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17. РЕПУБЛИЧКИ  И  7. МЕЂУНАРОДНИ  

ФЕСТИВАЛ  ЛУТКАРСТВА  ОСНОВНИХ  ШКОЛА  

(ФЛУОШ) 
 
  Десетогодишњи упоран, плански и систематичан рад Удружења 

војвођанских учитеља на ширењу луткарске културе у основним школама  доноси све 

веће резултате. У самим школама, на настави учитељи и наставници се све чешће 

одлучују да применом луткарства обраде, понове или утврде наставне садржаје 

подстичући маштовитост ученика и развијајући говорне, моторичке, драмске и 

социјалне вештине ученика. Садржаји приказани луткарским техникама трајно остају у 

сећању свих учесника. Због свега наведеног, примена луткарства у основним школама је 

доказано од непроцењивог значаја за квалитетан педагошки рад. 

 Као учитељ-луткар, аутор програма „Луткарство у настави и ваннаставним 

активностима“ (препорученог у Каталозима програма стручног усавршавања 

просветних радника Министарства просвете још од 2002. године) и као аутор, селектор и 

члан стручног жирија  Фестивала луткарства основних школа –ФЛУОШ (републичке и 

међународне манифестације) учесник сам и сведок   овог драгоценог културног 

развојног процеса. 

 Фестивал луткарства основних школа (ФЛУОШ) због свог значаја већ 17 

година налази се и у Календару такмичења и смотри Министарства просвете Републике 

Србије. Већ пет година ФЛУОШ има своје место и у календарима културних 

манифестација туристичких организација Републике Србије, Покрајине Војводине и 

Новог Сада. 

Да би Фестивал био изведен на веома завидном нивоу, квалитетно по свим 

постојећим мерилима, материјалну подршку Фестивалу пружају Управа за културу 

града Новог Сада, Покрајински секретаријат за образовање АП Војводине, Министарство 

просвете Републике Србије, Министарство културе Републике Србије и многобројни 

спонзори. 

Велики број сарадника укључун је сваке године у припрему и извођење Фестивала 

који трају од септембра до маја наредне године.  

Због све већег броја учесника Фестивала већ трећу годину припремају се и изводе 

регионалне смотре (ФЛУОШ-а) које су и прилика за селекцију учесника за  учешће на 

републичкој и међународној смотри које се сваке године одржавају у априлу месецу у 

великој сали Позоришта младих (у професионалним условима) у Новом Саду.Фестивал 

лутакрства основних школа (ФЛУОШ) прате многобројни медији. Телевизија Војводине 

снима преглед Фестивала и најуспешније луткарске представе. 

 

 У школској 2010/2011. години за учешће на 17. Фестивалу луткарства 

основних школа (ФЛУОШ) пријавило се 36 основношколских луткарских група из Србије 

које су приказале своје представе у  6 регионалних смотри (Нови Сад, Сомбор, Зрењанин, 

Ниш, Крагујевац и Ваљево) током марта 2011. Значајно је истаћи да је знатно повећан 

број пријављених луткарских група са територије Војводине (чак 20 у три регионалне 

групе), као и број колега аутора дебитаната (18).  

Сваке године основношколске луткарске представе су све бројније и све 

квалитетније, а трагично је да је материјалних средстава  све мање. 

 

Због значајно смањених средстава број  представа учесница Фестивала је ове године 

морао бити мањи, јер се програм изводио у само једном дану. 

Шест најуспешнијих представа Републике Србије и по једна представа из Републике 

Хрватске и Републике Босне и Херцеговине извеле су своје представе на републичкој и 

међународној смотри 17. ФЛУОШ-а 15. априла у Позоришту младих у Новом Саду под 

мотом „ЛУТКА ЈЕ МОЈЕ СВЕ...“ 

Програм је и ове године веома успешно водила Вања Чорокало (студенткиња Високе 

школе за васпитаче из Новог Сада). На самом почетку учеснике и публику Фестивала 

поздравили су мр Зоран Мандић заменик градоначелника Новог Сада и  Вера Стојшић – 

Гашпаровски директорка ФЛУОШ-а. 
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Све представе овогодишњег Фестивала су биле веома успешно изведене, те су 

учитељи и наставници аутори и сарадници сасвим заслужено добили дипломе и 

награде (у виду пригодних књига), а најбоља представа плакете, за показано луткарско 

умеће. 

Представе су, као и сваке године до сада, вредновала два жирија. Чланови дечјег 

жирија су били: Драгана Грозданић (2. разред), Марко Аџић (6. разред) и Тина Кркљуш 

(8. разред). Чланови стручног жирија су били: Ана Радаковић (глумица), Весна Ждрња 

(глумица), Мирослава Грујић (педагог), Милена Гмијовић (учитељица-луткар) и Вера 

Стојшић-Гашпаровски (учитељица-луткар, аутор, селектор и директор Фестивала). 

Организацију и извођење Фестивала је пратила саветница Школске управе Нови Сад 

Министарства просвете Републике Србије Драгана Глоговац. 
    

ДИПЛОМА  ЗА  УСПЕШАН  СЦЕНСКИ ГОВОР 
 

Представа: „ ПРИЧА О МАЈЦИ“ 
Луткарска група „Змај“, ученици 4. разреда 
ОШ „Борово“ из Борова (Република  Хрватска)  
Ауторка представе: СНЕЖАНА ШЕВИЋ 

 
 
ДИПЛОМА ЗА  УСПЕШНО  КРЕИРАНЕ  ЛУТКЕ 
 

Представа: „ ПОСЛЕДЊА  ВЕШТИЦА“ 
Луткарска група „Звездице“, ученици 2. разреда 
ОШ „Прва војвођанска бригада“ из Новог Сада (Република  Србија) 
Ауторка представе: САЊА  СТАНКОВИЋ 
Сарадница: Мирослава Николић 

 
 
ДИПЛОМА  ЗА  УСПЕШНУ  СЦЕНОГРАФИЈУ 
 

Представа: „МАШТА  МОЖЕ  СВАШТА“ 
Луткарска група „Ваљевско позориштанце“, ученици 3-4. р. 
ОШ „Нада  Пурић“ из Ваљева (Република Србија) 
Ауторка представе: МИРЈАНА  МИТРОВИЋ 
Сарадница: Милена Миловановић 

 
ДИПЛОМА  ЗА   УСПЕШНО  КРЕИРАНЕ  ЛУТКЕ 
 

Представа: „ ВОЗИЋ  ТУТУТКО - прича о љубави и пријатељству“* 
Луткарска група „Врт детињства“, ученици 3-4. разреда 
ОШ „Десанка  Максимовић“ из Горњег Милановца   (Република  Србија) 
Ауторка представе: ЗОРИЦА  ПОЛОМАЦ 
Сарадница: Јелена Машић 

 
 
НАЈБОЉА  ПРЕДСТАВА  ФЕСТИВАЛА 
(по одлуци  стручног, али и дечијег жирија) 
 

Представа: „ ТРИ  ПРАСЕТА“ 
Луткарска група „Звонце“, ученици 3-4. р. 
ОШ „Свети  Сава“ из Баточине (Република  Србија) 
Ауторка  представе:  ЖАКЛИНА  ЈЕВТИЋ  
Сарадница: Милијана Петровић 

 
 
ДИПЛОМА  ЗА  УСПЕШНУ  АНИМАЦИЈУ 
 

Представа „ЛЕПОТИЦА  И  ЗМАЈ“  
Луткарска група „Елемирски луткари“, 4.разред 
ОШ „Светозар М. Тоза“ Елемир (Република  Србија ) 
Аутор представе: ПЕТАР  СТАНИЋ 
Сарадница: Гордана Николић 
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ДИПЛОМА  ЗА  ЈАСНО  УПУЋЕНУ  ПЕДАГОШКУ  ПОРУКУ 
 

Представа „АКО  СТЕ  НАС  РОДИЛИ  ОНДА  НАС  ВОЛИТЕ“ 
Луткарска група „Мудријаши“, ученици 5-8. 
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ Крагујевац  (Република  Србија ) 
Ауторка представе: ЈЕЛЕНА  РАКИЋ 
Сарадница: Славица Весовић Васовић 

 
ДИПЛОМА  ЗА  ЈАСНО  УПУЋЕНУ  ПЕДАГОШКУ  ПОРУКУ 
 

Представа „ЗЛОМОРА“ 
Луткарска група „Креативци“, ученици 5-8.р. 
ЈУОШ „Сапна“  из Витнице (Република Босна  и  Херцеговина) 
Ауторка представе: АМЕЛА  ИСАНОВИЋ 
Сарадник: Мујо  Салиховић 

    

 Због недостатка времена ове године нису уприличени традиционални 

ЛУТКАРСКИ  КАРНЕВАЛ и пријем у Градској кући код градоначелника. Учеснике смо 

изненадили и обрадовали панорамским упознавањем Новог Сада  вожњом  популарним 

енглеским аутобусом.   
  
 Другог дана Фестивала (16. априла) за учеснике је одржана луткарска 

радионица у просторијама  Завода за културу Војводине са циљем додатног рада на 

вештинама анимирања лутака. Радионицу је водила Вера Стојшић-Гашпаровски. 
 
 
 
 
У циљу подстицања стварања богатије и креативније књижевне основе за 

луткарски рад и ове године је ФЛУОШ и Удружење војвођанских учитеља су расписали 

Конкурс најбољи ауторски луткарски текст. На Конкурс 17. ФЛУОШ-а су пристигло је 

18 радова. Неки од текстова су били заправо адаптације туђих текстова.  

По коначној одлуци трочланог жирија (Весна Ждрња, Милена Гмијовић, Вера 

Стојшић-Гашпаровски) награђена су 3 текста: 

 

НАЈБОЉИ  ЛУТКАРСКИ  ТЕКСТ 
 

1. место  

«ЗЛАТНА  ЧАРОЛИЈА»  учитељице Гордане Бакотић  

из ЈУОШ «Миладије» из Тузле 

 

2. место 

«ПОМИРЕЊЕ» учитељице Љиљане Крстић Јованов  

из ОШ «Јован Цвијић» из Зрењанина  

 

3. место 

«СРПСКЕ ВРЕМЕНСКЕ НЕПОГОДЕ» учитељице Слађане Ковач  

из ОШ «Драгутин Зеленовић» из Сирига 

 

 

 По утисцима учесника 17. ФЛУОШ-а, Фестивал је одлично организован, 

представе су биле изузетно добре, али се осећа недостатак времена због скраћења 

програма и дела пратећих садржаја услед недостатка средстава.  
    


