Назив дела: „Риба риби гризе реп“
Име и презиме аутора: Јасминка Петровић

ЛИЧНИ ДОЖИВЉАЈ ДЕЛА „РИБА РИБИ ГРИЗЕ РЕП“

У ових пет прича описани су доживљаји мојих вршњака код куће и у школи. Они су
пролазили кроз разне догађаје и тако одрастали.
Неки су имали проблем због наочара, или због клемпавих ушију, великих зуба,
кривих ногу. Први је случај Каће која има клемпаве уши а за то је сазнала тек када се
ошишала. Била је тужна и било ју је страх да јој се не ругају. Због тога није хтела да иде
у школу, маштала је да стави траку за косу преко ушију, чак да се прекрије јорганом и
све само да се не виде уши. Једном је помагала тати да опере кола а он је случајно
поквасио косу и тада је Каћа видела да јој је тата клемпав. Када је требало да има
утакмицу она прво није хтела да иде, али кад су дошли њени другови наговорили су је и
она је отишла. Захваљујући Каћи они су победили и нико није поменуо њене уши.
Буцкасти Дарко је исто имао занимљиву причу. Волео је да једе, да чита, да
измишља приче и забавља друге. Кад су једном пошли на излет мама му је послала
превише хране тако да је ранац био огроман па је пао при уласку у аутобус. Сви су му се
смејали. Ушао је у аутобус и када је хтео да седне нико му није дао место. Сео је до Пеце
и почео да једе. Али, после је почео да измишља приче и да их засмејава. Када су
изашли из аутобуса свима је понудио храну и сви су весело јели.
Дечак по имену Љуба пати зато што има велике зубе. То га је стално мучило. Он
има малог брата Ацу који има зубиће као бисере и почео је да буде љубоморан на њега.
Највише га је нервирала фотографија са њим коју увек види када гледа телевизију.
Одлучио је да побегне од куће у скровиште да га нико не би задиркивао. Кад је требало
да иде на школско сликање био је прљав, али је знао да се одбрани тако што се нашалио
на свој рачун. Рекао је да има велике зубе и да се од њих неће видети да нема мајицу.
У причи Два лончића четири поклопчића Сања је љубоморна на Милицу. Јелена
слави рођендан и позива другаре а и Милицу. Сањи то није право и само испитује ко ће
бити на рођендану. Увек некоме нађе замерку и многи јој нису по вољи а највише Милица
која носи наочаре. Па тако наочаре назива теглама, прозорима, ђозлуцима, ћороскопима.
Али кад се њој десио непријатан догађај на часу Милица је за то знала и није је одала.
Пред рођендан Сања је са мамом била код очног лекара који јој је рекао да треба да носи
наочаре. Када је излазила из ординације сусрела се са Милицом и од тада су постале
другарице.
У ово одељење дошао је нови учитељ Ненад Дршка и сви су били разочарани јер
су очекивали учитељицу. На почетку им је учитељ задао велики домаћи задатак и то да
свако нађе по неколико загонетки. Али нико није донео домаћи. Дечак Илија није знао да
каже слово р. Вежбао је брзалице а нарочито оне које имају то слово. То је приметио
учитељ Ненад и помагао Илији па је једног дана Илија проговорио вежбајући брзалице.

Када је учитељ децу одвео у библиотеку показао им је како могу да прикупљају
загонетке, пословице, питалице и изреке и предложио им да напишу књигу. Размишљали
су како да назову ту заједничку књигу и Илија одједном изговорио: ``Риба риби гризе
реп``.
Из ових прича се може закључити да су деца победила своје страхове и мане и
крај сваке приче је био срећан.
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