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Чика Фјодор пас и мачак, Едуард Успенски

Мој доживљај књиге

У овој књизи се говори о дечаку кога су родитељи звали Чика Фјодор. Он
веома воли животиње. Када је дечак увео мачку, мама се наљутила. Пошто
је мама хтела да избаци мачку, дечак је одлучио да побегне од куће и да
са мачком оде на село. Када су кренули на село, Чика Фјодор је питао
мачку како се зове. Мачак је рекао да нема име али да би волео да има
морнарско презиме. Дечак му је дао презиме Морнаревић. Када су стигли у
село срели су пса који се звао Шарик и који није имао кућу. И Шарик је
пошао са њима. Онда су нашли кућу и узели су је. Да би дошли до новца,
одлучили су да оду у потрагу за благом. Када су га нашли, свако је од њих
купио шта жели. Мачак је купио краву а дечак је купио трактор. Било му је
жао родитења, па им је дечак послао писмо. У међувремену, мама и тата су
у новине ставили оглас о нестанку детета. На крају је Чика Фјодорова мама
схватила да не треба избацивати животиње и да мора да поштује дечакову
љубав према њима. Дечак се вратио кући и увео пса и мачку. И живели су
срећно до краја живота.
Чика Фјодор је добар,паметан,сналажљив,пажљив,вредан,нежан,осећајан
дечак. Он веома воли животиње и воли да брине о њима. Због тога је
отишао од куће на село где је доживео многе авантуре.
Књига је маштовита, занимљива и искрена. Мислим да је забавна и поучна.
Дечак Чика Фјодор нас је научио да животиње треба чувати, неговати и
дружити се са њима.Тако ће нам животиње узвратити љубав и постати
најбољи пријатељи као што су Чика Фјодору постали пријатељи пас Шарик
и мачак Морнаревић. Љубав према животиња и другарство много су
важнија и од играчака.
Такође, писац поручује родитељима да треба више времена да проводе са
децом и да треба да се потруде да их разумеју. У супротном, деца их неће
слушати.
Ову књигу је написао Едуард Успенски који је рођен 1937.године у граду
Јегорјевску, недалеко од Москве. Завршио је Московски авио-факултет и
радио је као инжењер. Он је и писац прича и песама за децу. Правио је и
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цртане филмове за децу. Књиге су му превођене на фински, француски,
холандски, јапански, енглески.
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