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           У делу ,,Риба риби гризе реп“ говори се о проблемима ученика једног одељења, 
који живе у граду.
           Катарина је несигурна зато што њена кратка коса открива’’велике’’ уши. Одбила 
је да помогне тати у прању аута. Остала је у соби гледајући се у огледало. Тата  је викао 
да угаси чесму,али га није чула. Чула је само када је залупио вратима од беса. Био је сав 
мокар. Каћа је изашла из своје собе и даље тужна. Није хтела да иде на школско 
такмичење,да јој се не би смејали. Скупила је храброст и ипак отишла да игра за своје 
одељење. Није битно како изгледаш, треба бити свој!
           Победили су у игри „Између две ватре“ а награда је била излет. Дарко је пао јер 
му је ранац био пун хране и тежак. Љуба му је дао надимак Дарко Чварко. У бусу је сео 
поред Пеце. Каћа није дошла јер је имала проблеме с мачком. Дарко је посматрао 
облаке и нашао разне облике. Прво му се остатак одељења смејао а после су се и они 
прикључили у посматрању неба. Машта може свашта!
           Љуба је љубоморан на млађег брата и њихову заједничку фотографију ставио је у 
фиоку. Отишао је у своје склониште. Чуо је неке звукове , није знао шта је то. Љуба није 
хтео да се слика с својим одељењем, јер је имао веће зубе. Повео је Дарка и Пецу са 
собом и показао им своје скровиште и мачку коју је нашао. Мачку је угрожавао пацов,а 
они су му направили замку и отерали га. Увили су је Дарковом мајицом. Мачка је 
уствари била Каћина. Вратили су је Каћи а она им се захвалила. На сликању је Љуба 
дао своју мајицу Дарку у знак захвалности.
           Јелена је позвала Сању на рођендан, која се мрштила када је чула да је Милица 
позвана и рекла је да она неће доћи. Сања је Милицу вређала, јер носи наочаре, док је 
она носила наочаре само код куће. На тесту из математике Сања се упишкила и 
створила барицу испод своје столице. После школе срела је Милицу која јој је рекла да 
се и она упишкила али у кревету. Сви имамо сличне проблеме.
           Нови наставник задао им је да скупе умотворине. Дарко није знао да изговори Р 
па га је наставник највише испитивао брзалице. Трудио се. Тешко му је ишло. Наставник 
му је рекао да се мало одмори. Скупили су умотворине и направили су књигу. Дарко је 
предложио да убаце и брзалице. Застао је и схватио да је сада правилно изговорио Р. 
Разред му је честитао као и наставник.
           Проблеми када их покажеш другарима више нису проблеми. 
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