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Риба риби гризе реп, Јасминка Петровић 
Исти смо по томе што смо различити 

 

          Треба поштовати туђе различитости. Књига "Риба риби гризе реп" приказује 
проблеме ђака четвртог разреда . Потреба да буду прихваћени  у друштву их је провела 
кроз низ догађаја из којих су научили и себе и нас да поштујемо различитости и  будемо 
толерантни. 

          Катарину, која заузима први део књиге, море њене велике уши.Она је у почетку 
тужна и тражи решење за свој изглед. На крају приче ипак је схватила да јој мале уши нису 
потребне  да би била у друштву,већ велико срце. Схватила је да велике уши нису проблем 
и да може да чује све чак и када неко каже нешто веома тихо. 

          У следећој причи,виде се проблеми једног дечака Дарка.  Дарко, као најдебљи у 
одељењу, добио је надимак Чварко. Био омаловажен у друштву,али ипак и он полако 
схвата да му изглед , по мало, чак иде у корист. Својим великим ранцем успео је да скрене 
пажњу на себе. Делио је свима своју храну,па чак и возачу аутобуса. То му је дало 
надахнуће да још више дели,али машту. Између осталог, није лоше када си најдебљи јер 
можеш да послужиш Сањи као јастук док ти каже:"Чварак,ајде, причај ми још!" 

          Јунак следеће приче јесте Љуба, познати задиркивач. Његов проблем се могао 
видети чим га погледате у лице. Зуби су му били велики,преко целог лица, мислио је он. 
Од када му се родио млађи брат,Аца, његова љубомора постала је неиздржива. Аца је 
имао зубе као бисере. Знам да је Љуба на крају схватио да велики зуби могу бити и од 
користи, на пример да прекину конопац.  

          Сања имала је проблем са љубомором. Њена другарица Јелена почела је да се 
дружи са  Милицом што Сањи није одговарало. Мрзела је и Милицу и њене ночаре. Сања 
је крила и другу тајну  невезано за школу и она је носила наочаре. Након свађе са 
Милицом, верујем да се Сања горко покајала и да је схватила  да је битно ценити друге. 

          Последњи јунак ове књиге је Илија. Био је најбољи ђак и није имао проблема, док 
није дошао нови наставник. Илија није могао да лепо изговори слово "р", али нико га није 
задиркивао због тога, чак ни Љуба. Брзалица "Риба риби гризе реп" открила је наставнику 
његову ману. На крају је Илија неким чудом  успео да изговори спорно слово и закључио 
да то и није тако лоше. Могао је и симпатију да пита без проблема шта је хтео. 

          Надам се да ће већина деце да прочита ову књигу,јер би тада научили да није лоше 
када си различит!  

 
 


