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„ Чика Фјодор, пас и мачак“, Едуард Успенски

У овој књизи описани су доживљаји једног малог дечака чика Фјодора, мачка
Морнаревића и пса Шарика.
Чика Фјодор је у ствари дечак, али су га родитељи тако назвали јер је увек
био озбиљан. Чика Фјодор је волео животиње а његова мама их је мрзела.
Она није знала како да васпита дете.
Једног дана чика Фјодор је срео неког мачка на степеницама. Чим је прошао
поред њега, мачак је проговорио. Фјодор се изненадио. Питао га је одакле је и
мачак му је објасни и одакле зна да говори. Отишли су код Фјодора кући, јер
је Фјодор хтео да задржи мачка. Увече су стигли родитељи и схватили да им је
мачка у кући. Хтели су да га избаце али је и чика Фјодор отишао и оставио
писмо да је отишао у село. У селу је наишао на неког пса који такође говори и
зове се Шарик.
Неки деда им је објаснио да су куће у селу пусте и да могу да бирају кућу
коју год желе. Изабрали су једну велику кућу. Пошто нису имали пара отишли
су у лов на благо. Кад су нашли благо кренули су кући и срели поштара
Пећкина. Лагали су га да у ковчегу имају печурке, а не благо, и на срећу се
извукли. Свако је купио понешто – Морнаревић краву, Шарик пушку и
огрлицу, а чика Фјодор весели трактор. Неколико недеља касније наручили су
мало Сунце и добили теле. Назвали су га Гавра.
Кад је теле порасло чика Фјодорови родитељи су открили у ком селу је
Фјодор. Међутим Фјодор се разболео и морали су по лекове. Фјодоровој мами
се свидео мачак а тати трактор Тр-Тр-Митја. Ниједан лек није помагао чика
Фјодору, па су морали да поведу Фјодора кући. Шарик и Морнаревић су
остали на селу али је фјодор долазо сваке недеље код њих да их посети.
Ова књига је јако духовита и чудна због дешавања у причи. Треба слушати
родитеље али и родитељи треба да слушају децу.
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