Назив дела:

Риба риби гризе реп

Име и презиме писца: Јасминка Петровић
Наслов рада: Доживљаји једног одељења
Књига „Риба риби гризе реп“ је веома лепа кљига која се састоји од пет смешних и
помало поучних причица.
Ликови у тим причама су дечаци и девојчице од десет година који иду сви у једно
одељење. Они пролазе кроз различите комичне и понекад веома непријатне ситуације. Ту
је Љуба, који ме много подсећа на мог друга, зато што воли да се шали и измотава на
свачији рачун, па и на свој. Катарина ми делује као главни лик, зато што се њено име
спомиње у свих пет прича. Опседнута је тиме шта други мисле о њој и може да буде
веома расејана.Често се замисли и одлута, па ни не види ни не чује ништа. Милица носи
наочаре и много нервира Сању, јер је љубоморна на њу што се дружи са Јеленом. Милица
је заправо лепо васпитана и блага и добра према свима. Дарко ми се ипак највише свидео,
јер познајем много деце која личе на њега. Он воли пуно да једе и мама му увек напуни
ранац гомилом хране. Она му пакује толико за јело због тога што мисли да ће и друга
деца бити гладна, па да неће имати шта да једу. Дарко је весела, трапава буца, а деца су га
прозвала Чварак. Ту су и Илија, Пеца и Јелена. Учитељицу Софију на крају мења
наставник Ненад, којег деца у почетку деца нису волела, јер је био строг и давао им је
пуно за домаћи. Касније се ипак испоставило да уопште није такав као што изгледа, већ
418
их заиста разуме и покушава да им помогне у разним ситуацијама.
Од свих доживљаја највише ми се допао онај у којем је Љуба нашао скровиште за себе
и тамо се крио од када му се родио брат. То је скровиште било у школском дворишту.
Тамо је сакрио једног повређеног мачора, па је позвао Пецу и Дарка да га заједно лече, а
Дарко је имао и довољно хране. У скровиште се онда увукао и један велики пацов који је
хтео да изуједа мачку. Дечаци нису хтели да га повреде, већ само да га истерају из
скровишта, што су и успели уз помоћ много муке, хокејашког штапа, канапа и гајбице.
Ова књига је веома кратка, али ме је страшно насмејала и орасположила. Најтеже је
написати нешто кратко a лепо.
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