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„Доживљаји мачка Тоше“, Бранко Ћопић 

Књигу је написао Бранко Ћопић,наш познати писац и песник.Сећам се да сам у првом 
разреду прочитао басну „Јежева кућица“ и да ми се много свидела.И ова књига је написана 
као басна,зато што животиње причају и понашају се као људи.Лако сам је прочитао,јер је 
занимљива и смешна,мада ми је требало мало више времена зато што има неких речи из 
старих времена. 

Главни лик је мачак Тоша.Његов газда,млинар Тришо,је био много љут на њега зато што је 
мачак кришом јео сланину,рибу и сир уместо да лови мишеве.Зато је одлучио да га у џаку 
баци у реку.Млинар Тришо је много волео мачка Тошу и зато му је било тешко да одлучи у 
који вир ће бацити џак.Док је бирао где ће га бацити млинар Тришо стаје поред крчме 
Винка Шљивића.Пошто су попили мало више ракије,млинар је изгубио џак.Џак проналази 
скитница који одлази на вашар.На вашару у џак упада Миш пророк.Џак узима чича 
Брко,који мисли да је унутра лав,и носи на њиву кукуруза да отера медведа Крушкотреса 
Кукурузовића,који му краде кукуруз.На њиви је везан за крушку пас Шаров.Претпоставио 
сам шта ће се десити на крају,али нисам знао шта ће се све десити пре тога. У књизи 
постоје и делови дневника мачка Тоше,који нам боље објашњавају све незгоде које је 
преживео. Зато,другари,препоручујем да прочитате књигу и уживате у авантурама мачка 
Тоше. 

Мачак Тоша је несташан и неозбиљан.Мало ме подсећа на мене и разумем га,зато што и 
ја,понекад,кришом узмем чоколаду коју је мама сакрила у шпајз.И мама је,као и млинар 
Тришо,онда страшно љута.Миш пророк је мудар и лукав.Помогао је мачку Тоши да изађе 
из џака и побегне из куће газда Брке,и ослободио је пса Шарова који је био везан за 
дрво.Пас Шаров је храбар и одан пријатељ који је отерао пса Жућу,који није волео мачка 
Тошу,и остао је са Тошом код млинара Трише.Највише сам се смејао када су се млинар 
Тришо и крчмар Винко Шљивић толико напили да су видели три месеца:једног на 
небу,другог у реци и трећег на прозору крчме. 



Књига је смешна и занимљива и уживао сам док сам је читао.У књизи је описано 
пријатељство и савезништво мачка Тоше,Миша пророка и пса Шарова.Из књиге сам 
научио колико је другарство важно.Када имаш пријатеље сваки проблем можеш да решиш 
и из сваке незгоде да се извучеш.   
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