
Од читања се расте 
 
 

Ову књигу је написала Јасминка Петровић. Има децу и унуке. Живи у Београду. 
 

Тамара је главни лик ове књиге. Она не зна да чита и пише. Њена мама ју је водила 

код разних лекара. Резултати су јој били добри.Родитељи је уче да чита и пише. Када 

се Тамара умори спусти главу на књигу и заспи. 

Када је пошла у школу, видела је деку на клупи и причала је са њим. Постављала му 

је питања   и слушала његове одговоре. Питала га је, која му је омиљена животиња. Он 

је рекао „опозум Хајди“. Тамара га је питала како изгледа а он је рекао да погледа на 

интернету. 

Тамара се вратила кући, села за лап-топ и уз помоћ Буквара написала на лап-топу, 

опозум Хајди. Све је рекла деди. Деда јој је причао о књизи „Хајди“ и она је отишла у 

библиотеку да је узме, желеле је да је прочита. То је, како је рекао деда , девојчица 

која је остала без родитеља и живела са дедом. Када ју је отворила видела је гомилу 

слова и почела је да учи слова. Сањала је како бере цвеће по ливади, али ипак је брала 

слова по књизи. То је био најбољи догађај , када је узела књигу „Хајди“ , није знала 

да је прочита, тада је научила слова. 

Главна тема у овој причи је начин на који је Тамара научила да чита и пише. 
 

Мама и тата је нису могли научити на силу да чита, терали су је. Одлучила је да узме 

Буквар и све сама научи, уз дедине савете. Мислим да су родитељи требали да нађу 

други начин како би је убедили да научи да чита и пише како је то урадио деда. 

Ујутру се похвалила деди. Рекла му је да иде сама у школу, пешке. Деда јој је рекао 

„Видиш како се од читања расте“. 
 

Тамари је деда постао важан јер јој је давао различите савете. Деда је у њен свет 

увео занимњивог јунака опосума Хајди, веома популарног на интернету.Тако је 

мотивисао да научи да чита и пише. Деда јој се допао као човек зато што јој је давао 

одговоре који јој одговарају и који су јој били занимљиви и мудри. 

Књига ми се свиђа јер је Тамара кроз јако занимљиве начине научила да чита и пише  

а Тамара се разликује по томе што главни ликови воле да читају и пишу. 

Деда је покренуо Тамару да чита и пише.Рекао је „Лакше ће ти бити у животу, ко 

много чита не секира се“.“Стално би да мења и поправља нешто, а то је тешко“.“Људи 

не воле промене, плаше се да ће их нове идеје појести као што је вук појео баку и  

Црвенкапу“. 



Препорука будућим читаоцима је, да колико год да их мрзи и колико год да је на  

почетку досадно, прочитајте књигу јер занимњива је и уђите у ту књигу и знаћете о 

чему се ради. 
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