
ОДРЖАНЕ  РЕГИОНАЛНЕ  СМОТРЕ   

19. ФЕСТИВАЛА  ЛУТКАРСТВА  ОСНОВНИХ  ШКОЛА 
Удружење војвођанских учитеља је у оквиру Календара смотри и такмичења 
Министарства просвете Републике Србије за школску 2012/2013. годину  успешно 
реализовало четири регионалне луткарске смотре. Од 26 пријављених луткарских група 
на овогодишњи Конкурс, представе су извеле 23 групе. 
 
1. РЕГИОНАЛНА  ГРУПА  - КРАГУЈЕВАЦ , субота 9. март 2013. (8 представа) 
 

Традиционални домаћин крагујевачке смотре је  ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“.  
И ове године су се колеге потрудиле да све буде одлично организовано. 
Крагујевачка регионална смотра је такође традиционално многобројна и веома јака. Из 
ње су ове године издвојене две представе за републичку смотру 19. ФЛУОШа. 
То су сјајне представе колегиница Жаклине Јевтић из Баточине и Душице Додић из 
Пожеге. 
Најбоља представа у овој групи је била „Приче из морске улице“ Жаклине Јевтић из 
Баточине. 
 
2. РЕГИОНАЛНА  ГРУПА  - НИШ, недеља 10. март 2013. (4 представе) 
 

 Овогодишњи домаћин регионалне смотре у Нишу је први пут био Регионални центар 
за професионални развој запослених у образовању Ниш. Изузетни услови рада пружили 
су нам одличну атмосферу за извођење представа. Нишка регионална група је још увек 
доста слаба јер су чак три од четири представе извеле дебитантске луткарске групе. 
Надамо се да ће се наставници из Ниша ускоро придружити  осталим многобројним 
колегама широм Србије у активнијем луткарском раду. 

 
3. РЕГИОНАЛНА  ГРУПА  - НОВИ  САД, субота 16. март  2013. (7 представа) 
 

Традиционално домаћин простора регионалне смотре у Новом саду је и ове године 
била ШOСO „Др Милан Петровић“. Одлични услови рада пружили су нам одличну 
атмосферу за извођење представа. Регионална група у Новом Саду је из године у годину 
све бројнија и јача. Ове године је изведено доста добрих представа. Изабране су чак три 
представе за републичку смотру 19. ФЛУОШа. То су представе колега: Гордане Фодог из 
Ирига (дебитантска),  Сање Станковић из Новог Сада и Петра Станића из Елемира. 
Најбоља представа у овој групи је била „Шумска хајка“ Петра Станића из Елемира. 

 

4. РЕГИОНАЛНА  ГРУПА  - СОМБОР, недеља 17. март 2013. (4 представе) 
 

Овогодишњи домаћин регионалне смотре у Сомбору је  први пут била OШ „Иво Лола 
Рибар“. Колеге су се потрудиле да све буде одлично организовано, те је смотра била 
веома успешна. Све четири представе су успешно изведене. 
Најбоља представа у овој групи је била „Дебели облак“ Силвије Тот из Сомбора. 
 

Закључак: Све  23 представе су  успешно изведене. Говор је био јасан, гласан и 
правилан. Након смотри потребно је представу изводите што чешће у јавности како 
би деца постала што спонтанија и слободнија. То ће допринети каснијем зрелијем 
наступу луткарске групе. Убудуће треба обратити већу пажњу на избегавање 
жаргонског говора, дужину представе (15-20 минута), правилно вођење лутака и 
поставку сценографије. 
 

РАЗМЕНОМ ИСКУСТАВА МНОГО СЕ УЧИ, ТАКО ДА СВАКЕ ГОДИНЕ СВИ 
ПОСТАЈЕМО СВЕ БОЉИ. 

 

Очекујемо Вас на ФЛУОШ  19. априла у Новом Саду где ће наступити овогодишње 
најуспешније основношколске  луткарске представе/групе. 

 
Вера Стојшић-Гашпаровски 


