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                                                  Доживљаји мачка Тоше 
                                                                   Бранко Ћопић 

О писцу 

Бранко Ћопић (1915-1984) сматра се једним од највећих дечијих писаца на 

југословенским просторима. Написао је преко 30 књига за децу. Нека од његових дела за 

децу су:,,Јежева кућица“, ,,Орлови рано лете“, ,,Приче испод змајевих крила“ и многе 

друге. 

О књизи 

Ова књига је доказ да оно што је у стварном животу неспојиво у књизи је могуће, тако 

да је овде описано пријатељство пса Шарова, мачка Тоше и миша Пророка. Они пролазе 

кроз разне изазове и авантуре. Њихове догодовштине су написане уз помоћ Тошиног 

дневника. 

Чича Тришо је живео  у забаченом  делу села. Друштво су му правили магарац и 

мачак. Живео је мирно док га мачак није изнервирао и чича Тришо је решио да га се 

отараси. С обзиром  да је он свог мачка волео, измишљао је изговоре да то не уради. 

Стрпао га је у џак и кренуо је да га се отараси, али је вода негде била превише плитка, 

негде предубока, а негде је имало превише риба... Тражећи место где да га баци, стигао је 

до крчме ,,Три магарца”. Тамо се толико напио да је заборавио на мачка. Саставио је оглас 

– проглас у коме је описао џак и мачка. У овом делу књиге био сам тужан зато што су 
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остали један без другог. Док је чича Тришо тражио свог мачка, мачак Тошо је пролазио 

кроз разне невоље. Тако се мачак  нашао на вашару, упознао мудрог  миша Пророка, а на 

њиви кукуруза упознао је плашљивог  пса Шарова. Стекао је нове пријатеље. Они су 

чували једни друге и помагали се међусобно. Ипак, мачку је недостајао чича Тришо. Када 

му се вратио чича Тришо, био је толико срећан  да је тај дан сваке године обележавао . 

Ову књигу бих препоручио свима зато што говори о пријатељству, а имати пријатеље 

је једна од најважнијих ствари у животу. 
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