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Читајући ову књигу, осећала сам као да сам и ја учесник многих догађаја
описани.

који су

Током школског живота дешавају се многобројне дивне ситуације, али буде и неких
непријатних.
Разумљив ми је осећај незадовољства сопственим изгледом који је описан код неких
јунака овог романа, јер сам и ја таква понекад. Духовит начин на који Љуба размишља о
својим великим зубима ме је баш насмејао. Увек постоје начини да се некa особина која
нам исмета
превазиђе
на унеси
некакав
Име
презиме
писца:
имедругачији
и презименачин.
писца Тако је Љуба своје велике зубе
искористио за засмејавање других. Дарко Чварак је заинтересовао другаре својим
рада: унеси
наслов
маштањем и смишљањем Наслов
прича гледајући
облаке.
Врло рада
симпатична је била Катарина
која је очајна због својих клемпавих ушију. Испод нове и краће фризуре су се уши још
више виделе и разни смешни начини су јој падали на памет како да их прикрије. Била је
одустала и од школског такмичења, али ипак на наговор друга Пеце је одлучила да
учествује и помогла својој екипи да освоје вредну награду – заједнички излет.
Исмејавање појединих ученика је заиста присутно и дешава се често. Ружна је особина
оних који исмејавају друге, јер никад се не зна шта се неком може десити. Леп пример је
описан кроз понашање Сање. Она се ругала Милици због наочара, а убрзо је и сама
дошла у ситуацију да их мора носити. Милица је показала како се треба понашати прави
друг и није открила Сањину „незгоду“ другим ученицима.
Најлепши део је при крају књиге где се види заједништво целог одељења. Учествујући у
тимском раду прикупљања загонетки, успели су да превазиђу све несугласице и
показали како је лепо када су сложни.
Највредније што можемо научити кроз школски живот је како се ствара право
другарство кроз међусобно помагање и уважавање свих различитих особина које имамо.
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