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Пријатељство
Мој поглед на ликове у овој књизи и њихове незгоде и згоде је
оптимистички.Као и сва дешавања која се завршавају у корист јунака.Веома
поучна и корисна књига из прича које су свака за себе занимљиве и веома
важне.
Сада се нећу обазирати на шале у вези мог изгледа.Као Каћа која своје
велике уши прихвата .Почињеда истиче своје добре особине спортисте и
спретне девојчице.Нека се Љуба постиди што је задиркује.Дешава се да те
другари бодре,подржавају и прихватају.Понекада те и растуже.Дечак са
највећим ранцем на излету јесвојим причама и шалама учини да сви забораве
да је буцко.Сада га гледају другачије .Са таквим другом никада није
досадно.Свако је по нечему различит.Тако је и Љуба сам себи смислио
надимак ,,Љуба –зуба“.Похвалио се да најјаче гризе .Схватила сам да ако те
друштво због неке твоје особине или изгледа не прихвати-нису за тебе.
Прави пријатељ и када се шали мисли да те не повреди.Често се и ја
повредим за ситницу.Брзо ме то прође и не обазирем се.Научићу да се такве
ствари дешавају и без зле намере.Моја мама ме учи да се не бринем.Да сам
насмејана и весела.Тако је све лакше.Сања је у овој причи љубоморна на
Милицу јер се сви са њом друже.Иначе Милица носи наочаре.Понекад децу
са наочарима исмевају.То није шала.Веома ми се допало што су се Сања и
Милица спријатељиле.Чудно да се Сањи толико свидело да носи наочаре, да
је измислила разлог за одлазак код очног лекара.Вема ми је занимљиво како
мом другу Душану стоје наочари.Да понекад пробам мамине и правим се
важна .Све препреке у другарству се могу пребродити ако се потрудиш.Када
то не успеш или се ниси довољно трудио или то друштво није за тебе.Буди то
што јеси ,ако те не прихватају таквог какав си и,онда ти ниси за њих ,а ни они
за тебе.
Прави пријатељи прихватају мане и врлине .Теше те и бодре без обзира
на све разлике које постоје између вас.
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