
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ФЕСТИВАЛ  ЛУТКАРСТВА  
ОСНОВНИХ  ШКОЛА 

(ФЛУОШ) 
СА ЛУТКОМ  ЈЕ НАЈЛЕПШЕ 

         Нови Сад, 22-23.5.2021. 
 
 

Подршка: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
 
 
Спонзори: 
 
 
 
 
 
 



  
канал  youtube/ Удружење војвођанских учитеља  
Линк: https://www.youtube.com/channel/UCxTwwQuopqzHZZ0Izh b0J-Q/featured  
 
1. ДАН  -  СУБОТА  22.5.2021.  
од 09:00 

• 27. ФЛУОШ -  youtube поворка  лутака                                                                                    
 
од 10:00  Oтварање 27. ФЛУОШ-а 
  

СМОТРА ШКОЛСКИХ ЛУТКАРСКИХ ПРЕДСТАВА 
 
1. ДАН – МЛАЂИ УЗРАСТ  22. мај 2021. од 10:00 
 
1. 
Представу „ДЕЧИЈИ УГОВОР“   (трајања 8,20 минута)  
ауторке Десанке Ристић, учитељице (1. учешће)   
изводе 7 ученика ЛГ „Свици“ (3. разред) 
ОШ „Вук Караџић“ из Кикинде (севернобанатски округ) 
Текст написала: Десанка Ристић 
Лутке израдили: Десанка Ристић и родитељи ученика 
 
Представа је својеврсна педагошка слика савременог родитељства. 
Има васпитну поруку која оснажује децу да се изборе за своје право на самосталност, одговорност 
и грешку, без презаштићавања од старане одраслих и родитеља. 
Дете у представи је мали савремени борац за своју самосталност. 
Награда, уцена, „шаргарепа“, штап – су превазиђене методе. Зато дете узима ствар у своје руке и 
доноси „Дечији уговор“. 
 
2. 
Представу „КАКО СПАСИТИ ДЕТЕ БУДУЋНОСТИ“   (трајања 13 минута)  
ауторке Снежане Катанић, учитељице (8. учешће)   
сараднице Гордане Миладиновић,  учитељице (1. учешће) 
изводе 8 ученика ЛГ „Сунце“ (2. и 4. разред) 
ОШ „Краљ Александар I Карађорђевић“ из Јадранске Лешнице (мачвански округ) 
Текст написала: Гордана Влајић 
Лутке израдили: родитељи ученика 
 
Породица је на окупу. Деда, баба, мама и тата покушавају доћи до решењакако како да спасу децу 
будућности. Деца су у свом свету мобилних телефона и игрица. Свако има своја размишљања и 
ставове, али, једно је заједничко – љубав. Она се емитује на разне начине, шапутањем, ношењем 
слике у новчанику, есемесовима – али је ту.  
Свако на свој начин и у своје време. 
На крају, заједнички став свих је – будућности спашавање = љубавно дешавање.  
 
3. 
Представу „ВИЛИНСКЕ ПРИЧЕ“   (трајања 23,20 минута)  
ауторке Ане Вујковић, учитељице (3. учешће)   
сараднице Наташе Јовановић, педагога/учитељице (3. учешће)   
изводе 8 ученика ЛГ „Чивијаши“ (3-4. разред) 
ОШ „ Јеврем Обреновић“ из Шапца, ИО Мишар (ваљевски округ) 
Текст написала: Ана Вујковић 
Лутке израдиле: Ана Вујковић и Наташа Јовановић 
 
      Убрзан темпо живота,стална журба и трка за овоземаљским добрима , потпуно су  у људима 
створили искривљене слике вредности... Негде скрајнута,  доброта, хуманост, као и све већа 
потреба да се окрећемо природи у којој налазимо често и необјашњиве, проткане мистиком и 
легендама, изворе здравља и задовољств,  прича су  једне сасвим обичне београдске породице 
која своје распусте проводи у оази мира, у нетакнутој природи планине Таре.  
    Брат и сестра близанци одлазе да проведу летњи распуст на планини. Два потпуно супротна  
карактера на различите начине доживљавају летовање. Сестра га са одушевљењем прихвата, док 



се брат противи одласку и кује "паклени план"  за који мисли да ће га остварити и не слутећи какав 
га преображај и чуда очекују на одмору. Упознаје се са скривеним људима, недодирљивим бићима,  
о којима је само слушао  легенде... Виле и вилењаци постају другари у свакодневним шетњама и 
упознавању са природом, њеним раскошним лепотама и скривеним лековитим травама.   У  једном 
тренутку, уз помоћ вила и вилењака,  проналази лек не само за себе већ и за болесну другарицу. У 
природи налази срећу, задовољство и просветљење, које ће са задовољством чувати у срцу... 
 
4. 
Представу „ТУПА, ТУП“   (трајања 11,34 минута)  
аутора Божидара Булића, учитеља (7. учешће)   
изводе 7. ученика ЛГ „Банатски шор“ (3-4. разред) 
ОШ „Михајло Пупин“ из Идвора (јужнобанатски округ) 
Текст написао: Божидар Булић 
Лутке израдио: Божидар Булић 
 
Почетак школске године је посебан доживљај за све ђаке. За тај дан везује се и припрема школског 
прибора. О томе какав је и који прибор потребан, говори ова представа. 
Кроз неколико ситуација јасно се даје до знања како би прави ђак требао да се понаша према 
прибору и како га треба чувати. 
Уредан прибор значи - уредан ђак, што је и поука ове представе.  
 
5. 
Представу „ЦРВЕНА КУЋИЦА“   (трајања 17 минута)  
ауторке Верице Лукић, учитељице (9. учешће)   
сараднице Новке Ољачић, учитељице (1. учешће) 
изводе 8 ученика ЛГ „Школарци“ (1. и 4. разред) 
ОШ „Петар Тасић“ из Лешнице (мачвански округ) 
Текст написала: Верица Лукић 
Лутке израдили: родитељи ученика  
 
Дечаку, Пеђи је досадно, неће ни да се игра. Савете му дају сестра и мама. Мама сину даје задатак 
да нађе малу црвену кућицу без прозора и врата са звездом унутра. Пеђа креће  у потрагу. Помажу 
му друг, његов тата, бака, Сунце, ветар.  Да ли ће успети у потрази сазнаћете на крају представе. 
 
2. ДАН – СТАРИЈИ УЗРАСТ  14. јун 2020. од 10: 00 

 
1. 
Представу „ПРОФЕСОР ВУЈИЋ“   (трајања 17 минута)  
ауторке Марице Поповић, наставнице ликовне културе (5. учешће)   
сарадника Ђорђа Бабића, учитеља (1. учешће)   
изводе 8 ученика ЛГ „Сунце“ (8. разред) 
ОШ „Краљ Александар I Карађорђевић“ из Јадранске Лешнице (мачвански округ) 
Текст написао: Милован Витезовић 
Лутке израдили: родитељи ученика 
 
Представа је посвећена матурантима професора Вујића, али и нашим матурантима који су дорасли 
њима вешто пловећи у луткарским водама пуних осам година. Тужно је што одлази оваква 
генерација са којом је било задовољство радити. Као што је рекао професор Вујић: „Да ће се у 
будућности и о вама и о мени знати само то да смо их познавали и били њихови професори“. Тако 
ћемо и ми по овој генерацији бити познати. 
 
2. 
Представу „МАЛА ДОБРА ВИЛА“ ( трајања 8,30 минута) 
ауторке Гордане Бакотић, учитељице (2. учешће)  
сараднице Сабине Бакије, учитељице (2. учешће) 
изводе 5 ученика  Мале драмско-луткарске секције (4-5. разред)  
ЈУ ОШ „Миладије“ из Тузле (Босна и Херцеговина) 
Текст написала: Гордана Бакотић 
Лутке израдила: Гордана Бакотић 
 



Шума. Прича почиње када се хиперактивни Зека тинејџер случајно повреди и позива помоћ. Чују га 
и дођу Вила и два јежића. Вила га теши и покушава му помоћи да прохода. Помаже му само 
чаробни штапић. Одједном се појављује строги Вилењак и грди Вилу што разбацује чаролију. За 
казну је претвори у малу девојчицу. Вила је тужна, а Зека и јежићи је теше. Смишљају како помоћи 
Вили да врати своје чаробне способности. Зека има идеју! Све се договоре и крену. Утом долази 
Вилењак и враћа Вили њене моћи. Тражи да Вила бира коме вреди помоћи, али она не пристаје на 
компромис. Мора помоћи свакоме коме је то потребно. Вилењак је попустио и оставио Вили на 
вољу да ради како мисли да треба. Сви се радују што је Вила вратила своје моћи. 
 
3.  
Представу „ЗЛАТНА ЈАБУКА И 9 ПАУНИЦА“  (трајања 10,25 минута) 
аутора  Стевана Јовановића, наставника српског језика (2. учешће) 
сараднице Бранкице Потић, наставнице енглеског језика (2. учешће)  
изводе 8 ученика ЛГ „Десине луткице“ (5. разред)  
ОШ „Десанка Максимовић“ из Зајечара (зајечарски округ) 
Текст: Српска народна бајка, адаптација 
Лутке израдио: Браниша Ђорђевић, наставник ликовне културе 

ПРЕДСТАВНИЦИ V ФЕСТИВАЛА  ЛУТВИД  ИЗ БИЈЕЉИНЕ 
 
Златна јабука и девет пауница јесте, показало се кроз време, непресушни извор интерпретација. 
Ипак, њени мотиви, идеални  за иновације унутар радње једне луткарске представе,  можда, нису 
до танчина сагледни.  За њу смо се одлучили, између осталог, и због тога што је једна од ретких 
српских бајки отвореног краја. Мислимо да ће кроз луткарску представу младим нараштајима бити 
приближено много тога што ова бајка са собом носи, а  одавно је постало заборављено. 
 
Категорија за наставнике: НАЈБОЉИ АУТОРСКИ ЛУТКАРСКИ ТЕКСТ 
• Александар Јањушевић, Крагујевац  „Узбуна у мрављем селу“ 
• Ана Вујковић, Шабац „Вилинске приче“ 
• Божидар Булић, Идвор „Тупа, Туп“ 
• Верица Лукић, Лешница „Црвена кућица“ 
• Гордана Бакотић, Тузла (БиХ) „Мала добра вила“ 
• Десанка Ристић, Кикинда „Дечији уговор“ 
 
Категорија за наставнике: НАЈБОЉЕ ПОЗОРИШНЕ ГИЊОЛ ЛУТКЕ 

• Ана Вујковић, Шабац 
• Биљана Митић, Бела Паланка 
• Лозица Антић, Бела Паланка 
• Наташа Јовановић, Шабац 

15:00-17:30  ЖИРИРАЊЕ  
• Дечији жири 27. ФЛУОШ: Ана Козбашић, Јана Илић, Милица Бајић (Креативни 

студио „Чаролија“ Нови Сад – ментор Наташа Вујовић) 
• Стручни жири 27. ФЛУОШ: Ана Радаковић, Вера Стојшић-Гашпаровски, Милена 

Гмијовић, Неда Даниловић, Стеван Гашпаровски, Весна Ждрња, Наташа Вујовић 

 
17:30    Проглашење  

* најуспешнијих луткарских представа и луткара, 
* најбољих ауторских луткарских текстова и 
* Најбољих позоришних гињол лутака 

РЕЗУЛТАТИ  СМОТРЕ   ЋЕ БИТИ ОБЈАВЉЕНИ  НА САЈТУ   www.uvu.rs 
 
Организатор: Удружење војвођанских учитеља 
тел: 063/523-748  uciteljivojvodine@gmail.com    www.uvu.rs  
 


