Назив дела: „Ја и моја сестра Клара”
Изабрана прича: „Наш пас Шнуфи“
Име и презиме писца: Димитар Инкиов
Наслов рада: „Немогућа двојка”
У причи „Наш пас Шнуфи” ради се о једном псу по имену Шнуфи, који је скупоцен пас.
То име су му дали Клара и њен брат. Тата му је био чувен, а дека још чувенији. Мама,
бака и прабака су потицале из отмених псећих породица. Када су мама и тата отишли у
биоскоп Клара и њен брат су мазили Шнуфија. Клара је хтела да обоји пса у плаво, а
њен брат у црно. Онда је она схватила да би најбоље било да освако обоји своју
половину. Клара је бојила предњи део, а њен брат задњи. Када су Клара и њен брат
офарбали Шнуфија, мама и тата су се вратили кући. Када су видели шта су деца урадила
псу, Клара је рекла да је то урадио њен брат. Родитељи су поверовали и почели да грде
њеног брата. На крају је Клара признала да је и она фарбала Шнуфија и родитељи су и
њу грдили, али дупло зато што је лагала. Онда су ставили куцу да се окупа али се
скинула само црна боја, а плава је остала.
Главни ликови су Клара и њен брат. Њихове особине су да су непромишљени и да су
сналажљиви, јер су нашли начин да реше обе жеље за боју Шнуфија.
Споредни ликови су мама, тата и Шнуфи. Писац је лепо описао Шнуфија.
Највише ми се свидело када су фарбали Шнуфија јер је то јако чудна идеја. Пишчева
порука је да треба говорити истину, јер ће ти се онда више праштати.
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Нове речи и њихова значења:
Лоза – значи порекло породице
Милкити – мазити.
Мислим да је књига много смешна, блесава и поучна. Из ове књиге сам дознала да треба
прво размислити о својим поступцима. Питала бих писца како може да напише тако
смешну причу.
Писац Димитар Инкиов је рођен у Бугарској. Почео је да пише приче са десет година,
невероватно! Са шеснаест година постао је сарадник познатих новина. Од 1965. он живи
у Немачкој. У Немачкој су му објављене књиге: „Лутка која је хтела да има бебу“,
„Путовање у Феферонију“, „Стигла је наша беба“ и „Приче о Клари“.

Име и презиме: Марија Јанковић
Разред: II-3
Основна школа: ОШ „Јован Миодраговић“
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