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УСПЕШНО ОДРЖАНЕ РЕГИОНАЛНЕ СМОТРЕ
18. ФЕСТИВАЛА ЛУТКАРСТВА ОСНОВНИХ ШКОЛА
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.
Удружење војвођанских учитеља је током марта 2012. године у оквиру
Календара смотри и такмичења Министарства просвете Републике Србије за школску
2011/2012. веома успешно реализовало 3 регионалне луткарске смотре. Захваљујући
увек спремним домаћинима ОШ „Нада Пурић“ у Ваљеву, ОШ „Драгиша Луковић
Шпанац“ у Крагујевцу, ШОСО „Милан Петровић“ у Новом Саду и издавачкој кући
„Креативни центар“ све је протекло у најбољем реду.
Своје луткарско умеће је на регионалним смотрама изузетно успешно
приказало 19 основношколских луткарских група. Због изузетно тешке опште
материјалне ситуације број учесника је ове године био нешто мањи. Све изведене
представе су за похвалу што недвосмислено указује на развој примене луткарства у
основним школама Србије.
Представе у неким сегментима треба дорадити и
изводити што већи број пута у следећих годину дана јер се само тако стиче глумачко
искуство.
Од 19 изведених представа одабрали смо 7 најуспешнијих. Честитамо свим
одабраним ауторима и сарданицима на веома успешним представама!
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ИЗБОР НАЈУСПЕШНИЈИХ ПРЕДСТАВА
СА РЕГИОНАЛНИХ СМОТРИ ЗА
18. ФЕСТИВАЛ ЛУТКАРСТВА ОСНОВНИХ ШКОЛА (ФЛУОШ)
(Нови Сад, 26-27-28.април 2012. године)
1. РГ – ВАЉЕВО (24. март 2012.)

☺МИРЈАНА МИТРОВИЋ
Сарадник: Милена Миловановић
ОШ „Нада Пурић“ Ваљево
Лутк. група: „Четврта(ци)“, млађи: 4. р.
Представа: „НАГРАДА“ (гињол) – ВН

☺МИЛОЉУБ

РИСТАНОВИЋ
Сарадник: Снежана Голубов
ОШ „Иво Андрић“ Прањани
Лутк. група: „Радмилчићи“, старији: 5-7. р.
Представа: „ЛЕТИ, ЛЕТИ БУБАМАРО“ (гињол, на штапу) – ВН
2. РГ – КРАГУЈЕВАЦ (25. март 2012.)

☺ГОРАН

ПЕЈЧИЋ
Сарадник: Маја Петруцић
ОШ „Ђура Јакшић“ Зајечар
Лутк. група: „Еколошко позориштанце“, млађи: 2-3. р.
Представа: „СВАКА ОЦЕНА ЈЕ ЗА ЂАКА“ (лутке на штапу) - ВН

☺ МИЛИЈАНА ПЕТРОВИЋ
Сарадник: ЖАКЛИНА ЈЕВТИЋ
ОШ „Свети Сава“ Баточина
Лутк. група: Позориштанце „Звонце“, млађи: 2-4. р.
Представа: „АВАНТУРЕ КРАЉЕВСКОГ ГРАШКА“ (лутке на штапу) - ВН
☺СЛАВИЦА

АТАНАЦКОВИЋ
Сарадник: Јелена Ракић
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“
Белошевац/ Крагујевац
Лутк. група: „Мудријаши“, старији: 5-8. р.
Представа: „ЗАМАЛО ПА ПИНОКИО“ (гињол) - ВН

3. РГ – НОВИ САД (31. март 2012.)

☺ЈЕЛЕНА

ВАЦИ
ОШ „Иван Горан Ковачић“ Станишић
Лутк. група: „Весели луткари“, млађи: 3. р.
Представа: „ЦРВЕНКАПА“ (лутке на штапу) - ВН

☺САЊА

СТАНКОВИЋ
ОШ „Прва војвођанска бригада“ Нови Сад
Лутк. група: „Звездице“, млађи: 3. р.
Представа: „БУНДЕВАРА“ (гињол) - ВН
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ПОЗИВАМО све учитеље/вероучитеље/предметне наставнике,
стручне сараднике и директоре основних школа а посебно
ауторе и сараднике представа са регионалних смотри да нам
се придруже 27.
априла 2012. године у 10,00 часова у
Позоришту младих у Новом Саду као посматрачи 18.
ФЕСТИВАЛА ЛУТКАРСТВА ОСНОВНИХ ШКОЛА (ФЛУОШ) јер је
ово јединствена прилика за даље стручно усавршавање,
уживање и напредовање у луткарству, као и за размену
искустава.
СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРИЈАВА УЧЕШЋА ПОСМАТРАЧА (име
презиме, занимање, број мобилног/фиксног телефона, ОШ)
примају се 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)
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