
ОДРЖАНО  5  РЕГИОНАЛНИХ  СМОТРИ 

16. ФЕСТИВАЛА  ЛУТКАРСТВА   ОСНОВНИХ  ШКОЛА  

(ФЛУОШ) 
 

(фебруар – март  2010. године) 
 

Удружење војвођанских учитеља је током фебруара и марта 2010. године у склопу  

Календара смотри и такмичења Министарства просвете Републике Србије за школску 

2009/2010. веома успешно реализовало 5 регионалних луткарских смотри (Сомбор, 

Зрењанин (Елемир), Ниш, Крагујевац и Ваљево) у којима је своје луткарско умеће 

изузетно успешно приказало чак 35 основношколских група. Неколико аутора/учесника 

је наступило са ауторским текстовима што је за сваку похвалу. Веома је занимљиво да су 

аутори чак 17 представа имали дебитантски наступ што недвосмислено указује на  

нагли развој примене луткарства у основним школама Србије.   

Удружење војвођанских учитеља је извршило благовремене припреме целокупних 

смотри. Издавачка кућа „Кративни центар“ је током регионалних смотри излагала 

стручну литературу из области говорништва, драме и луткарства. 

Изузетно љубазни и добри домаћини овогодишњих регионалних смотри су били ШОСО 

„Вук Караџић“ у Сомбору, ОШ „Светозар Марковић Тоза“  у Елемиру, Учитељско друштво 

Ниш у Нишу, ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ у Крагујевцу и ОШ „Нада Пурић“ у Ваљеву.  

Захваљујући њиховим напорима организација смотри је била веома успешна на опште 

задовољство свих учесника. 

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, познавање теорије 

луткарства или јаку интуицију. За добру представу су потребни:   

умешно изабран текст (са правилном драмском радњом), 

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 по некадa  

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 (али и одрасли) исказати све 

своје креативне способности, развијати се и снажно социјализовати. Придружите нам се. 

Подржите наставнике луткаре!   
 
 
 
 



ИЗБОР  НАЈУСПЕШНИЈИХ  ПРЕДСТАВА СА   
РЕГИОНАЛНИХ   СМОТРИ  ЗА 

16. ФЕСТИВАЛ  ЛУТКАРСТВА   ОСНОВНИХ  ШКОЛА  
(ФЛУОШ) 

(22-23.април  2010. године) 
 

Млађи узраст: 
 

1. ВЕРИЦА  ДОЉАНАЦ 
Сарадник: Ирена  Миловановић 
ОШ „Свети  Сава“ Читлук, Крушевац, 
Лутк. група: „Лептирићи“, 3-4. р. 
П: „Чистоћа је од злата јабука“, (лутке на штапу) – ваннаставна, еколошка 
 
2. ЗОРИЦА  ПОЛОМАЦ 
Сарадник: Весна Симовић 
ОШ „Десанка Максимовић“ Г. Милановац 
Лутк. група: ОШ „Десанка Максимовић“, 2-4. р. 
П: „ Побуна васпитних мера“, (лутке на штапу) – наставна 
 
3. МИЛИЈАНА  ПЕТРОВИЋ 
Сарадник: Жаклина  Јевтић 
ОШ Свети Сава“ Баточина 
Лутк. група:  Позориштанце „Звонце“, 2-3. р. 
П: „ Цврчак и мрав“ , (лутке на штапу) - наставна 

 
Старији узраст: 

 
1. ЗОРИЦА  ВЛАДИСАВЉЕВИЋ 
Сарадник: школаска екипа 
ОШ „Вељко Рамадановић“ Земун 
Лутк. група:  „Враголани“ 
П: „ Принцеза на зрну грашка“, (лутке на штапу) - ваннаставна 
 
2. САЊА  СТАНКОВИЋ 
Сарадник: Мирослава  Николић 
ОШ „Прва војвођанска бригада“ Нови Сад  
Лутк. група:  „Петлићи“, 5. р. 
П: „ Змај голубијег срца“ , (гињол) - ваннаставна 

 
3. КАТА  НАЂ  ВАРГА 
ОШ „Сечењи  Иштван“ Суботица, 
 Лутк. група: „МАЛУПКЕ“, 5-7.р. 
П: „ Капетан Џон Пиплфокс“ , (лутке на штапу, гињол) - наставна 

 
4. ЈЕЛЕНА  РАКИЋ 
Сарадник: Славица Весовић Васовић 
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“, Крагујевац 
Лутк. група: „Мудријаши“, 5-8. р. 
П: „ Чаробњак из Оза“  (гињол)  - ваннаставна 

 
ЧЕСТИТАМО  СВИМ  АУТОРИМА  НА УСПЕШНОМ  ИЗВОЂЕЊУ  ПРЕДСТАВА!!! 

 


