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”Доживљаји мачка Тоше”, Бранко Ћопић
Мој доживљај књиге

У овој књизи се говори о пријатељству мачка Тоше и чича Трише али и о
необичном другарству мачка Тоше и његових пријатеља пса Шарова и миша
Пророка. Они су постали најбољи пријатељи кроз разне авантуре које су заједно
доживели а које су на веома смешан и занимљив начин описане. За њих смо
сазнали из Тошиног дневника који је пронађен иза псеће кућице чувеног
буволовца Жуће, Тошиног непријатеља.
Мачак Тоша је наљутио чича Тришу зато што му је појео сланину уместо да лови
мишеве у млину. Зато је чича Триша одлучио да избаци мачка Тошу. Ставио га је
у џак и понео да баци у реку. Чича Триша је био веома добар и волео је мачка
Тошу па је зато оклевао да га баци иако је био веома љут. Тако је изгубио џак са
мачком. Мишеви су видели џак где је био мачак Тоша и отворили су га. Тада
почињу авантуре мачка Тоше где је упознао миша Пророка и пса Шарова, уз чију
помоћ је успео да се врати у млин чича Трише. Такође је и он њима помогао да
изађу из невоља које су их снашле.
Ликови у овој причи се понашају као људи и могу да причају. Главни лик је мачак
Тоша који је јако паметан, смешан али и лукав, безобразан и лењ. Он воли чича
Тришу али и поред тога, краде му сланину, рибу и сир. Стари млинар чича Триша
је добар, осетљив и веома воли свог лењог мачка Тошу. Био је веома срећан када
се Тоша вратио. Пас Шаров је храбар, пожртвован и неустрашив. Да би заштитио
Тошу потукао се са псом Жућом. Миш Пророк је сналажљив и вешт, назван тако
зато што је по вашарима прорицао шта ће се десити.
Остали ликови имају веома смешна имена која их описују као што су крчмар Винко
Шљивић, који је веома воло да пије ракију, затим медвед Крушкотрес
Кукурузовић, назван тако зато што је веома волео да једе крушке, као и мишеви
Сланинко и Брашнов.
У књизи су ми се посебно допале занимљиве изреке које користе ликови као што
су: ”Обрао си зелен бостан”, ”Мачка у џаку”, ”Вук у јагњећој кожи”, ”У страху су
велике очи”, ”Слажу се као рогови у врећи”, ”Мачји кашаљ”, ”Омастити бркове” и
многе друге. Такође су ми се допали изрази миша Пророка као што су ”Невоља ће
здружити мачку и миша” или ”Кад настану тешки дани, пас и мачка спаваће на
истом узглављу”. То су народне умотворине које су у овој књизи записане и
шаљиво употребљене.
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Ова књига говори да и непријатељи као што су мачке, пси и мишеви могу постати
пријатељи и једни другима помоћи. Ако имамо праве и искрене пријатеље можемо
се избавити се из свих невоља. Зато су пријатељи највеће богаство.
Ову књигу је написао наш познати дечји писац Бранко Ћопић. Бранко Ћопић је
рођен 1915 године у Босни. Живео је и радио је у Београду где је и преминуо 1984
године. Његови романи, песме и приче су биле јако познате а међу њима су
”Орлови рано лете”, ”Доживљаји Николетне Бурсаћа” и друге. По њему је назван
један мост у Београду.
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