Назив дела: Чика Фјодор, пас и мачак
Име и презиме писца: Едуард Успенски
Наслов рада: Приказ романа „Чика Фјодор, пас и мачак“
Кад сам почела да читам роман „Чика Фјодор, пас и мачак“ била сам убеђена да је главни
лик неки старији човек попут чича Трише из „Мачка Тоше“, а онда сам се баш изненадила
када сам схватила да је чика Фјодор заправо дечак.
Овај дечак је добио свој надимак по томе што је био веома паметан и врло самосталан.
Такође је био и одлучан, па због једног мачка кога је волео, а кога његови родитељи нису
желели у кући, он одлази на село да живи. Са собом, наравно, води само свог мачка
Морнаревића, а у селу им се придружује радознали, одани и доброћудни пас Шарик.
Овај роман је писан врло духовито и врло необично. Довољно је да јунаци нешто пожеле
и то им се врло брзо остварује. Тако лако проналазе благо, купују краву, затим један
шашави трактор који уместо горива тамани супу и виршле, а најчудније је да су пожелели
и одмах добили „кућно сунце“ које им служи да би се зими грејали. У роману ми се
нарочито допало то што се дечак Фјодор према својим животињама понаша као да су
његови прави пријатељи, заједно одлучујку о свему, поштују туђе мишљење и жеље.
Писац је животињама дао и моћ говора, тако да су и по томе равноправни са дечаком. Сви
уживају у природи, у својој слободи и дружењу и много су срећни на селу.
За то време његови родитељи су настојали да га пронађу путем огласа и обавештавања
преко сеоских поштара, пошто се Фјодор тати и мами само јавио да је добро, али није хтео
да открије где се налази. Родитељи га проналазе баш у тренутку када се разболео. Његова
мама је забринута и лечи га, али и схвата колико су дечаку важни његови пас и мачак и
колико је он са њима срећан, тако да их прихвата. Касније се враћају кући, али родитељи
обећавају да ће дечак током школског распуста моћи опет да дође и проводи време са
своја два љубимца.
Овај роман бих препоручила свим другарима зато што је препун смешних и необичних
ситуација Писац Едуард Успенски осећа шта је деци занимљиво и духовито. Има само
једна ствар коју бих променила: уместо да ликови скоро увек одмах добијају све што
пожеле, мислим да би било још узбудљивије ако би морали да се труде и доживљавају
додатне авантуре на путу до неког свог циља.
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