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1. ДАН  -  СУБОТА  13.6.2020.  
од 09:00 

 ФЛУОШ  луткарска youtube поворка                                                                                      
 

 
од 10:00 
Свечано  отварање 26. ФЛУОШ-а 
  
 
I   КАТЕГОРИЈА: ШКОЛСКЕ ЛУТКАРСКЕ ПРЕДСТАВЕ 
 
1. ДАН – МЛАЂИ УЗРАСТ  13. јун 2020.  
 
1. 
Представу „УГАСИТЕ  МРАК“  (трајања 15 минута)  
аутора Божидара Булића, учитеља (6. учешће),   
изводи ЛГ „Пупинов шор“ (2. разред) 
ОШ „Михајло Пупин“ из Идвора (јужнобанатски округ) 
Текст написао: Божидар Булић 
Лутке израдио: Божидар Булић 
 
Да нема страха, не би било ни јунака. Управо су страхови тема ове приче у којој се наши 
јунаци суочавају са мраком, грмљавином и самоћом. У директном непосредном контакту са 
страховима, упознајемо позитивне стране појава којих се деца плаше. Циљ представе 
„Угасите мрак“ није да страхове елиминише, него да их ублажи. 
 
2. 
Представу „ТАЈНА ЧАРОБНЕ МАПЕ“ (трајања 10 минута) 
ауторке Далиборке Путић Бераров, учитељице (3. учешће),   
изводи ЛГ „Маштари“ (2. разред) 
ОШ „Вук Караџић“ из Зрењанина (средњобанатски округ) 
Текст написала: Далиборка Путић Бераров 
Лутке израдила: Далиборка Путић Бераров 
 
Брат и сестра проналазе мапу изгубљеног блага па у потрагу крећу уз помоћ баке. На путу 
по свету упознају  се са другачијим културама, начином живота... упознају нове пријатеље. 
Путовање и потрага за изгубљеним благом их доводи до схватања правих животних 
вредности.  
 
 
 
 



 
 
 
                            
3. 
Представу  „ЈА У ШКОЛУ КРЕЋЕМ“ (трајања 17 минута) 
ауторке Верице Лукић, учитељице (8. учешће),  
сараднице Снежане Катанић, учитељице (7. учешће) 
изводи   ЛГ „Сунце“ (1. и 3. разред) 
ОШ „Краљ Александар I Карађорђевић“ из Јадранске Лешнице (мачвански округ) 
Текст написала: Верицa Лукић 
Лутке израдили: родитељи 
 
Ко воли школу, а ко не? Сазнаћете у представи „Ја у школу крећем“. Шта се деси кад у 
разред стигне нова другарица? Књига поруку шаље, мудрости децу учи. 

 
 

4. 
Представу „САКРИВЕНО  БЛАГО“ (трајања 20 минута) 
ауторке Ане Вујковић , учитељице (2. учешће),  
сараднице Наташе Јовановић, учитељице (2. учешће) 
изводи   ЛГ „Чивијаши“ (2. и 4. разред) 
ОШ „Јеврем Обреновић“ из Шапца / ИО Мишар (ваљевски округ) 
Текст написала: Ана Вујковић 
Лутке израдиле: Наташа Јовановић и Ана Вујковић 
 
Крај је школске године. Девојчица Јелена доноси ђачку књижицу и показује оцене мами. 
Мајка незадовољна постигнутим успехом критикује ћерку. У међувремену звони мобилни 
телефон и девојчица разговара са другарицом. Мајка љута чека да се заврши разговор и у 
моменту доноси одлуку....Шаље Јелену по казни у село код баке без мобилног телефона... 
Девојчица тужна, одлази да проведе распуст код баке и деке. У селу Јелена има много 
слободног времена и почиње да истражује околину. Једног дана пење се на таван и улази у 
један необичан, заборављен свет, у којем доживљава чаробне и бајковите тренутке... 
Истражује таван. Наилази на шкрињу, стари разбој, преслицу , вретено... Отвара шкрињу и 
наилази на ћилим и скривени дневник у њој… У дневнику се налазе шеме за ткање и 
поруке  од прабаке која се доселила са Старе планине и са собом понела своју девојачку 
спрему и нацртане шеме са скривеним порукама… Заинтересована остаје до саме вечери 
на тавану. Никоме   ништа о томе не говори и једва чека  да се  поново попнe на таван и да 
настави са читањем дневника... Следећег јутра узима дневник, али случајно закачи кончић 
и он парајући се оживљава и  проговара на велико Јеленино изненађење. Успостављају 
контакт и започиње њихово заједничко тајно дружење.... 
 
5. 
Представу „ПРЕДСТАВИЦА О УЧИТЕЉИЦИ“  (трајања 10 минута) 
аутора Драгана Радичевића, вероучитеља (5. учешће),  
сараднице Милене Пантић, учитељице 
изводи ЛГ „Млади Јадрани“  (4. разред) 
ОШ „14. октобар“ из Драгинца (мачвански округ) 
Текст написала: Олесја Јемељанова/превод са руског: Драган Радичевић 
Лутке израдиле: Јасмина  Јелачић, Гордана Стефановић, Јелена Крсмановић, 
Милена Пантић 
 
Учитељица упознаје присутне са животом у школи и после тога се види како пролазе у 
животу различити ученици са различитим односом према школи. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. ДАН  -  НЕДЕЉА  14.6.2020. – СТАРИЈИ ШКОЛСКИ  УЗРАСТ   
од 10:00 
 

 
1. 
Представу „ЕКОЛОШКА  ОДГОВОРНОСТ“ (трајања 12 минута) 
ауторке Марине Биреш, наставнице ликовне културе (7. учешће),  
изводи ЛГ „Пиникио“ (5. разред)  
ОШ „Сава Жебељан“ из Црепаје (јужнобанатски округ) 
Текст написала: Маринa Биреш 
Лутке израдила: Маринa Биреш 
 
Животиње у шуми коментаришу о загађењу природе, наилази јеж коме се заглавила 
лименка на леђима. Животиње покушавају да помогну јежу да се лименка уклони. На крају 
успевају заједничким снагама да га ослободе лименке. 
 
 
2. 
Представу „УОБРАЖЕНЕ ЈАБУКЕ“ (трајања 20 минута) 
ауторке Славице Атанацковић, учитељице (13. учешће),  
сараднице Татјанe Радоњић Мојсиловић, наставнице ликовне културе 
изводи ЛГ „Мудријаши“ (5-7. разред) 
ОШ „Драгиша  Луковић Шпанац“ из Крагујевца (шумадијски округ) 
Текст написала: „Шарене јабуке“ Ивана Деспотовић/ адаптирала: Славица 
Атанацковић 
Лутке израдиле: Татјана Радоњић  Мојсиловић и Славица Атанацковић 
 
Кратак опис представе: 
У воћњаку расту прекрасне јабуке. Јабуке постају уображене, заборављају која је сврха 
њиховог постојања, почињу да се хвале и надмећу. Ветар одлучује да их научи памети и 
шаље их у свет да се суоче са често суровом стварношћу. Кроз три приче видимо како су 
се јабуке најзад дозвале памети. Ветар их је подсетио да оне постоје да би деца и људи 
уживали у њиховом укусу и лепоти... а пре свега  здраво их је јести...  
 

 
3.  
Представу „ЈАРЧИЋ КОЈИ ЈЕ ЗНАО ДА БРОЈИ“  (трајања 12 минута) 
аутора Велизара Кондића, наставника српског језика,  
сараднице Душице Аћимовић, наставнице ликовне културе (4. учешће) 
изводи ЛГ „Јадрани“ (5 – 8. разред)  
ОШ „14. октобар“ из Драгинца (мачвански округ) 
Текст написала: Олесја Јемељанова/превод са руског: Драган Радичевић 
Лутке израдила: Душица Аћимовић 
 
Кратак опис представе: 
Јарчић не зна да броји, па га приповедач учи. Долазе различите животиње које не схватају 
бројање и гневне су на јарчића због тога,  а онда их бројање спашава на броду од потопа, 
па схватају значај математичких знања. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4.  
Представу „ПУТ  ОКО СВЕТА“   (трајања 20 минута)  
ауторке Верице Лукић, учитељице (8. учешће),  
сараднице Марице Поповић, наставнице ликовне културе (4. учешће) 
изводи   ЛГ „Сунце“  (6 – 7. разред) 
ОШ „Краљ Александар I Карађорђевић“ из Јадранске Лешнице (мачвански округ) 
Текст написала: Верицa Лукић 
Лутке израдили: родитељи 
 
Кратак опис представе: 
На забаван начин путујемо по свету и сусрећемо занимљиве ликове, али најлепше је ипак у 
свом крају. Ћилимко слеће у Србију, коло се игра и трофеј се слави. 
 
 
 
ЗА НАСТАВНИКЕ 
 
Категорија: АУТОРСКИ ЛУТКАРСКИ ТЕКСТ 
 
Категорија: ПОЗОРИШНЕ ГИЊОЛ ЛУТКЕ 
 
Категорија: ДЕСЕТОГОДИШЊЕ  УЧЕШЋЕ НА ФЛУОШ-у 
 
 
15:00-17:30  ЖИРИРАЊЕ  

 Дечији жири 26. ФЛУОШ - а 
 Стручни жири 26. ФЛУОШ - а 

 

17:30 Проглашење најуспешнијих луткарских представа и луткара 
* Најбоље представе 
* Најбољи ауторски луткарски текст 
* Најбоље позоришне гињол лутке 

 

РЕЗУЛТАТИ  СМОТРЕ   ЋЕ БИТИ ОБЈАВЉЕНИ  НА САЈТУ   www.uvu.rs 
 
 

Организатор: Удружење војвођанских учитеља 
тел: 063/523-748  uciteljivojvodine@gmail.com   www.uvu.rs 

 


