
 

 

Prikaz knjige za „Oštro perce“ 

Tema: knjiga „Riba ribi grize rep“ 

Autor: Jasminka Petrović 

Likovi: Kaća, mačak Flekica, Kaćini roditelji, učiteljica, učitelj na zameni, Darko, Deki, Sanja, Ljuba, Ljubuna 
baka, Milica, Jelena, Peca, Sanjina mama, doktor, Zoki i Ilija 

Porukе:  

• Treba se međusobno poštovati.  

• Svi imamo i dobre i loše strane.  

• Svet bi bio dosadan kad bi svi bili isti. 

Poglavlja: 

• Dva lokvanja oko panja 

• Ti ga ja, ti ga ti, ti ga nećeš pogoditi 

• Bele koke ispod strehe vire 

• Dva lončića, četiri poklopčića 

• Riba ribi grize rep 

Radnja: U ovoj knjizi radi se o jednom odeljenju. U tom odeljenju decu muče problemi :velike uši, ljubomora, 
veliki zubi, velim stomak, loš izgovor slova i slabiji vid. Deca pokušavaju da sakriju svoje mane. 
Prolazeći kroz neke avanture deca uče da budu tolerantni, da budu ono što jesu, da se poštuju i da 
prebrode svoje probleme, a ne da ih kriju. 
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Riba ribi grize rep 
 
 
Pisac: Jasminka Petrović 

Naslov dela: Riba ribi grize rep 

Žanr: duhovite priče 

U knjizi ima pet priča. Glavni likovi imaju deset godina. Svako od njih misli da ima neki 

nedostatak i da ga drugari zbog toga neće prihvatiti. Katarina je mislila da ima velike uši: 

„Imala je utisak da joj iz glave vire krila aviona.“ Darko se bojao da je toliko dosadan da niko 

sa njim neće da sedi u autobusu. Ljubi su bili strašni sopstveni zubi: „On zapravo i nije imao 

glavu-imao je samo zube.“ Sanja je mislila da nije lepo nositi naočare, pa ih je i sama dobila. 

Ilija nije znao da kaže slovo „R“ :“Cele noći ga je jurilo kroz snove.“ 

Svi oni prolaze kroz avanture kroz koje nauče da budu zadovoljni sobom, da budu 

tolerantni i da poštuju različitosti drugih. To naravno nije uvek lako. Katarina zbog izgleda 

svojih ušiju nije želela da ode na utakmicu. Mislila je da će joj se svi smejati, a u stvari svi su 

je željno iščekivali i bojali se da se neće pojaviti. Na njene uši niko nije ni obratio pažnju. 

Darko je shvatio da zna da priča divne priče i da nikome nije dosadan. Sanja je čak bila 

netolerantna prema Milici koja je nosila naočare. Smatrala je da je to baš ružno, izbegavala 

je i nije želela ni da dođe na rođendan na kome bi bila i Milica. Kasnije je shvatila da je Milica 

pravi drug koji zna da čuva tajnu i da naočari ne treba da budu nešto po čemu ćemo bilo 

koga ceniti. Tako je i sama lakše prihvatila da nosi naočari kada je za to došlo vreme. 

„Nije loše kad nosiš naočare, onda ti je sve kristalno jasno. Možeš brzo da prepoznaš dobar 

predlog i pravog prijatelja.“ Ova rečenica mi se dopada jer sam i ja neko vreme nosila 

naočare i pravi prijatelji su tada bili uz mene. Nisu mi se smejali i nisu me izbegavali zbog 

toga. 

Na kraju svake priče se ispostavilo da su džaba brinuli. Pravi prijatelji su ih prihvatili bez 

obzira na nedostatak koji su mislili da imaju. Ljuba se čak i šalio na račun svojih zuba kada su 

imali fotografisanje celog razreda. Ilija je bio presrećan kada je savlado slovo „R“. Trud se 

isplatio, a strah je nestao. 

Smatram da je ova knjiga jako poučna. Svi mi u tom uzrastu imamo svoje strahove, a ova 

knjiga nas na zanimljiv način uči da ih prepoznamo i pobedimo. 
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                        Риба риби гризе реп 

 
„Риба риби гризе реп“је књига Јасминке Петровић. 

Књига је јако занимљива и оставила је врло леп утисак на мене. Поучна је и верујем да сви 

који прочитају ову књигу мислиће исто што и ја. 

У овој књизи главни ликови имају десет година,сви мисле да имају неке недостатке и да 

нису као други.Катарина мисли да има велике уши.Дарко је мислио да се превише угојио 

и да се нико убудуће неће дружити са њим, јер само једе.Љуба је мислио да има много 

велика предња два зуба и да ће се баш осрамотити када буде отишао сутрадан у 

школу.Соња није желела да се дружи са Милицом јер је носила наочаре,али кад је 

схватила да је Милица добра другарица и сетила да и она носи наочаре променила је 

мишљење о Милици.Илија није умео да каже слово“Р“па је стално покушавао да га 

изговори,то слово га је јурило у сновима и прогањало. 

На крају су се све пузле сложиле.Катарини се нико није исмејавао због великих ушију 

.Дарко је на крају нашао пријатеље.Љуби се нико није исмевао због његова предња два 

зуба.Соња је схватила да је погрешила што се исмејавала Милици и схватила да је Милица 

добра другарица,а Илија није умео да изговори слово „Р“али га је нови наставник на 

замени научио. 

Мени се највише свидела прича ,,Два лончића четири поклончића,, јер сам ту причу 

читала са највише разумевања. Драго ми је што су се сви на крају лепо дружили. Ова 

књига је једна од бољих које сам до сад прочитала. Књига ме води из авантуре у авантуру 

и то је оно што ми се веома допада. 
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Риба риби гризе реп 

 

 

           Књига Јасминке Петровић, ,,Риба риби гризе реп’’ је оставила веома леп утисак 

на мене. Мислим да ће се свидети свима који је буду читали. 

           У књизи се говори о десетогодишњацима које муче разни проблеми, као што су 

велике уши, зуби, наочаре… Књига је веома духовита и у једну руку поучна. Кроз туђе 

примере нас учи да будемо толерантни и задовољни собом. Највише ми се свидела прича 

,,Два лончића, четири поклопчића’’ зато што сам ја имала сличну, па скоро исту 

ситуацију у животу. У овој шаљивој књизи има једна реченица која ме тако јако 

асоцирала на мој, а вероватно и живот мојих вршњака, а та реченица гласи: ,, Да сам ја 

овако поквасила тепих, већ бих добила грдњу’’. Ова реченица, исто колико ме је 

насмејала, заправо ме је наљутила зато што сам се сетила хиљаду пута када сам ја 

изговорила реченицу тог типа из истих разлога као и у књизи. Прича ,,Беле коке испод 

стрехе вире’’ ми је много занимљива зато што и ја имам млађег брата који такође има 

лепше зубе од мене и често имам осећај да су увек на његовој страни зато што је млађи 

и слабији. Мада што се зуба тиче, тешим се говорећи да су његови зуби лепши само зато 

што су још млечни. Део књиге под називом ,, Два локвања око пања’’ натерао ме да 

размишљам о ситуацијама када се неко некоме руга и подсмева, а зна да без те особе не 

може да оствари све циљеве. И ја сам у животу имала исту ситуацију. Једина да кажем 

мана по мени је део приче ,, Ти га ја, ти га ти, ти га нећеш погодити’’ где у аутобусу деца 

гледају кроз прозор и говоре ког облика је неки облак на небу. То ми је било мало 

досадно док сам читала. Није много смешно, као да је писано за млађу децу. Например, 

мој брат би се смејао као луд на брашно. Да сам ја писала књигу, или барем давала идеје 

написала бих нешто као што је: Дечак који је понео пуно хране је повраћао јер се прејео 

или нешто слично. Знам да звучи мало чудно али бих радије читала то него о блицима 

облака. На почетку када сам читала наслове било је јако чудно, али у задњој причи је све 

постало јасно. Морам признати да ми се најмање свидела прича ,,Ти га ја, ти га ти, ти га 

нећеш погодити’’ због оног не баш занимљивог дела. 

           Свака прича је духовита и поучна. Наравно, као свака књига  и ова има своје мане, 

али поред оволиких врлина су скоро и неприметне. Када читам неку књигу, уколико ми 

је занимљива могу да је прочитам за пола сата. Уколико ми није занимљива могу да је 

растежем чак недељу дана. Ова књига је савршена за скоро сваку особу, а поготово 

читаоце попут мене.  
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Риба риби гризе реп- Јасминка Петровић 

 

          Књига коју сам прочитала ''Риба риби гризе реп'' је јако забавна, смешна и поучна. 

Највише ми се допала прича у којој је главни лик једна девојчица Катарина, са њом сам се 

смејала и уживала у њеним авантурама. 

         Катарина је била баш добра девојчица, стално је помагала своме тати око прања  

кола. Нажалост Катарину су стално вређали у школи зато што је имала велике уши и 

кратку косу. Једног дана је решила да оде код свог ујке, али се сетила да њен ујка ради цео 

дан па би била сама. Сетила се да њено одељење тог дан игра између две ватре у школском 

дворишту. Јако је била узбуђена и срећна зато што ће се играти са другарима ,али није 

знала како да покрије своје велике уши, била је јако тужна. Помислила је како она никоме 

не треба,како је сви исмевају и једино је тати добра када пере кола. Док је размишљала 

како ће да покрије своје уши почела је фудбалска утакмица у којој је она требала да игра. 

Али када је погледала на сат било је касно,била је много тужна што је закаснила на 

утакмицу јер је размишњала како да покрије своје уши. Сетила се да има њена мама има 

лепу мараму и  прелепе минђуше. Почела је утакмица, а Катарина није још стигла,  њен 

друг Пеца је седео и све време се окретао да види да ли ће Каћа можда наићи али ње није 

било.  Пеца је у једном тренутку зуставио утакмицу, позвао Катарину и рекао да мора 

хитно да дође. Она је брзо везала мараму око главе , ставила мамине минђуше , истрчала 

из куће и почела брзо да трчи ка школи. Каћа  је стигла на време да помогне свом тиму у 

победи. После тога никада је више нико није исмевао због кратке косе и великих ушију.  

         Мени се много допала књига “Риба риби гризе реп ” и ја би је свима препоручила. 
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