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Књига „ Риба риби гризе реп“ састоји се од пет шаљивих прича у којима
десетогодишњаке муче разни проблеми: велике уши, дебео стомак, наочаре и још много
тога.
У првој причи говори се о девојчици Катарини. Она је имала дугу косу и лепе
локне, али када се ошишала примећивале су се само њене
уши. Деца из школе су је
задиркивала и зато Каћа није могла да оде на турнир између две ватре. Покушала је да
смисли како да сакрије уши али ништа није успевало. Међутим, Каћа није знала да је на
турниру чекају и да без ње неће да почну. Када јој је то саопштио Пеца, Каћа се брзо
упутила ка школи. Чувши скандирање свог имена није је више било брига за уши јер је
знала да је најбржа и најбоља играчица између две ватре.
У другој причи главни јунак је дечак Дарко. Његова мама сматра да је најбоље када
су деца сита, па зато Дарко стално нешто једе. Када су крренули на излет, Дарку је ранац
био толико тежак да је пао при уласку у аутобус. Мама му је спаковала толико хране да
није могао да се дигне са пода. Уз толику храну, Дарко је понео још и књигу која му је
заузела целу прву преграду. Сви су му се ругали и прозвали га Дарко Чварко. Нико није
хтео да седи поред њега, те је Дарко једва нашао место у аутобусу. Када је сео, гледао је у
облаке и видео разне фигуре. Убрзо је то рекао и свом другу Пеци, затим је то видела и
Сања и тако се цео аутобус дивио облацима. Дарко је причао причу за сваки облак док су
га остали пажљиво слушали. Сви су убрзо заборавили да је Дарко дебео, а и храну коју је
понео појели су заједно слушајући његове приче.
Трећа прича говори о дечаку Љуби који има велике зубе и који је својом храброшћу
спасио повређено маче. У томе су му помогли пријатељи, а маче које су спасили било је
Каћино. Сви су били срећни и насмејани захваљујући њему. Љуба је коначно био поносан
и срећан због
својих великих зуба.

У четвртој причи се говори о Милици, девојчици која носи наочаре.
Њена другарица Јелена ју је позвала на рођендан, али Сања је против тога.
Сања је вређа због тога што носи наочаре, а у ствари их носи и она. Милица се није
љутила када ју је Сања вређала пред њом и није је исмевала када су се случајно среле
код очног лекара. Сања је захваљујући Милици почела да носи наочаре и убрзо јој је
било боље. Схватила је да је права лепота она изнутра, а не споља.
Пета прича је о дечаку Илији који не уме да каже „Р“. Њега нико није
задиркивао због његовог „Р“. Илија је сваки домаћи уредно радио и ништа му није
представљало проблем. Када је наставница Софија отишла на боловање дошао
јенаставник Ненад. Он им је за домаћи задао да прикупе педесет народних загонетки,
а баш Илија је добио брзалицу. Сто пута је понављао риба риби гризе реп, риба риби
гризе реп...... али никако није успевао. На крају је заспао први пут без урађеног
домаћег задатка. Пошто нико није могао да нађе педесет загонетки, учитељ им је
показао где могу да их нађу. У библиотеци је учитељ Илији показао како да каже „Р“
и после много неуспешних покушаја Илија је одустао. Одједном је случајно рекао
риба риби гризе реп и успео је лепо да каже „Р“. Сви су га хвалили и Илија је био
срећан што је коначно рекао „Р“.
Поука ове књиге је да деца разумеју да спољашњи изглед не осликава човека
какав је у души и да је свет леп баш зато што смо сви различити.

Име и презиме: Магда Пуљевић
Разред:IV
Основна школа:„Филип Филиповић”
Наставник: Марија Минић
Број телефона: 063 8601 998
Маил адреса:minic5marija@gmail.com

