Милица Цвјетковић 3/6
Основна школа „Деспот Стефан Лазаревић”

„Чика Фјодор, пас и мачак“, Едуард Успенски
Мој доживљај књиге „Чика Фјодор, пас и мачак“
Едуард Успенски, писац романа „Чика Фјодор пас и мачак”. пореклом је из Русије.
Писао је песме и приче за децу и правио цртане филмове. Уз јунаке његових књига и
цртаних филмова, као што је и Чика Фјодор, одрастале су многе генерације деце широм
света.
Ово је прича о једном посебном дечаку чије се детињство и одрастање по много
чему разликује од друге деце. Живот му је био испуњен авантурама кроз које је храбро
корачао, без страха, заједно са својим посебним пријатељима, псом Шариком и мачком
Морнаревићем.
Чика Фјодор је био веома самосталан, што је показао када је отишао од куће и
почео да живи сам, јер родитељи нису разумели њега и његову љубав према
животињама. Тим је показао да је био и јако одлучан и оно што би намерио да уради,
чврсто би стојао иза тога. Иако се одрекао ушушканог дома и безбрижног живота, био је
спреман да се жртвује за своје пријатеље, на које је гледао као на своју браћу. Био је
специфичан по томе што се као и друга деца није играо са својим вршњацима, већ је
своје време проводио гајећи љубав и пријатељство према животињама. Колико је био
зрео, озбиљан и пун одговорности према својим посебним пријатељима, говори и
чињеница да су га звали Чика Фјодор, иако је био само дете. Своју упорност и
истрајност показaо је и авантури када је са својим другарима ишао у потрагу за благом,
где је копао без престанка док није нашао благо. Одласком од куће и авантурама кроз
које је пролазио, показао је својим пријатељима колико му је стало до њих, али је ипак
схватио да је детињство без родитеља сувише тешко и неиспуњено пажњом и љубављу.
Иако је Чика Фјодор током својих авантура показивао храброст, упорност и
одговорност, ипак је он био само дете, и схватио да без родитељске пажње и бриге,
нема правог одрастања. Са друге стране, његови родитељи били су пресрећни када се
он вратио кући, и схватили су да су пас и мачак његови истински пријатељи и део
његовог живота и одрастања, и прихватили су их као чланове породице.
Ову књигу бих препоручила јер говори о храбрости и упорности једног малог
дечака који је био спреман да жртвује многе ствари због својих пријатеља, пса и мачка.
Књига на узбудљив начин описује авантуре кроз које је он пролазио са својим
пријатељима, лепа осећања која је гајио према њима, доносивши тешке животне одлуке,
као што је и сам његов одлазак од куће.
Ова књига нам поручује да су животиње верни пријатељи деце, али да је деци
место да одрастају у свом дому уз родитељску бригу и пажњу. Родитељи су увек ту за
децу, али понекад треба да разумеју њихове потребе и жеље, па чак то била и
неизмерна љубав према животињама.
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