ЗАВРШЕН 16. ФЛУОШ
ФЕСТИВАЛ ЛУТКАРСТВА ОСНОВНИХ ШКОЛА

•
•
•
•
•
•
•

Организатор 16. ФЛУОШ-а: Удружење Војвођанских Учитеља
Министарство просвете Републике Србије
Подршка: Покрајински секретаријат за образовање АПВ и Управа за културу
Града Новог Сада
Место и време одржавања Фестивала: Позориште младих, Нови Сад,
22-23.4.2010.
Учесници: 100 ученика и наставника основних школа са 12 луткарских
представа
Водитељ: Вања Чорокало
Аутор и директор фестивала: Вера Стојшић – Гашпаровски
Медијски спонзор: Радио-телевизија Војводине

ЦИЉЕВИ ФЕСТИВАЛА:
• Републичка и међународна смотра стечених знања, умења, вештина и
достигнућа основношколских луткарских група,
• Промовисање дечјег луткарског стваралаштва деце млађег, старијег узраста
и деце са сметњама у развоју,
• Промовисање луткарског наставног и ваннаставног рада наставника са
ученицима,
• Ширење луткарства и подстицање наставника на бављење луткарством,
• Размена искустава и развој луткарске културе, еко и етно свести...
О ПРОГРАМУ
16. ФЕСТИВАЛА ЛУТКАРСТВА ОСНОВНИХ ШКОЛА
Удружење војвођанских учитеља је током фебруара и марта 2010. године у
оквиру Календара смотри и такмичења Министарства просвете Републике Србије за
школску 2009/2010. веома успешно реализовало 5 регионалних луткарских смотри
16. ФЛУОШ-а (Сомбор, Зрењанин (Елемир), Ниш, Крагујевац и Ваљево) у којима је
своје луткарско умеће изузетно успешно приказало чак 35 основношколских група.
Неколико аутора/учесника је наступило са ауторским текстовима што је за сваку
похвалу. Веома је занимљиво да су аутори чак 17 представа имали дебитантски
наступ што недвосмислено указује на нагли развој примене луткарства у основним
школама Србије.
Изузетно љубазни и добри домаћини овогодишњих регионалних смотри су били
ШОСО „Вук Караџић“ у Сомбору, ОШ „Светозар Марковић Тоза“ у Елемиру,
Учитељско друштво Ниш у Нишу, ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ у Крагујевцу и ОШ
„Нада Пурић“ у Ваљеву. Захваљујући њиховим напорима организација смотри је
била веома успешна на опште задовољство свих учесника. За велику похвалу је
видан напредак свих аутора у односу на претходне године.
Након свих 5 регионалних смотри од 35 одабрано је 7 најуспешнијих луткарских
представа за учешће на републичкој смотри 16. ФЛУОШ-а 22. априла 2010.
Ученици луткари су били смештени код вршњака, а наставници су имали
организовано разгледање градског језгра Новог Сада и радно вече за размену
искустава. Обележена је десетогодишњица рада Вере Стојшић Гашпаровски на
организованом стручном усавршавању наставника у области луткарства.

Сваку представу понаособ анализирала су два жирија, дечији (трочлани) и стручни
(петочлани).
Најуспешније представе републичке смотре 16. ФЛУОШ-а биле су „Чистоћа је од злата
јабука“ и „Змај голубијег срца“ којима су се на међународној смотри 23.4.2010. (након
Луткарског карневала и пријема у Градској кући Града Новог Сада) придружиле још
три представе из Републике Хрватске и Б и Х.
Најбоља представа 16. ФЛУОШ-а је представа „Змај голубијег срца“ ауторке Сање
Станковић из Новог Сада.

ПРИЗНАЊА ПРЕДСТАВАМА 16. ФЛУОШ-а
Представа: „ПОБУНА ВАСПИТНИХ МЕРА“
Ауторка представе: Зорица Поломац, професорка разредне наставе
Креаторка лутака и сарадница: Весна Симовић, професорка разредне наставе
ОШ „Десанка Максимовић“ Горњи Милановац
ДИПЛОМА ДЕЧИЈЕГ ЖИРИЈА - за креацију лутака
ДИПЛОМА СТРУЧНОГ ЖИРИЈА - за успешно изведену представу и ликовно
решење лутака
Представа: „ЧИСТОЋА ЈЕ ОД ЗЛАТА ЈАБУКА“
Ауторка представе: Верица Дољанац, професорка разредне наставе
Креаторке лутака: Верица Дољанац и Марија Васић
Сарадница: Ирена Миловановић, наставница музичке културе
ОШ „Свети Сава“ Читлук, Крушевац
ДИПЛОМА ДЕЧИЈЕГ ЖИРИЈА - ауторки за ликовно решење лутака и сценографије
Марији Васић за ликовно решење лутака
ДИПЛОМА СТРУЧНОГ ЖИРИЈА - најбоља представа у целини млађег узраста
Представа: „ЦВРЧАК И МРАВИ“
Ауторка представе: Милијана Петровић, професорка разредне наставе
Креаторка лутака и сарадница: Жаклина Јевтић, професорка разредне наставе
ОШ „Свети Сава“ Баточина
ДИПЛОМА ДЕЧИЈЕГ ЖИРИЈА - најбоља представа у целини млађег узраста
ДИПЛОМА СТРУЧНОГ ЖИРИЈА - за ликовно решење лутака и избор музике
Представа: „ПРИНЦЕЗА НА ЗРНУ ГРАШКА“
Креаторка лутака: Снежана Антоновић
Ауторка представе: Зорица Владисављевић, тифлопедагог
Сарадница: Славица Ћирић, тифлопедагог
Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ Земун
ДИПЛОМА СТРУЧНОГ ЖИРИЈА - за успешно изведену представу
Представа: „ЗМАЈ ГОЛУБИЈЕГ СРЦА“
Ауторка представе: Сања Станковић, професорка разредне наставе
Креаторке лутака: Сања Станковић и Мирослава Николић
Сарадница: Мирослава Николић, професорка разредне наставе
ОШ „Прва војвођанска бригада“ Нови Сад
ДИПЛОМА ДЕЧИЈЕГ ЖИРИЈА - најбоља представу у целини старијег узраста
ДИПЛОМА СТРУЧНОГ ЖИРИЈА – најбоља представа у целини старијег узраста
ДИПЛОМА СТРУЧНОГ ЖИРИЈА – најбоља представа 16. ФЛУОШ-а

Представа: „КАПЕТАН ЏОН ПИПЛФОКС“
Ауторка представе и краторка лутака: Ката Нађ Варга, професорка разредне
наставе
ОШ „Сечењи Иштван“ Суботица
ДИПЛОМА СТРУЧНОГ ЖИРИЈА - за ликовно решење лутака
Представа: „ЧАРОБЊАК ИЗ ОЗА“
Ауторка представе: Јелена Ракић, професорка енглеског језика
Креатори лутака: Јелена Ракић и Александар Радишић
Сарадник: Славица Весовић Васовић, професорка немачког језика
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ Крагујевац
ДИПЛОМА СТРУЧНОГ ЖИРИЈА - за успешно изведену представу
Снимак представе: „САН ПРЕТВОРЕН У РЕАЛНОСТ“
Ауторка текста и представе: Ирена Крешић, професорка грађанског васпитања
ОШ „Др Драган Херцог“ Београд
ДИПЛОМА СТРУЧНОГ ЖИРИЈА – луткарски рад у школи
Представа: „СТРАШАН САН“
Ауторка текста, представе и краторка лутака: Снежана Шевић, учитељица разредне
наставе
ОШ „Борово“ Борово (Република Хрватска)
ДИПЛОМА ДЕЧИЈЕГ ЖИРИЈА - за успешну употребу звучних ефеката
ДИПЛОМА СТРУЧНОГ ЖИРИЈА - за сценски говор
ДИПЛОМА Снежани Шевић за текст „Страшан сан“ успешно учешће на конкурсу за
најбољи лауторски луткарски текст
Представа: „МОЖДА ЛАЖУ, МОЖДА НЕ ЛАЖУ“
Аутор текста, представе, креатор лутака: Богдан Симић, учитељ
Луткарско позориште „Цврчак“/ОШ „Алекса Шантић“ Угљевик (Босна и Херцеговина)
ДИПЛОМА ДЕЧИЈЕГ ЖИРИЈА - за сценографију и јасно упућену поруку
ДИПЛОМА СТРУЧНОГ ЖИРИЈА - за анимацију лутака
Представа: „НЕКАД И САД – НИ НАЛИК“
Ауторка текста и представе: Амела Исановић, наставница босанског језика
Сарадник: Мујо Салиховић, наставник разредне наставе
ОШ „Сапна“ Витиница, Сапна, Тузла (Босна и Херцеговина)
ДИПЛОМА ДЕЧИЈЕГ ЖИРИЈА - за успешан избор музике
ДИПЛОМА СТРУЧНОГ ЖИРИЈА - за сценарио са адекватном поруком

