
    Истраживачки задаци за бајку ,,Звезда у чијим грудима је нешто куцало” 
2. Главни ликови у овој бајци су Звезда, једна од многих, коју је звук фруле 
привукао језеру и Чобанин који седећи на обали језера једне летење ноћи свира. 

3. Звезде су се посвађале око тога која је од њих најнежнија, најлепша као у грчком 
”Миту о златној јабуци раздора” у коме су се Хера, Афродита и Атина отимале око 
титуле најлепше како би добиле златну јабуку.  

4. Изванредна лепота одскаче од околног света, привлачи симпатије али и завист 
многих, има доста непријатеља и често трагичну судбину. 

5. Тиха, глатка површина воде, блиставе гране врба поред језера, јато свитаца. У 
језеру се огледају лепе и сјајне звезде. Ноћни амбијент је приказан с намером да се 
лепота звезда представи у пуном сјају и најави романтична и тајанствена прича која 
ће уследити. 

6.  Звезду је Чобанину привукла свирка његове фруле а Чобанин није могао да 
одоли Звездином сребрном сјају и лепоти. Орфеј је у грчкој митологији такође био 
изузетан свирач који је лепотом своје музике на лири чинио чуда, пред којим је чак 
и природа била немоћна. 

7. Звезду су престале да интересују ”будаласте” игре са њеним сестрама, постаје 
свакога дана све светлија и нежнија, образи су јој се зажарили а у грудима је 
почело да јој куца срце. Када су престали да се виђају њене очи су губиле сјај. 
Чобанин је туговао за Звездом, тражио је на небу сваке вечери и старио. 

8. Звезда се одриче вечног живота због љубави. Њен избор није разуман али је то 
избор њеног срца као што би свако друго заљубљено биће учинило. У литератури 
има много дела која су се бавила темом забрањене љубави, неразумевањем околине 
и страдањем због љубави (нпр.”Ромео и Јулија”). 

9. Звездана Мајка препознаје осећања своје кћери. То је плаши јер зна да су свет 
звезда и свет људи неспојиви, да то може довести до њене смрти. Звезда није могла 
да не послуша своја осећања што нам говори о снази љубави, да је љубав често 
изнад свега, чак и изнад живота.  

10. У уметничкој и народној бајци преплићу се догађаји и ликови из стварног и 
нестварног света. Животиње, појаве или предмети добијају особине људи. Добро 
увек побеђује зло што је и у овој бајци случај. 

За разлику од народне бајке уметничка бајка нема типичан почетак и завршетак 
(”Био једном један…” и ”Живели су срећно…” и сл.). 

Народна бајка нема изражених описа природе или личности. Ова уметничка бајка 
је препуна описа природе и осећања.   



У народним бајкама готово увек постоје негативни ликови који лоше заврше док у 
овој уметничкој бајци тога нема. 

Поука у народној бајци је увек јасна и директна. У овој уметничкој бајци на 
читаоцу остаје да сам извуче поуку. 

11. Звезда, симбол лепоте, сјаја, недостижне висине и бесмртности 

    Фрула, магична справа која може лепотом свог звука да управља људима, 
звездама и целокупном природом. 

Музика фруле, симболизује љубав, јер Чобанинову свирку чују ”само они који 
умеју да воле”. 

Срце, симбол љубави и осећајности, душе али и пролазности, старења. 

Седа коса симбол старења. 

13. Винсент Ван Гог- Звездана ноћ над Роном 

 

Слика представља уметников доживљај супротности светла и таме. Звеезде 
(Сазвежђе Велики медвед и још по која) и уличне  светиљке се огледају на мирној 
површини воде. Приказана је једна мирна летња ноћ и заљубљени пар на обали 
реке. Оно што нас не оставља равнодушним је атмосфера која је магична. 

Слика у потпуности одговара овој бајци.  

 

 



	  


