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Наслов рада: Приказ дела „Чика Фјодор, пас и мачак“
Ово је необично шашава књига. Главни ликови су дечак чика Фјодор, мачак
Морнаревић и пас Шарик. Они су једна јако забавна дружина. Њихов заједнички живот ме
је добро забавио.
Дечак Фјодор је у свему био напреднији од својих вршњака. Са четири године је
научио да чита, а са шест да кува супу. Невероватно јако је волео животиње. Свој живот је
променио зато што му мама није дала да задржи мачка којег је истог дана када је решио да
побегне од куће и упознао.
Одлучио је да живот настави у селу. Убрзо је пронашао још искрених пријатеља,
пса Шарика и Чавчицу Грабљивицу.
Мачак Морнаревић је био лукав, паметан, продоран и вредан. Знао је како да испече
уштипке, скува чај, донесе воду са извора чак је од свог дела блага изнајмио краву Мурку
која им је поред млека дала и теле које су назвали Гавра. Познавао је научнике, професора,
дечијег лекара и сви су га се радо сећали.
Пас Шарик је био расни ловачки пас, али једино што је уловио био је дабрић и
један зец. Шарик није био добар ловац, али је зато био јако паметан. Знао је да рачуна,
добро је окопавао кромпир, возио је Тр Тр Митју, трактор који је чика Фјодор купио од
свог дела блага. Уживао је у фото-сафарију.
Живот у Јоргутовцу је био занимљив захваљујући поштару Пећкину.
Много тога у овој књизи говори о детињству какво би свако дете требало да има.
Деца воле село. Деца воле животиње. Оне су деци пријатељи. Оне су за нјих више од
плишане играчке. Деца са њима уче да буду одговорна. На крају књиге је и чика Фјодорова
мама схватила да животиње не сметају и да од њих имамо веће користи него од неке слике
на зиду.
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