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Чика Фјодор, пас и мачак, Едуард Успенски

Hаслов рада: Приказ дела „Чика Фјодор, пас и мачак“
"Чика Фјодор, пас и мачак" је најсмешнија књига коју сам до сада
прочитао. Руски писац Едуард Успенски у 22 поглавља пише о шестогодишњаку
чика Фјодору, дечаку са зализаном фризуром и његовим животињским
пријатељима.
Радња почиње када чика Фјодор жели да има љубимца, а мама му не да, па
бежи од куће. Отишао је са мачком који има само презиме Морнаревић, у село
Јогуртовац, где је упознао пса Шарика, краву Мурку, теле Гавру, Чавчицу
грабљивицу и поштара Пећкина. Мачак, пас и дечак почињу да живе заједно.
Траже скривено благо и налазе га. Са парама што су нашли мачак је купио краву, а
дечак трактор који ради на супу. У овој књизи има пуно смешних догађаја. Кад је
мачак послао писмо доктору који носи различите чарапе, а одговор је потписао
доктор који носи исте чарапе. Или кад мама и тата траже чика Фјодора. Дечак им
је послао писмо, а они су тражили село Јогуртовац на географској карти. Кад су
сазнали да их има 22 са тим именом у свако село су послали по једно писмо. Или
кад су се сунчали у соби у купаћим костимима са сунцем на плафону.
Најсмешније је када мачак тражи да му пошаљу собно сунце (пећ која стоји
на плафону). Поштар га је донео у пакету. Било му је вруће и мислио је да је то од
пећи. Погледао је у њу, али није била укључена. Није видео још једну на плафону.
Тада се Пећкин зачудио и рекао мачку да му донесе топломер да измери
температуру. Мачак му је рекао да има 42, а поштар није знао о чему прича.
Морнаревић му објасни да је 36+6=42. Пећкин је помислио да се стварно тако
сабира, да је болестан и отишао је у болницу.
Крај је срећан. Мама и тата долазе у село по чика Фјодора, који је болестан
јер је у купаћем изашао на снег. Мачак и мама га лече и кад оздрави родитељи га
одведу кући. Заједно се договарају да ће редовно долазити у посете. Мама на
крају схвата да је Фјодору потребан друг, па му за рођендан поклања љубимца.
Ова књига је домишљата и има лепе илустрације. Волео бих да постоји и
други део!
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