
Nastavni predmet: Hrvatski jezik 

 Razred: VII. 

Nadnevak: 3. travnja 2020. 

Nastavna jedinica: Josip Pupačić, Zvijezda da mi je biti 

Upute za učenike: 

 Čitaj pažljivo pjesmu i slijedi navedene upute za svaku aktivnost! 

Zadatke rješavaj samostalno ili uz pomoć čitanke (književne pojmove). 

 

Aktivnost 1.  

Pročitaj pjesmu! 

Sada kada si pročitao/la ovu pjesmu, razmisli o pjesnikovim riječima i pokušaj odgovoriti na 

postavljena pitanja (ne trebaš pisati u bilježnicu). 

- Kakav je osjećaj gledati u zvijezde? 

- Čemu se diviš kad gledaš u zvijezde? 

- Čime te zvijezde privlače? 

- Je li to sjajem, ljepotom, visinom, nedostupnošću, tajanstvenošću ili nečim drugim? 

- Možeš li razumjeti pjesnikovu želju? 

- Imaš li i ti svoju zvijezdu? 

- Želiš li i ti biti zvijezda?  

- Da si zvijezda, koju želju bi ostvario? 

- Znaš li što je zvijezda vodilja? 

- Imaš li ti svoju zvijezdu vodilju? 



Aktivnost 2.  

Sada pokušaj usmeno odrediti dolje navedene pojmove! 

- Književni rod 

- Vrstu pjesme 

- Temu  

- Osnovnu misao 

- Osnovni motiv 

- Vrstu stiha 

- Vrstu strofe 

- Ritam 

- Raspoloženje 

- Pjesničke slike 

- Stilske figure 

 

Aktivnost 3.  

U bilježnicu zapiši obradu pjesme! 

Zvijezda da mi je biti 

                             Josip Pupačić 

Književni rod: lirika 

Vrsta pjesme: misaona lirska pjesma 

Tema: zvijezda da mi je biti 

Osnovna misao: sjati drugima kao zvijezda 

Osnovni motiv: zvijezda 

Stih: osmerci, slododan 

Strofa: dvije tercine, monostih 

• Monostih – strofa od jednog stiha 

Ritam:  umjeren, smiren, svečan 

Raspoloženje: ugodno 

Pjesničke slike:   

• Vizualne: „...i živjet kao zvijezda 

                  Negdje visoko, visoko.“ 



 

Stilske figure:  

• Ponavljanje: Zvijezda da mi je biti. 

                           visoko, visoko  

• Personifikacija: i živjet kao zvijezda (zvijezde žive) 

• Usporedba: živjet kao zvijezda 

• Asonanca: zvijezda da mi je biti  

                  Negdje visoko, visoko 

• Aliteracija: ono je moja zvijezda  

 

Osvrt:  

Josip Pupačić (1928. – 1971.) spada među najcjenjenije suvremene hrvatske 

pjesnike, a osobito je zapamćen po antologijskim pjesmama More, te Tri moja brata. U 

svojoj poeziji razrješava svoj odnos sa smrću, te prihvaća poziv u život. 

U pjesmi Zvijezda da mi je biti pjesnik izražava duboku želju biti zvijezdom, sve 

njegove misli okupirane su zvijezdom. Za njega zvijezda znači nešto više, to više nije samo 

nebesko tijelo. Zvijezda je za pjesnika krajnji cilj koji želi doseći, biti blizu Bogu, stvoritelju 

svega, biti ostvarenje nečijih želja, misli, nešto tajanstveno, nedodirljivo. 

 

Aktivnost 4.  

Zadatak: Napiši sastav na temu Da sam ja zvijezda! 

 

 


