Назив дела: „Риба риби гризе реп“
Име и презиме писца: ЈАСМИНКА ПЕТРОВИЋ
Наслов рада: ПОМОЗИ ДРУГУ – УЛЕПШАЈ СВЕТ
Књига „Риба риби гризе реп“ састоји се од пет прича
вршњацима у свакодневним проблемима.

у којима се сусрећемо са

Сви желимо да будемо најбољи или међу најбољима у друштву. Доказујемо се кроз
разне ситуације. Понекад повредимо једни друге у том надметању, а да можда нисмо
ни свесни бола који нанесемо. Читао сам да такав бол може да буде јачи и да дуже
траје од физичког бола.
Тако је и са јунацима ове књиге. Катарина је у проблему због великих ушију, а
заборавља да њен тим не може да победи без ње Између две и четири ватре. Другари
јој помажу да покаже оно најбоље и да схвати да уши не чине човека. Дарко је дебео,
али његов хумор, машта и креативност бациће у сенку физички изглед. На крају
приче Ти га ја, ти га ти, ти га нећеш погодити лепо је запажено: „Није лоше када
имаш који килограм више, онда можеш Сањи да послужиш као јастук када се на тебе
наслони и каже ти:
- Чварак, ајде, причај ми још!“
Авантура спасавања маце Флекице од пацова показује велику љубав и пожртвованост
не само међу другрима, него и према животињама.
Некада се нађемо у ситуацији да задиркујемо другара због ствари које се и нама могу
десити. Сања ће одбијати да се дружи са Милицом јер носи наочаре, а на крају ће и
сама добити диоптрију. Не заборавимо да су велики научници већином носили
наочаре, па су појединци, као модни детаљ, стављали наочаре како би изгледали
паметније. Не заборавимо да је поглед важнији јер некад вреди више од речи. Још
важније је прихватање особе онакве каква јесте. У томе нам много помажу родитељи
и наставници. Некада не препознајемо начин на који нам помажу, као што наставник
Ненад Дршка учи Илију да изговори глас Р. Он мисли да је кажњен зато што мора да
учи брзалице попут Риба риби гризе реп, а то је заправо прави пут до правилног
изговора.
Читајући ову књигу, препознавао сам ситуације из окружења. Разлика је само у
томе што нису сви, попут јунака ове књиге, нашли начин да се изборе са својим
проблемима. Зато поручујем свима : ПОМОЗИ ДРУГУ –УЛЕПШАЈ СВЕТ.
Име и презиме: Димитрије Петровић, Разред:/IV1
Основна школа: О.Ш. “Јован Миодраговић“
Наставник: Број телефона:
Маил адреса: direktor@osjovanmiodragovic.edu.rs

