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У књизи  ,,Риба на дрвету“ ради се о девојчици Али Никерсон која мисли да је у 
новој школи губитник и веома глупа особа. Она је тужна због чињенице да се разликује од 
других, иако то свакога од нас чини посебним.                                                                            

 Али је једна веома паметна и пре свега креативна особа. Воли математику, док јој 
читање не иде баш од руке. Она има брата Трависа, који вешто поправља аутомобиле и 
старе машине. Мама јој ради у кафићу, у којем Али редовно после школе узима куглу 
сладоледа. Најбољи другари су јој Кејша и Алберт, док је Шеј особа која је стално исмева. 
Када сам почела да читам књигу, мислила сам да Али никада неће имати самопоуздање, 
али опет ме је једна изузетна књига преварила. Господина Данијелса, који је заслужан за 
то, веома сам заволела. И ја бих волела да имам таквог наставника који ће ме увек 
разумети и помоћи ми кад год будем у невољи. Ја разумем Али зато што сам се и ја нашла 
у истој ситуацији као она. Један од разлога зашто ме је овај роман одушевио било је зато 
што сам се баш пронашла у њему, а верујем и друга деца. Када сам се преселила у нови 
крај, све ми је било непознато. Као и Али, и ја сам мислила да се много разликујем од 
других и да им се због тога не свиђам. Прочитавши ову књигу, увидела сам да не треба да 
ме буде срамота зато што сам можда другачија. Ја сам таква каква јесам и не желим због 
других да се мењам. Нисам могла да верујем да ће једна књига моћи да реши мој проблем. 
Сви ти прошли дани су ми били као дрвени новчићи. Помоћу ове књиге те дрвене новчиће 
претворила сам у сребрне доларе, баш као и Али. Сада се осећам много снажније – осећам 
као да ме нико неће спречити у томе што радим.  

Надам се да је Али у овом роману доказала деци да не треба тако лако одустати. 
Она није одустала иако су јој слова која играју правила многе проблеме. Наставила је даље 
и трудила се све док није остварила свој циљ. Можда и ви будете имали неке падове на 
путу до свог циља, али немојте због тога посрнути. Све препреке су ту да нас ојачају, како 
бисмо били спремни када нам на врата покуца нови и тежи задатак. Порука ове дивне 
приче је та да је свако паметан и необичан на свој начин. Такође, треба бити сигуран у 
себе и своје способности. Треба веровати у себе и знати да ћемо успети у свему ако се 
потрудимо и дамо све од себе. 
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