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Приказ романа 

Роман „Чика Фјодор, пас и мачак“ написао је Едуард Успенски, познати руски 
дечији писац. Главни јунак Чика Фјодор је један врло самосталан дечак, а не одрасла 
особа. 

Писац жели да опише како су дечак Чика Фјодор и његови пас и мачак заједно 
живели на селу. Из овог романа можемо научити да деци нису потребне играчке да би 
се лепо играла, већ неки друг. Ово је прича о пријатељству мачка, пса и дечака. 
Основни проблем је то што је Чика Фјодор побегао од куће јер му родитељи нису 
дозвољавали да са њима заједно живи и мачак Морнаревић. Овај проблем је решен 
тако што су га родитељи пронашли на селу када се разболео и тада је морао да се 
врати са њима кући да би се излечио. Из ове књиге сам научила да не треба да се 
играм само играчкама, него да треба да имам пријатеља са којим треба да се играм 
сваког дана.  

Када је Чика Фјодор са мачком и псом почео да живи на селу, пронашли су благо 
и за то благо купили морнарску мајцу, пушку, краву и трактор који ради на 
прехрамбене производе (супу, кобасице, печурке и кромпир). Пас Шарик је једног дана 
донео и повређену малу чавчицу која је касније научила помало и да прича. Једном је 
мачак Морнаревић пожелео да купе краву да би увек имао свеже млеко, па су отишли 
на пијацу и купили краву Мурку. Она им је дала теле Гавру. Од научника из града су 
наручили Сунце да их греје, јер нису хтели да секу дрвеће, пошто су биљке жива бића. 
То Сунце их је јако грејало, толико да се Чика Фјодор шетао у гаћицама по кући. 
Једном није хтео да се обуче јер га је мрзело, па је го изашао напоље до штале да 
нахрани Гавру. И тако се разболео. Онда су га мама и тата нашли и тада је морао да се 
врати са њима у град. Мачак и пас су желели да остану на селу.  

Након читања овог романа осећала сам се срећно и задовољно пошто се све 
срећно завршило. Књигу сам прочитала врло брзо зато што ми се веома допала и хтела 
сам што пре сазнам шта се дешава. Свиђа ми се то што Чика Фјодор лепо проводи 
време на селу. Не свиђа ми се то што је побегао од родитеља, јер он своје родитеље 
воли и они се брину где је он и како му је. Препоручила бих ову књигу свима јер је 
врло занимљива и поучна. 
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Екипа на селу 
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