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Наслов рада: Приказ дела „Доживљаји мачка Тоше“
Илустрација дела „Доживљаји мачка Тоше“ – мачак Тоша и другари

Ова књига нам говори да највећи непритељи, као пас и мачка, могу постати пријатељи. Да
је пријатељство украс у животу сваког живог бића. Главни јунак књиге је мачак Тоша. Као
и све мачке, и мачак Тоша воли сланину. Због једног сласног комада је упао у велику
невољу. Његов газда, стари воденичар Триша се наљутио на њега. Ставио га је у џак и
решио је да га баци у реку. На том путу до реке мачак доживљава незаброване авантуре.
Дневник који је пронађен код пса Жуће буволовца говори нам о томе. Невоље које су се
низале једна за другом су Тошу приморале да од миша Пророка тражи помоћ, а псу
Шаровау да и сам помогне.
Тоша и миш пророк су смислили како да напсете, намачке и намише страшног медведа
Крушкотреса Кукурузовића грдну изелицу, а пса Шарова спасу велике муке. Медвед се
толико уплашио да је поверова да је мачак лав који је појео пола месеца и да је он следећи.
Миш је захваљујући својој мудрости ускоро постао војвода. Бркати чича је био насамарен
и морао је најбрже да трчи да га не би медвед Кукурузовић пропустио кроз своје шапе.
Бркина чађава сланина је мачка стављала у искушење због којег би он дао километар
живота за два прста канапа који би му био од помоћи да је дохвати и омасти брк.
Захваљујући пријатељима, мишу Пророку и псу Шарову мачак Тоша се извукао из свих
невоља и вратио се у млин. Са собом је повео и Шарова.
Мене је књига насмејала и орасположила. Права дечија књига. Учи нас да је пријатељство
значајно, и да се никад не зна како ће нам и када ће нам прави пријатељ ушетати у живот.
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