
Данило Јовановић, III-2                                                         
ОШ „Свети Сава“        

“Maчак Тоша”, Бранко Ћопић 

Oва прича има своје посебне занимљивости и поуке, па бих своје утиске радо да поделим 
са вама.  

Главног јунака, мачка Тошу, упознајемо када га његов газда, чича Триша, носи у џаку да га 
баци у вир зато што му стално једе сланину. Али, Триша се успут предомишља јер му је 
жао, не жури му се, па застају код крчме да се одморе. Баш ту код крчме, мачак Тоша 
упознаје своје пријатеље, и ту почиње авантура. Први пријатељ кога је упознао је миш 
Пророк. Он га је ослободио из џака. Касније је упознао свог најбољег пријатеља пса 
Шарова, који је надаље увек био уз њега и чувао му леђа. Најзанимљивији део био ми је 
када су Тоша и Шаров направили смицалицу како би пса Жућу отерали из крчме и спасили 
крчмару брашно.  

Кроз причу схватамо да је Тоша не само несташан и склон да љути чича Тришу, већ и 
лукав и духовит, паметан и неустрашив мачак. До краја откривамо да има добру душу и да 
ће све учинити за пријатеља. На пример, помогао је псу Шарову око проблема са медведом 
Крушкотресом Кукурузовићем који му није дозвољавао да улази у шуму. Успели су заједно 
да га отерају и заувек ослободе шуму. Због свих Тошиних особина, и добрих и лоших, он 
ми је омиљени лик из књиге. 

На крају приче, Тоша се враћа чича Триши, што је чичу искрено обрадовало. Све се 
завршава веселом гозбом, како то већ иде у причама са срећним крајем.  

Пре читања мислио сам да ће књига бити досадна, али сам се преварио. Прича је била 
узбудљива и пуна авантура, а то је мени једна од најбитнијих ствари за књиге. Читајући је, 
схватио сам да не побеђују увек највећи и најјачи, да увек треба да опростимо онима који 
су нам најмилији јер љубав треба да буде јача од љутње. Схватио сам колико је важно бити 
одан пријатељима и помагати им у невољи, јер  би и они то урадили за мене. Лепо нас учи 
и поручује како то да урадимо у свом одељењу и окружењу. На забаван начин, много сам 
научио.  
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