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Књига ,,Риба риби гризе реп” се састоји од пет загонетних и шаљивих 
прича. У њима се описује недостаци девојчица и дечака четвртог разреда. 
Свака од ових прича носи назив загонетке чије решење представља 
разлог те приче. 

У причи ,,Два локвања око пања” се ради о девојчици Катарини која се 
стидела што има велике уши. Због тога није хтела да иде на 
турнир ,,Између две ватре” иако је била најбржа. Након молбе друга из 
разреда, ипак је отишла. На крају су због ње победили на турниру и 
добили излет као награду.  

Следећа прича ,,Ти га ја, ти га ти, ти га нећеш погодити” носи назив 
загонетке која значи тигањ. У њој се говори о дечаку Дарку кога су звали 
Чварак зато што је био дебео и увек је носио пуно хране за ужину. Када су 
друга деца видела да Дарко знао да прича смешне приче, престали су да 
зову Чварак и постао је омиљени у друштву.  

У причи ,,Беле коке испод стрехе вире” се говори о дечаку Љуби који је 
био љубоморан на свог млађег брата. Због тога је сакрио фотографију на 
којој су били он и брат. У ствари он је био незадовољан зато што је имао 
велике зубе и мислио је да сви само виде само његове зубе. На крају, 
управо због таквих зуба успео је да пресече конопац и да уз помоћ њега 
спаси Катаринино маче од пацова. У томе су му помогли Дарко и Пеца.

У причи ,,Два лончића, четири поклончица” се ради о страху Сање због 
ношења наочара. Она се плашила како ће изгледати у наочарима и да ће 
је због тога деца исмејавати. Зато је она исмејавали Милицу која их је 
носила. Међутим, десила јој се велика непријатност, а то је да се упишкила 
на часу када је био контролни из математике. Њену тајну је сачувала 
Милица, девојчица коју је она исмејавала због ношења наочара. На крају је 
схватила да ношење наочара није проблем већ да нам помаже да боље 
учимо и да са наочарима можемо лепо изгледати. 
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”Риба риби гризе реп”, Јасминка Петровић  
Проблеми  четвртака 
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Последња прича носи назив ”Риба риби гризе реп” и говори да вежбањем 
можемо превазићи своје мане као што је то учинио Илија који није могао 
да изговори слово р. Поред тога, прича нам говори да заједничким радом 
и трудом можемо све проблеме решити као што је одељење IV1 
заједничким радом урадило тежак домаћи задатак.

Порука ових прича је да се пријатељу се не треба ругати и исмевати га ако 
има неки проблем. Напротив, свако има врлине и мане. Успех је када своје 
мане претворимо у врлину.  Треба да се трудимо да их превазиђемо и да 
их се не стидимо. 

Јасминка Петровић је рођена 1960.године. Студирала је шпански језик и 
књижевност. Написала је више од 30 књига за децу и одрасле. Позната је 
по томе што је добила доста награда. Јасминка Петровић је била уредник 
тинејџерске емисије на радију и уређивала је часопис ”Национална 
географија”. 
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