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Књигу „Од читања се расте'' написала је Јасминка Петровић. Јасминка Петровић је рођена 
1960. године у Београду. Удата је за познатог глумца Владимира Петровића. Струдирала је 
шпански језик и књижевност. Поред писања књига за децу, била је и уредница емисије за 
тинејџере на Радио Пингвину и уредница часописа National Geographic Junior на српском 
језику. Написала је више од 30 књига за децу и младе. Књиге су јој превођене на више од 30 
језика, а два пута су се нашле међу 200 најбољих дечјих књига на свету. 
 
Књига „Од читања се расте“ ми се веома допала јер је, као и друге књиге које је написала 
Јасминка Петровић, веома занимљива. Када сам читала књигу осећала сам се веома лепо и 
срећно. Прочитала сам је брзо, за пола сата, за разлику од других књига које некада читам и 
по три-четири дана.  
 
Читајући неке делове смејала сам се, као на пример када су се свађали родитељи девојчице 
Тамаре, која је главни лик у овој књизи, док је она стајала на једној нози, шишала шишке, 
певала, цртала, сликала. А кад би родитељи престали да се свађају, она би тек тада 
надрљала. Тата би је први учио да чита и пише, па онда мама, али безуспешно. 
 
Тамара је у ствари научила да чита и пише уз помоћ једног деде из зграде, који је имао 
омиљену животињу, опосума Хајди. Када му је Тамара тражила да јој покаже како изгледа тај 
чувени опосум, деда јој је рекао да укуца на интернету и да погледа, али Тамара му је 
одговорила да не уме да чита и пише, тј. да је неписмена. 
 
Тамара је постала радознала и, пошто није умела да чита и пише, сетила се да би могао да јој 
помогне буквар. Буквално је слово по слово куцала на тастатури лаптопа и коначно успела да 
напише и да види како изгледа тај чувени опосум Хајди. Када се сутрадан пробудила једва је 
чекала да види деду и да му се похвали. Али Тамара није знала зашто се опосум зове Хајди, 
ни ко је Хајди уопште, јер није читала књигу о познатој девојчици. То је натерало да се врати 
по чланску карту и да оде у библиотеку. Узела је књигу о Хајди, али се изненадила када је 
видела колико има непознатих слова у књизи. Покушала је да наговори маму да јој чита, а 
после и тату, али пошто су они били уморни, Тамара је опет узела буквар и почела сама да 
учи слова.  
 
Ту ноћ је чак и сањала како бере по једној књизи слова мала, велика, нека која су се смејала, 
нека која су се кревељила. Пробудила се срећна и пресрећна, али није имала појма зашто. У 
ствари, била је срећна што је сама научила да чита и пише, па је и у школи могла да помогне 
другару Милану да напише лепшу честитку за рођендан Василиси. 
 
Порука ове књиге је да сви морамо да знамо да читамо да би нам било лакше кад порастемо. 
Али некада морамо да се помучимо и да будемо упорни. Зато ме је и заинтересовао наслов 
приче „Од читања се расте“. Не расте се буквално од читања, већ читајући књиге постајемо 



зрелији, паметнији, можемо да научимо пуно. А и читање нам помаже да се лепше 
изражавамо у школи. 
 
У причи ми се не свиђа што Тамара провоцира родитеље који у ствари желе само да јој 
помогну. Али без тог дела прича не би била лепа и поучна, јер деца морају да слушају старије 
и није лепо да се ружно понашају. 
 
С друге стране, кад је Тамара видела деду како плаче, било јој је жао. Није знала зашто плаче, 
а није знала ни да ли да га пита. Зато је почела да прича о ономе што јој је прво пало на 
памет, а то је била прича о вуку и Црвенкапи. У ствари, мислим да му је наговештавала да је 
почела сама да чита књиге. Деда је био тужан јер је прочитао у новинама да је опосум Хајди 
угинуо, а да није било опосума Хајди, Тамара не би тако брзо и сама научила да чита. 
 
Јасминка Петровић је мој омиљени писац за децу, а поред ове књиге прочитала сам још 
неколико њених књига које су исто овако поучне, лепе, смешне. Зато ћу и ову књигу 
препоручити мојим другарицама и другарима, јер уз њу и они могу да заволе књиге. И да 
порасту од читања. 
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