
 

Прва група: Први сусрет дечака и Беле Гриве. 

1. Опишите дечака Фолка. Где и са ким живи? 

2. Појасните однос између деде Еузибија и дечака. 

3. Шта Фолку значи мочвара? 

4. Фолко је желео да буде гардијан, а не рибар. Ко су гардијани? 

5. Пронађите и подвуците графитном оловком у књизи први сусрет Беле 
Гриве и дечака. У чему је лепота њиховог првог сусрета? 

6. Опиши младо ждребе и објасни због чега му је Фолко дао име „Бела 
Грива". (Обрати пажњу на речи које је писац употребио да би описао 
ждребе.) 

7. Како Бела Грива брани своју слободу?  

8. Коју реченицу понавља дечак Фолко када мисли на Белу Гриву? 

Друга група: Фолко проналази Белу Гриву. 

1. Замисли и опиши Антониа. 

2. Због чега Антоније жели да ухвати Белу Гриву? Шта и када Атонио говори 
о Белој Гриви? 

3. Како је дечак пронашао Белу Гриву? Опиши како је ждребе тада 
изгледало. Којим речима је писац описао његову длаку, реп, главу, врат? 

4. Због чега стари гардијан Антонио жели да Бела Грива постане вођа 
чопора? 

5. Бела Грива је очарао гардијане. Опиши њихов изглед и понашање у 
поглављу „Бели витез". 

Трећа група: Како су гардијани ухватили Белу Гриву. 

1. Због чега се Фолков деда придружио гардијанима у хватању Беле Гриве? 

2. За кога гардијани раде? Ко је њихов газда, где живи и чиме се бави? 
Како се обогатио? 

3. Опиши како је газда пронашао Белу Гриву и како је ждребе успело да се 
ослободи. 

4. Како се понашао дечак када је Бела Грива дошао њиховој кући. 

5. Бела Грива је волео дечака, али га је ипак напустио. Коју поруку можеш 
извући их оваквог поступка? 

6. Зашто кажемо да је пријатељство између дечака и ждребета 
нераскидиво? 

Четврта група: Бели и црни витез. 

1. Зашто је аутор романа Белу Гриву назвао белим витезом? 

2. Напиши зашто су се бели и црни витез борили? Како се завршила борба? 
Како је изгледао Бела Грива на крају борбе? – пронађи и подвуци тај део у 
роману 

3. Бела Грива се вратио Фолку. Замисли себе у улози Фолка у том тренутку 
и покушај да пренесеш своја осећања на папиру. 

Покушај да замислиш разговор са ждребетом и напиши га у виду дијалога 

Пета група:  Бела Грива поново нестаје. 

1. Због чега је Бела Грива поново напустио пријатеља (Фолка)? 

2. Опиши Фолкову потрагу за ждребетом. 

3. Опиши дечаков одлазак у Арл. 

4. Где је дечак поново срео Белу Гриву? 

5. Опиши дечаково понашање у циркусу. 

Шеста група: Како је Бела Грива побегао из ватре. 

1. Како се Бела Грива нашао у „ватреној“ опасности? 

2. Како је Фолко покушао да га спасе? 

3. Опиши последњу слику у роману. 

4. Шта је повезивало Фолка и Белу Гриву у разним ситуацијама? 

5. Како је аутор описао природу у последњем поглављу? 


