Назив дела: Доживљаји мачка Тоше
Име и презиме писца: Бранко Ћопић
Наслов рада: Доживљаји мачка Тоше
Кад се помене неко дело Бранка Ћопића, знам сигурно да ће бити пуно
смеха.
“Доживљаји мачка Тоше“је књига о авантурама једног лењог мачка

који, због тога што не може да одоли сланини , једва остаје жив. Чича Триша,
стари млинар, одлучује да га баци у реку, јер су му досадили Тошини
лоповлуци. Ако нема Тоше, чича Триша зна да ће бити веома усамљен. Зато је
много патио док се Тоша није вратио у млин. Покајао се што је хтео да га
баци. Дао би три царевине само да пронађе Тошу! Толико је добродушан био
чича Триша да је све несташлуке опростио свом љубимцу. Обећао је награду
ономе ко пронађе Тошу.
Тоша је тако у џаку стигао до вашара где су се сви разбежали мислећи
да је то лав. Дешава се нешто невероватно, миш и мачак помажу један другом
у невољи. Придружује им се и пас, а зна се да пси не воле мачке. Тако мачак
Тоша почиње своје авантуре са Мишем пророком и псом Шаровом.
Најсмешније ми је када успевају да уплаше медведа Крушкотреса
418
Кукурузовића. Помислио је да су мачак Тоша и Бели миш појели месец!
Мачак Тоша и пас Шаров су успели да дођу до чича Тришиног млина. Шаров
је отерао пса Жућу, Тошиног непријатеља. Чича Триша се толико обрадовао
што му се вратио мачак да је позвао свог друга крчмара , па су се напили од
среће. Тоша и Шаров су лепо живели и одлазили понекад код Миша пророка у
госте.
Допада ми се лик мачка Тоше. Иако је лењ и прави штету, он је добар
пријатељ. Мислим да га је зато волео и чича Триша и опраштао му.
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