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МИНИСТАРСТВО  ПРОСВЕТЕ  РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ 

УДРУЖЕЊЕ  ВОЈВОЂАНСКИХ  УЧИТЕЉА 

 
АНАЛИЗА  РЕГИОНАЛНИХ  СМОТРИ 

17. ФЕСТИВАЛА  ЛУТКАРСТВА   ОСНОВНИХ  ШКОЛА 

(ФЛУОШ) 
(март  2011. године) 

 

Удружење војвођанских учитеља је током марта 2011. године у склопу  

Календара смотри и такмичења Министарства просвете Републике Србије за 

школску 2010/2011. веома успешно реализовало 6 регионалних луткарских 

смотри (Нови Сад, Сомбор, Зрењанин, Ниш, Крагујевац и Ваљево) у којима су 

своје луткарско умеће изузетно успешно приказале 33 основношколске групе. 

Веома је занимљиво да су аутори чак 15 представа имали доста успешан 

дебитантски наступ што недвосмислено указује на  нагли развој примене 

луткарства у основним школама Србије.  Све изведене представе треба дорадити 

и изводити што већи број пута у следећих годину дана јер се само тако стиче 

глумачко искуство. 

Након десетогодишњег интензивног и планског рада на стручном 

усавршавању учитеља и наставника основних школа широм Србије кроз пројекат 

„Луткарство у настави ваннаставним активностима“ који је и акредитован од 

школске 2002/2003. године, велики број колега је почео да примењује луткарство 

у наставном раду.  Након успешне примене у настави логична је појава жеље  за 

припремом целовите луткарске представе за јавно извођење. Право место за 

приказивање луткарских достигнућа и размену искустава су управо регионалне, 

републичка и међународна смотра Фестивала луткарства основних школа 

(ФЛУОШ). 

 Да би представа била успешно припремљена и изведена неопходно је да се 

склопе вишеструки елементи што је веома, веома тешко и тражи велику љубав, 

огроман уложен рад, одређена материјална средства, подршку околине (посебно 

управе школе), познавање теорије луткарства или јаку интуицију. За добру 

представу су потребни:   

умешно одабран текст (са правилном драмском радњом/правим заплетом), 

добар избор ученика који могу да пренесу одређене карактере лутака/ликова, 

успешно израђене лутке, 

добра анимација, 

добра сценографија...    

Колеге које припремају луткарске представе за ваннаставно јавно 

извођење заслужују велику пажњу, поштовање и велику подршку своје околине 

јер чине много у развијању културе и промоцији  својих ученика, школе и места. 

Тужно је када понекад  такво благо које има не препозна средина  и не пружи 

снажну подршку. Тиме сви губе, уместо да добијају. 

Због свега горе наведеног, почните да се бавите луткарством јер је 

најмоћнији педагошки приступ, облик рада у коме ће вам ученици исказати све 

своје креативне способности, развијати се и снажно социјализовати. Придружите 

нам се. Подржите наставнике луткаре!   

Од 33 изведене представе одабрали смо 6 најуспешнијих. Честитамо свим 

одабраним ауторима и сарданицима на веома успешним представама! 

До наступа на републичкој смотри представе треба дорадити у слабијим 

елементима.  
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У циљу подстицања стварања богатије и креативније књижевне основе за 

луткарски рад и ове године је ФЛУОШ расписао Конкурс најбољи ауторски 

луткарски текст. На Конкурс 17. ФЛУОШ-а су пристигло је 16 радова. Неки од 

текстова су били заправо адаптације туђих текстова.  У нajужи избор као 

ауторски радови ушлa су 4 текста. Коначна одлука о избору биће објављена на 

самом Фестивалу. 

 

ИЗБОР  НАЈУСПЕШНИЈИХ  ПРЕДСТАВА 

 СА   РЕГИОНАЛНИХ   СМОТРИ  ЗА 

17. ФЕСТИВАЛ  ЛУТКАРСТВА   ОСНОВНИХ  ШКОЛА  (ФЛУОШ) 

(15-16.април  2011. године) 
 
 

1. РГ – НОВИ  САД 

☺ САЊА  СТАНКОВИЋ  
Сарадник: Мирослава  Николић 

ОШ „Прва војвођанска бригада“ Нови  Сад 

Лутк. група: „Звездице“ млађи: 2. р. 

П: „Последња вештица“ 

(гињол) - Ваннаставна 

 

2. РГ – СОМБОР 

 

3. РГ – ЗРЕЊАНИН 

☺ ПЕТАР  СТАНИЋ 
Сарадник: Гордана Николић 

ОШ „Светозар Марковић Тоза“ Елемир 

Лутк. група: „Елемирски луткари“, млађи 4. р.  

П: „Лепотица  и  змај“ (лутке на штапу) – Ваннаставна 

 
4. РГ – НИШ 
 
5. РГ – КРАГУЈЕВАЦ 

☺ ЖАКЛИНА ЈЕВТИЋ 

Сарадник:   Милијана  Петровић 

ОШ Свети Сава“ Баточина 

Лутк. група:  Позориштанце „Звонце“, млађи 3-4. р. 

П: „Три прасета“ 

(лутке на штапу) - Наставна 

 

☺ ЈЕЛЕНА  РАКИЋ 

Сарадник:   Славица Весовић-Васовић  

ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ 

Белошевац/ Крагујевац 

Лутк. група: „Мудријаши“, старији  5-8. р. 

П: „Ако сте нас родили онда нас волите“ 

(гињол)  - Ваннаставна 

 

6. РГ - ВАЉЕВО 

☺ МИРЈАНА МИТРОВИЋ 
Сарадник:   Милена  Миловановић 

ОШ „Нада  Пурић“  Ваљево  

Лутк. група:  „Ваљевско позориштанце“ млађи 3-4. р. 

П: „Машта може свашта“  

(гињол) – Ваннаставна 
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☺ ЗОРИЦА ПОЛОМАЦ 
Сарадник:   Јелена Машић 

ОШ „Д. Максимовић“  Горњи Милановац  

Лутк. група:  „Врт детињаства“, 3-4. р 

П: „ВОЗИЋ ТУТУТКО-прича о љубави и пријатељству“ 

(гињол, лутке на штапу) – Ваннаставна 

 
 

 
 

• Најуспешнијим луткарским представама са регионалних смотри на 

17. ФЛУОШ-у 15-16. априла 2011. године у Позоришту младих у 

Новом Саду придружиће се још 2 луткарске групе из иностранства 

(републике Хрватске и Републике Босне и Херцеговине). 

 

• Због финансијске нестабилности још увек није сигурно да ли ће 

овогодишњи фестивал бити дводневни!  

 

• Позивамо све  учитеље/наставнике, стручне сараднике и директоре  

основних школа а посебно ауторе и сараднике представа са 

регионалних смотри заинтересованe за примену луткарства да 

нам се придруже у публици као посматрачи Фестивала у Новом 

Саду јер је ово јединствена прилика за даље учење и размену 

искустава.  

 

СВЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРИЈАВА УЧЕШЋА ПОСМАТРАЧА (име 

презиме, занимање, број мобилног/фиксног  телефона, ОШ)  на 

телефон 063/523-748  или е-адресу lutka@uvu.rs 

 

 

Срдачан поздрав и до скорог виђења у Новом Саду. 

 

Вера Стојшић-Гашпаровски 

(ауторка и директорка ФЛУОШ) 

15.03.2011. 
 


