
Анализа бајке ,,Звезда у чијим је грудима нешто куцало“ 
Гроздана Олујић 

1. Прочитај из Читанке бајку Гроздане Олујић „Звезда у чијим је грудима нешто 
куцало“. 

2. Издвој главне ликове. 
3. Објасни због чега су се посвађале звезде. Размисли на који грчки мит који смо 
помињали на часу те подсећа повод за свађу звезда. 

4. Шта закључујеш о изванредној лепоти на основу прочитаног у бајци Гроздане 
Олујић, као и у народној бајци „Златна јабука и девет пауница“? Каква је судбина 
изванредно лепих бића? 

5. Опиши ноћни језерски амбијент и издвој детаље који су, по твом мишљењу, 
посебно упечатљиви. Размисли каква је функција описа ноћног амбијента. 

6. Како изгледа сусрет Звезде и Чобанина? Шта је очарало Звезду, а шта Чобанина? 
Да би употпунила/употпунио разумевање и лепоту описаног, пронађи и прочитај 
мит о Орфеју. 

7. Објасни и опиши промене које се догађају Звезди. Како се Чобанин мења? 
8. Чега се Звезда одриче да би била са Чобанином? Какав је твој став о њеном избору? 
Припреми се да на часу аргументујеш своје мишљење. 

9. Размисли о упозорењу Звездине Мајке. Шта нам ова бајка говори о љубави? Зашто 
Чобанинову фрулу могу да чују само они који воле? 

10. Упореди своје знање о народној и уметничкој бајци. Размисли и истакни сличности 
и разлике између та два типа бајки. 

11. Издвој најзначајније мотиве у бајци „Звезда у чијим је грудима нешто куцало“. 
12. Уколико те ова бајка подстакла и да се ликовно изразиш, нацртај Звезду или 
Чобанина. Цртеж ћемо ставити на блог. 

13. А када завршиш са припремом за час, откриј назив слике која стоји као илустрација 
за овај чланак и име њеног аутора. Напиши пар утисака о слици. Сматраш ли да је 
она адекватна (добра) илустрација за ову бајку? 

Одговори: 

2. Главни ликови у бајци су Звезда и Чобанин. 

3. Звезде су се посвађале око того која од њих је најлепша, најнежнија и најблиставија. То 
ме подсећа на грчки мит о Афродити и златној  јабуци. 

4. Судбина инзварендно лепих бића је таква да неко увек хоће да их повреди због 
љубоморе или им је често ускраћено нешто. 

5. Површина воде у језеру била је тиха и глатка, гране врба, врхови трава и лет свица били 
су блистави и нежни, а ноћ је била пуна мириса траве. По мом мишљењу посебно 



упечатљиви детаљи су описи језера и врба. Функција овог описа је да нам што боље 
дочара слику природе где се радња дешава. 

6. До сусрета Звезде и Чобанина дошло је тако што је звезда чула звук фруле коју је 
свирао Чобанин. Када је дошло до сусрета Звезда није дисала, нити се померала, а 
Чобанина сопствене очи нису слушале. Од његове песме посвећене Звезди је чак и шума 
задржала дах, небо се осуло звездама, а језеро је букнуло сребром. Звезду је очарала 
музика Чобанове фруле, а Чобана њена лепота и сјај.  

7. После сусрета Звезда је почела да се мења: сваког дана била је све сјајнија и врелија, а у 
грудима је почело нешто снажно да јој куца. Чобанин се није толико променио осим што 
је стално мислио на звезду и тако заборавио на сан. 

8. Да би била са Чобанином Звезда се одриче могућности да буде вечна и жртвује свој 
живот због њега. Ја, лично, Звезду подржавам донекле, али не у потпуности. 

9. Ова бајка нам говори о љубави да ако је она права и искрена да треба да се боримо за 
њу колико можемо. Чобанинову фрулу могу да чују они који воле зато што ће једино они 
разумети (кроз песму фруле) осећај који имају звезда и чобанин. 

10. Разлике између уметничке и народне бајке: 

Уметничка бајка Народна бајка 
Има аутора Нема аутора, народна творевина 
Може и не мора да има учестали почетак и 
крај 

Има учестали почетак и крај 

Део пажње је посвећен и описивању 
околине у којој се радња дешава 

Не обраћа се толико пажња на опис околине 
у којој се радња дешава 

Радња је заснована на пишчевој машти Радња је заснована на борби добра и зла 
  

Сличности између уметничке и народне бајке: 

Садржи фантастичне мотиве, увек се завршава срећним крајем, главни ликови су носиоци 
добрих особина: лепота, храброст, оданост,... 

11. Главни мотиви: 

-мотив искрене љубави 

-мотив лепоте 

 

 


