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„Лота прави лом“, Астрид Линдгрен

Hаслов рада: Лота бежи од куће
Астрид Линдгрен је шведска књижевница (1907-2002.) која је написала много књига за
децу. За њих је добила мноштво награда међу којима је и Повеља Змајевих дечјих игара
1985. године. Њена најпознатија књига је „Пипи Дуга Чарапа“. Поред тога што је била
велики писац, била је и велики борац за права деце и животиња.

У овој књизи се говори о девојчици Лоти, која је једног дана побегла од куће.
Лота има пет година и живи са родитељима, братом и сестром. Једном је Лота
сањала да су њен брат Јонас и сестра Мија - Марија тукли њеног меду, који је уствари,
прасе. Пробудила се, зато, нерасположена и љута на брата и сестру, али и на маму, која
није хтела да је слуша. Узела је бели вунени џемпер, који је мајка спремила да обуче, и
направила маказама рупе на њему. Због страха да ће је мама грдити, када се врати из
продавнице, Лота је решила да побегне од куће.
Понела је своје прасенце и отишла код тета Берге, баке која живи поред њене
куће. Тета Берга је дозволила Лоти да живи код ње, на тавану шупе, где је било
складиште старих ствари. Лота је била задовољна. Са тета Бергом је распоредила стари
намештај и обрисала прашину. Нашла је стари сервис за чај, лутку – Лепу Виолу, и
играла се. Много јој се допало њено домаћинство на тавану. Касније су је посетили
брат и сестра. Мама и тата су, такође, долазили код Лоте у госте и звали је да се врати
кући, али она није желела.
Увече, када је на тавану постало мрачно, Лота се уплашила и почела да плаче.
Баш тада је стигао њен тата и питао је, поново, да ли хоће да се врати кући. Лота је
пристала и вратила се са татом кући.
Ова књига је веома интересантна и забавна. Замишљам у какве би још авантуре
Лота могла да буде умешана. Лепо је што се на крају ове авантуре Лота вратила кући.
Тема: Лота одлази од куће, зато што мисли да нико не обраћа пажњу на њу. Када
је остала сама, на тета Бергином тавану, схватила је колико јој недостају родитељи и
њена породица. Поново је срећна, када се са татом вратила кући.
Време радње: Једног школског дана, када су Лотини брат и сестра били у школи,
а Лота , као и обично, остала ког куће са мамом.
Место:Саламџијска улица, или како Лотин отац каже „Галамџијска“.
Ликови: Лота , Лотини брат и сестра – Јонас и Мија – Марија, Лотини родитељи,
тета Берга.
Особине ликова:
Лота - девојчица од 5 година, несташна, мало размажена, одлучна и маштовита.
Јонас и Мија – Марија, Лотини брат и сестра, који иду у школу и немају много
времена за Лоту.
Лотини родитељи - много воле Лоту и брину о њој.
Тета Берга – бака која живи поред Лотине куће, љубазна, досетљива, жели да
помогне Лоти.
Поруке:
Деца траже више пажње од родитеља. Лепо им је код своје куће, али
понекад добро дође да оду код друге деце, рођака, да се забаве.

II 2, ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“, 11409 КОВАЧЕВАЦ ОГЊЕН ПАУНОВИЋ

1

