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Прича о Таталији 

Писац ове књиге је Весна Алексић. Весна је рођена у Обреновцу пре 63 године. 
Написала је много књига за децу и младе. Добитница је многих награда, међу којима је 
и награда Невен. 

У књизи “ Прича о Таталији” ради се о дечаку Рељи. Он треба да добије сестру. Љут је 
што пре рођења његове сестре се сва пажња окреће њој. Смета му што мора да дели 
своју маму. Сестра треба да се зове Наталија, али је он из беса намерно зове Таталија. 
Једина особа која га донекле разуме је његова дадиља Цеца. Њу посебно воли јер се она 
уживљава и мења гласове када му чита приче. Реља почиње да говори “ јапански” 

Свакаве ствари му падају на ум. У једном тренутку је помислио како би баш било добро 
да сестру да диносаурусима. Био је увиђајан, дао би је биљоједима да се само играју са 
њом, али да је не поједу.  

Пре него се беба родила, питали су га за мишљење при куповини ствари за бебу. Он би 
увек рекао да му се свиђају ствари које му се мање свиђају. 

Када је мама отишла у болницу јако му је недостајала. Мирисао је њен шал из ормара 
не би ли се умирио. 

Дошла је вест да беба има жутицу. Није знао шта то тачно значи, али се  уплашио и 
забринуо. По први пут је схватио да се заправо брине за ту бебу. На крају је све било у 
реду и беба и мама су биле добро.  

Мој је закључак да Реља заправо воли своју сестру и да је схватио да је порешио. Све 
лудости које је радио и мислио су заправо само зато што није могао да прихвати да 
своју вољену маму дели са још неким.   Саветовао бих свакоме да прочита ову књигу, а 
посебно онима који имају млађе сестре и браћу.                                                   



Прича о  Таталији, писац Весна Алексић 

Назив рада “ Играње са диносаурусима” 
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