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Писац Бранко Ћопић у својој књизи ,,Доживљаји мачка Тоше“ пише о
чича Триши који се наљутио на свог мачка Тошу због необављања мачијих
дужности. Чича Триша је одлучио да се отараси мачка и убацио га у џак, који је
потом везао. Тек када је мачак нестао, чича Триша схвата колико му он
недостаје, његов мачак, једини пријатељ. Везаном мачку, да се спасе, помаже
бели миш са којим постаје пријатељ.
Лутајући светом, они упознају пса Шарова. Тако су мачак Тоша, миш и
пас необична дружина. Постају прави пријатељи, који су ту, увек једни за друге.
Мада је мачак Тоша стекао нове пријатеље, он жали за својим чича Тришом и
жели по сваку цену да му се врати. Када је мачак чуо да је чича Триша тужан и да
га тражи, његовој срећи није било краја. Мачак Тоша и пас Шаров проналазе чича
Тришину колибу. Када су се видели, потрчали су један другом у загрљај. Њиховој
срећи није било краја.
Ову књигу бих препоручио својим вршњацима, јер су ме особине мачка
Тоше задивиле. Он није оставио своје старе пријатење кад је стекао нове, већ их
је задржао и неговао своје пријатељство са њима.
Ова књига је занимљива прича са важним порукама. Она показује да
границе пријатељства не постоје. Није важно да ли је неко мали или велики, јак
или слаб, леп или ружан. Такве разлике за пријатељство нису препреке. Важно је
да су пријатељи искрени, пожртвовани и да помажу један другом. Свако, ма
колико изгледао мали и немоћан, може да помогне ако има велико другарско
срце. У књизи видимо да су удружени пријатељи јаки и непобедиви. Важно је да
препознамо праве пријатеље, чувамо наше другарство, будемо толерантни и увек
се помажемо.
Одраслима бих такође препоручио да прочитју ову лепу књигу, јер су
особине ликова и особине одраслих . Из ње могу да науче да се стари, искрени
пријатењи не одбацују због нових, који још увек нису доказали да су добри.
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