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Наслов приказа: 

Како треба да изгледа једно одељење 

„Риба риби гризе реп“ је дело које је написала Јасминка Петровић. У њему се ради о једном одељењу и 
њиховим авантурама. Књига нам поручује да, који год проблем да имамо, треба да се обратимо својим 
другарима и онима које волимо. Начин на који деца у овом делу решавају проблеме је јединствен. Сви они су 
искрени и чврсто везани  једни за друге, као и усклађени. 
Од свих прича највише ми се свидела она о Дарку и његовој великој торби. Прича носи наслов „Ти га ја, ти 
га ти, ти га нећеш погодити“. Дарко је један маштовити и буцкасти дечак који има огромну торбу. За његову 
торбу крива је његова мајка, права домаћица, која му у торбу спакује све и свашта. Пошавши на излет, 
одељење исмева Дарка због његове торбе. Маштовити Дарко почиње да измишља приче о облацима. 
Радознала дечица се прикључују његовој игри. Скоро сваки облак је био нека воћка коју је Дарко имао у 
торби. Напослетку свако узима понешто из Даркове торбе. Тако му све одељење признаје уз кикот и смех да 
је овога пута Даркова торба нечему послужила.  
Ос свих ликова највише ми се свидела Катарина, брижна, досетљива и дивна девојчица. Катарина је мислила 
да је површни изглед битнији од онога какав си према осталима. Њено паметно одељење научило је да, како 
год изгледа, увек ће бити посебна и незаменљива у друштву.  
Ово је део који ми се највише свидео у роману: 
„Није лоше кад носиш наочаре, онда ти је све кристално јасно. Можеш брзо да препознаш добар предлог и 
правог пријатеља“. 
Ове две реченице су ми се посебно свиделе зато што из њих закључујем да без проблема можеш да нађеш 
доброг пријатеља и да су они свуда око тебе. Примећујете ли их или не, они су увек ту за вас. 
Због маштовитости, брижности и начина решавања проблема ове деце, препоручила бих ову књигу другој 
деци да је читају. Књига носи јасну поруку и мислим да нуди прави пример како треба да изгледа једно 
одељење. 
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