Месец. То нам говори да заједничким снагама можемо много
постићи. Иако су пас и мачка и мачка и миш највећи непријатељи, они су се удружили и
својим пријатељством победили много јаче од себе као што су пас Жућа, Медвед и деда
Брка.
Препоручујем сваком детету да прочита овај роман јер је поучан и хумористичан.
Деца ће променити своје ставове и размишљање. Мачак није поштовао дом, а тако ни
деца не треба да претерују у захтевима према родитељима јер ће се после кајати као
мачак. Треба да цене оно што имају. Суштина је да је мачак схватио да нигде није добро
као код деда Трише и да се због тога вратио.

3/1, ОШ „Коста Ђукић“

Катарина Јеремић

