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Књига „Риба риби гризе реп“ састоји се од пет загонетних и шаљивих прича. 

У њима се описују проблеми деце четвртог разреда. Свака од прича носи 

назив загонетке чије решење представља разлог те приче. 
У причи „Два локвања око пања“ девојчица Катарина стидела се што има 

велике уши, а откад се ошишала деца су је звала „клемпава“. Због тога није 
хтела да иде на турнир „Између две ватре“ иако је била најбоља. На наговор 

друга из разреда, ипак је отишла. Турнир се завршио победом захваљујући 
Каћи, а као награду добили су излет.  

Следећа прича „Ти га ја, ти га ти, ти га нећеш погодити“, носи назив 
загонетке која значи – тигањ. Кад год иду негде, Дарко је носио много хране и 

тако добио надимак Чварак. Одбачен од свих у аутобусу, гледајући кроз 

прозор, почео је да прича приче. Деца су променила мишљење захваљујући 
његовим маштовитим, смешним причама и тако је Дарко постао омиљен у 

друштву. На крају су се сви почастили храном из његовог ранца.  
У причи „Беле коке испод стрехе вире“, дечак Љуба љубоморан је на млађег 

брата.  
Спуштао је стално фотографију са телевизора код баке јер је мислио да мама и 

бака више воле брата. Заправо, Љуба није био љубоморан на брата него је 
мислио да сви виде само његове велике зубе. Бака се окренула против њега, 

мислио је, иако је рекла да су лепи обојица и да их воли подједнако. 
На крају је због великих и оштрих зуба успео да пресече конопац и спаси 

Катаринину мачку са повређеном ногом. У томе су му помогли Дарко и Пеца. 

У причи „Два лончића, четири поклопчића“ ради се о Сањином страху од 
ношења наочара. Плашила се како ће да изгледа када стави наочаре и да ли 

ће је исмевати због тога. Сањи се десила велика непријатност. Упишкила се на 
часу математике када је био контролни. Тајну је сачувала Милица, девојчица 

којој се Сања ругала због ношења наочара. На крају је схватила да је 
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погрешила, да ношење наочара није проблем и да може боље видети ко је 

прави пријатељ. 

Последња прича „Риба риби гризе реп“ говори да трудом и вежбањем 
можемо превазићи мане. Поред тога, прича нам говори да заједничким радом 

можемо решити проблеме као што је то урадило одељење 4/1.  Добили су 
тежак домаћи задатак, да напишу петдесет загонетки, а Илија је захваљујући 

томе превазишао то што није могао да изговори слово Р. На крају су 
направили збирку брзалица, загонетки, питалица, изрека и пословица. 

Порука ових пет прича је да се пријатељу не треба ругати и исмејавати га 
ако има неки проблем. Напротив, свако има врлине и мане. Успех је када своје 

мане претворимо у врлине. Својих мана се не треба стидети јер их сви имамо 

и нико није савршен. 

 Јасминка Петровић је рођена 1960. године. Студирала је Шпански језик и 
књижевност. Написала је више од 30 књига за децу и одрасле. Добила је доста 

награда за своје књижевно стваралаштво.        
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