
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЗИВ НА УЧЕШЋЕ НА  
28.  ФЕСТИВАЛУ  ЛУТКАРСТВА   ОСНОВНИХ   ШКОЛА  (ФЛУОШ) 

 
Организатор 28. ФЛУОШ: Удружење Војвођанских Учитеља и 

Министарство просвете Републике Србије (Календар смотри и такмичења) 

- школске смотре у јануару 2022. године,  

- окружне/међуокружне смотре у  фебруару-марту 2022. године и  

- републичкa и међународнa смотра 28. ФЛУОШ у Новом Саду 21-23. маја 2022.  

 
 
1. Ако сте учитељ или наставник, аутор текста за луткарске представе и желите да 
конкуришете у категорији за  НАЈБОЉИ АУТОРСКИ  ЛУТКАРСКИ  ТЕКСТ  2022. и да на тај 
начин промовишете свој рад, доставите попуњен образац КОНКУРСНЕ  ПРИЈАВЕ  учешћа 
(преузети са сајта  www.uvu.rs), текст  (фонт: аријел, величина:12, ћириличко писмо), 
биографију и портретну фотографију  најкасније до 1. фебруара 2022. 
 
2. Ако сте учитељ или наставник, аутор лутака за луткарске представе и желите да 
конкуришете у категорији за  НАЈБОЉE ГИЊОЛ ПОЗОРИШНE ЛУТКE  2022. и да на тај 
начин промовишете свој рад, доставите попуњен образац КОНКУРСНЕ  ПРИЈАВЕ  учешћа 
(преузети са сајта  www.uvu.rs), текст  (фонт: аријел, величина:12, ћириличко писмо), 
биографију, портретну фотографију.  
Две класичне гињол лутке (пар) доставите  поштом најкасније до 1. фебруара 2022. године 
на адресу: Удружење војвођанских учитеља, Булевар Јаше Томића 19 б, 21 000 Нови Сад. 
  
3. Ако сте учитељ или наставник основне школе Републике Србије и желите конкурисати за 
УЧЕШЋЕ НА 28. ФЛУОШ-у луткарском представом треба да: 
а) Попуњен образац КОНКУРСНЕ  ПРИЈАВЕ  учешћа (преузети са сајта  www.uvu.rs) 
б) Текст представе коју припремате (фонт: аријел, величина:12, ћириличко писмо, име 
аутора текста, име аутора адаптације ако је адаптиран) 
в) Биографије и портретне фотографије наставника (аутора и сарадника)  
доставите  најкасније до 15. децембра 2021. 
Луткарску групу чине до 8 ученика млађег или старијег узраста и до 2 наставника (Аутор и 
сарадник) из исте школе. 
 
 
 Пријаве слати искључиво електронском поштом на адресу: skolskalutka@gmail.com  
Комплетан текст конкурса можете преузети са сајта:    www.uvu.rs 
 

Напомена: Програм 27. ФЛУОШ-а још увек можете погледати на you tube каналу Удружења 
војвођанских учитеља. 
 

Вера Стојшић-Гашпаровски 
1.11.2021. 


