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20. ФЕСТИВАЛ  ЛУТКАРСТВА  ОСНОВНИХ  ШКОЛА (ФЛУОШ) 

„УЗМИ  ЛУТКУ...“ 
 
 

 Удружење војвођанских  учитеља  је у Новом Саду половином априла успешно 
организовало 20. Фестивал  луткарства основних школа (ФЛУОШ). Покровитељи ове 
запажене луткарске манифестације (смотре) су Министарство просвете Републике 
Србије, Министарство културе Републике Србије и Управа за културу Града Новог 
Сада. Захваљујући и многобројним спонзорима, пословним сарадницима и 
организационој екипи Фестивал је протекао по најављеном програму. Због свог 
великог значаја за образовање ФЛУОШ се налази у Календару смотри и такмичења 
Министарства просвете, а због значаја за развој културе налази се и у културно-
туристичким календарима Новог Сада, Војводине и Србије. 
 Републичком фестивалу су претходиле школске смотре (током јануара) у 25 
основних школа Србије и окружне/међуокружне смотре у 6 градова (Нови Сад – 
саветница Драгана Глоговац, Сомбор – саветница Весна Шрајнер, Панчево – 
саветница  Весна Поповић, Ваљево – директорка мр Ана Савковић, Крагујевац – 
саветница Љиљана Сретеновић и Књажевац – саветница Јасна Васић).  
Веома успешни домаћини смотри су били: Удружење војвођанских учитеља и ШОСО 
„Милан Петровић“-Нови Сад (простор), ОШ „Иво Лола Рибар“- Сомбор, Удружење 
војвођанских учитеља и Дом културе Панчева (простор), ОШ „Нада Пурић“ у Ваљеву, 
ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“ из Књажевца са Домом културе (простор).  
Истовремено организовани су консултативни састанци са луткарима и уводни 
семинари основа луткарства за публику и учеснике. Награђени су и извојени 
најуспешнији луткари. Направљена је селекција представа за даље учешће на 
Фестивалу. 
 Самој завршној републичкој манифестацији 20. ФЛУОШ претходиле су 
луткарска радионица, изложба фестивалских фотографија, обележавање јубилеја 20 
година Фестивала луткарства основних школа, представљање књиге „Сунчева 
разговоријада“ колегинице Славке Кликовац  из Црне Горе и приручника „Лутка у 
настави“ Амеле Исановић из Босне и Херцеговине, као и пријем учесника Фестивала 
у Градској кући уз срдачан дочек господина Вање Вученовића помоћника 
градоначелника.   
 У великој сали Позоришта младих у професионалним условима, а у оквиру 
РЕПУБЛИЧКЕ смотре Фестивала наступили су најбољи овогодишњи чаробњаци 
школског луткарства са окружних и међуокружних смотри Србије. Од 28 успешно 
изведених луткарских представа за даље приказивање одабрано је 6 најцеловитијих 
представа. 
 

1. Луткарска  група „3. мај“ (3. разред) учитељице Душице Аџић и сараднице 
наставнице музичке културе Марије Драгин из ОШ „Јован Јовановић Змај“ из 
Сремске Каменице представом „Ковач и пас“ освојила је ДИПЛОМУ за 
успешан дебитантски наступ. 
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2. Луткарска  група „Манамана“ (2 – 4. разред) наставнице српског језика Душице 
Додић из ОШ „Петар Лековић“ из Пожеге представом „Дар краљеве кћери“ 
освојила је 
ДИПЛОМУ за најбољу сценографију. 

3. Луткарска група „Звездице“ (1. разред) учитељице Сање Станковић и 
сараднице наставнице српског језика Марије Тир Борља из ОШ „Прва 
војвођанска бригада“ из Новог Сада представом „Радост дружења“ освојила је 
ДИПЛОМУ за 1. место - најбољу представу у целини млађег узраста. 

4. Луткарска група „Звонце“ (6. разред) учитељице Милијане Петровић и 
сараднице учитељице Жаклине Јевтић представом „Прича вештице Кате“ 
освојила је 
ДИПЛОМУ за најуспешнију употребу звучних и светлосних ефеката. 

5. Луткарска група „8 ваљевских витезова“ (6 - 7. разред)  учитељице Мирјане 
Беговић и сараднице Милене Миловановић из ОШ „Нада Пурић“ из Ваљева 
представом „Приче са двора“ освојила је ДИПЛОМУ за 1. место - најбољу 
представу у целини старијег узраста. 

6. Луткарска група „Мудријаши“ (6. и 8. разред) наставнице енглеског језика 
Јелене Ракић и сараднице Славице Весовић Васовић из ОШ „Драгиша Луковић 
Шпанац“ из Крагујевца представом „Хоћу да будем глумица“ освојила је  
ДИПЛОМУ за јасно упућену васпитну поруку. 
Све представе републичеке смотре ФЛУОШ-а снимала је екипа РТВ Војводине 
и биће емитоване током наредних годину дана. 

  
На међународној смотри 20. фестивала луткарства основних школа (ФЛУОШ) 
одржаној непосредно после републичке смотре уз најуспешније представе оба 
узраста из Србије. 
 
Луткарска група „8 ваљевских витезова“ (6 - 7. разред)  учитељице Мирјане Беговић 
и сараднице Милене Миловановић из ОШ „Нада Пурић“ из Ваљева представом 
„Приче са двора“ освојила  је ДИПЛОМУ за успешно ликовно решење лутака. 
Уз њих своја луткарска умећа приказале си и три луткарске групе из околних земаља: 
 
1. Луткарско позориште Основне школе „Милан Вукотић“ учитељице Славке 
Кликовац из ОШ  „Милан Вукотић“ из  Голубовца (Црне Горе) представом „Сунчева 
разговоријада“ освојилo је ДИПЛОМУ за успешно коришћење лутке у настави. 

2. Драмско/луткарска секција  ЈУ ОШ „Солина“ из Тузле (Босна и Херцеговина) 
наставнице немачког језика Мајде  Ореч и сараднице наставнице бхс језика Весне 
Сабљак представом „Принц Маза против змаја Граје“ освојила је  ДИПЛОМУ за 
успешан дебитантски наступ. 

3. Драмска секција Основне школе „Осман Нури Хаџић“ из Сарајева (Босна и 
Херцеговина) учитеља Сабита  Агића и сараднице Смиље  Мрђа, представом: 
„Пламена - прича о другачијим“ освојила је  
ДИПЛОМУ за  другачији луткарски приступ стручног жирија и 
ДИПЛОМУ за  најбољи избор музике дечијег жирија. 
 

Одлукама како стручног, тако и дечијег жирија за најуспешнију представу  
20. фестивала луткарства основних школа (ФЛУОШ) проглашена је представа 
„Радост дружења“ Луткарске групе „Звездице“ (1. разред) учитељице Сање 
Станковић и сараднице наставнице српског језика Марије Тир Борља из ОШ 
„Прва војвођанска бригада“ из Новог Сада.  
 Све изведене луткарске представе овогодишњег Фестивала су биле изузетно 
успешне и запажене од публике на чему честитамо свим луткарским групама. Медији 
су будно пратили и бележили фестивалска дешавања.   
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 На овогодишњем конкурсу најбољи ауторски текст написала је наставница 
енглеског језика Јелена Ракић („Хоћу да будем глумица“) из ОШ „Драгиша Луковић 
Шпанац“ из Крагујевца. Друго место је заузела  наставница ликовне културе Рената 
Цветков („Бајка о учењу“) из ОШ „Никола Вукићевић“ из Сомбора, а треће учитељица 
Татјана Ковачев („Награда“) из ОШ „Бора Станковић“ из Каравукова. Похваљени су 
текстови наставнице српског језика мр Марије Бјељац („Надимци, шта са њима?“) из 
ОШ „Бора Станковић“ из Каравукова и  вероучитеља Драгана Радичевића („Јагње  и  
чудесно  јаје“) из  
ОШ „14. октобар“ из Драгинца код Лознице. 
 
 „Виолетина награда“ за вишегодишњи допринос развоју луткарске културе у 
основној школи овог пута је додељена и свечано уручена учитељици Славици 
Атанацковић из Крагујевца. 
 

Извођење представа пажљиво су пратили и детаљно анализирали чланови два 
жирија. Дечији  жири Фестивала чинили су ученици 7. разреда: Драгана Грозданић,  
Милица Пена, Владимир Крсмановић  и почасни члан Марко Аџић 
(средњошколац). 
Стручни  жири Фестивала чинили су: Ана Радаковић (глумица), Неда Даниловић 
(глумица), Драгана Глоговац (саветница Школске управе Нови Сад), Милена 
Гмијовић (учитељица – луткарка), Вера Стојшић – Гашпаровски (учитељица – 
луткарка, ауторка ФЛУОШ) и  почасни члан Богдан Симић (учитељ – луткар из 
Угљевика, Републике Српске). 
  Фестивал је и ове године веома ведро и успешно водила глумица  Наташа 
Вујић на опште задовољство учесника и публике.  
  
 Ове године на ФЛУОШ-у је (што у улози глумаца, што у улози публике) 
учествовало око 1500 наставника и ученика из 101 основне школе Србије, Црне Горе 
и Босне и Херцеговине са Републиком Српском.  
 
 Све овогодишње представе које су учествовале на окружном, 
међуокружном, републичком и међународном нивоу 20. Фестивала луткарства 
основних школа  даље се активно изводе широм Србије и земаља региона 
остварујући додатно сам циљ ФЛУОШ – ширење луткарске културе.  
 

Придружите нам се! 
Вера  Стојшић – Гашпаровски  

        (директорка ФЛУОШ-а) 
 www.uvu.rs 
 


