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Књига ,,Чика Фјодор, пас и мачак” је веома узбудљива.У тој књизи се
говори о дечаку Фјодору, који је врло озбиљан и одговоран, па га зато зову ,,чика
Фјодор“. Чика Фјодор воли животиње, али његова мама их не воли, па због тога
често долазе у сукоб.После једне расправе,чика фјодор одлази од куће на
село.На путу упознаје мачка Морнаревића и пса Шарика.Заједно са њима је
створио домаћинство са свим условима за живот у селу Јогуртовац.
Имали су лепу кућу, трактор, краву, теле и чавку.Забринути родитељи крећу у
потрагу за синоми успевају да га нађу уз помоћ поштара. Фјодор пристаје да се са
мамом и татом врати у град. Пас и мачак су остали на свом сеоском домаћинству,
а чика Фјодор им је обећао да ће их редовно посећивати.
Чика Фјодор, као и сва деца на свету воли животиње. Ни једна играчка не
може да замени куцу, или мацу. Деца са њима имају свој језик, разумеју се,
другари су. Истина је да су животиње брига и обавеза нарочито ако се чувају у
стану. Али, родитељи би требало да разумеју дечије потребе и дозволе им кућног
љубимца, а деца да преузму бригу о њима.Тако би сви били задовољни и срећни.
Ова књига ме ,по начину причања, подсећа на бајке о принчевима и принцезама,
нестварним бићима и догађајима, животињама које причају. Она чак почиње
речима:,,Били једном неки...”Али на моје моје изненађење прича причу о
савреманом дечаку из града, запосленим и уморним родитељима, мами која не
разуме дечакову жељу за животињама. То је прича нашег времена испричана у
облику бајке, што ми је било јако занимљиво.
Не бих је препоручио својим вршњацима, јер бежање од куће није начион да се
решавају проблеми у породици.
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