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Наслов рада: ДОЖИВЉАЈИ МАЧКА ТОШЕ
Мачак Тоша је један веома несташан и смешан мачак који води свој дневник. Тај дневник је нашао
пас Жућа иза своје кућице и због тога ми можемо да прочитамо све о његовим доживљајима.
На самом почетку ми је било необично шта чича Триша ради са џаком који хоће да баци у воду, а уз то
он тај џак још и вређа. Касније схватим да је у џаку Тоша и да му се лоше пише због тога што је појео
чича Тришину сланину, а ниједног миша у млину. Мачак Тоша је ипак имао среће, јер је чича Триша
доброг срца и не може да га баци у реку. Оставио га је на колима и отишао у крчму да се напије и скупи
храброст да се отараси мачка. Триша је мачка много волео зато што му је он био једини пријатељ у
удаљеном и усамљеном млину. Пошто се чича запио у крчми није ни приметио да му нема џака с мачком,
па је са крчмаром саставио оглас не би ли га пронашао. Тај крчмар је и сам рекао да баш и није неки
писменко, па им је оглас испао смешан, бесмислен и потпуно нејасан.
Тошине авантуре су тек почињале. Сам у џаку на пољани, он не зна шта се догађа. Џак је спазио један
луталица која га носи на вашар да га прода измишљајући да му је у џаку мали лав. Пошто му нису
веровали, отворио је џак да људи погледају, али је миш бели који срећу дели случајно упао унутра. Миш,
који је пун мудрости и Тоша склопише савез и након тога је Тоша коначно после два дана изашао из џака,
јер га је миш прогризао. То није крај Тошиним невољама. Авантури им се придружио један Шаров и три
нова друга, миш, мачак и пас су заједно успели да надмудре једног медведа Крушкотреса. Међутим
изненадни сељак Брка је отео Тошу и по други пут га је миш спасао. Тоша се сад већ јако ужелео своје
воденице и уз помоћ Шарова стигао је до оне крчме где се чича Триша напио. Када је крчмар прочитао
наглас онај оглас, мачак се јако обрадовао, јер је схватио да му је његов чича Триша све опростио. Када
их је угледао стари млинар је сав срећан изгрлио Тошу и Шарова и тако су сви живели заједно. Понекад
би пас и мачак посећивали свог друга миша и време је лепо пролазило.
Ова ми се књига веома допала, зато што бих волео да и ја могу да имам авантуре као мачак Тоша. Ово је
и књига о томе како је све могуће када се непријатељи помире и удруже.
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