
  

Драге колегинице и колеге, 

Позивамо Вас да нам се придружите у креативном, занимљивом и веселом стваралачком 

и радионичарском раду. Учешће на нашој Смотри"Наша срца куцају у истом ритму", неће 

од вас изискивати додатни рад и труд јер је оно што желимо да видимо, у ствари, продукт 

ваших обавезних часова ликовне културе у корелацији са српским језиком и музичком 

културом.  

Предлажемо да одржите школско такмичење  кратких луткарских представа, и да ону за 

коју сматрате да је најбоља пријавите до 01.03.2013. године за учешће на Смотри "Наша 

срца куцају у истом ритму" која је објављена у Календару такмичења и смотри ученика 

основних школа за школску 2012/13.годину, на страни 10.  

Смотра "Наша срца куцају у истом ритму" први пут је одржана школске 2011/12. у марту 

месецу. Учествовало је 13 школа са укупно 110 ученика ,од којих  23 ученика из 

осетљивих група (церебрална парализа, даунов синдром, поремећај  пажње, аутизам,...). 

Учествовало је и 35 наставника. Сви ученици су добили захвалнице, а школе пригодне 

пехаре. 

Један од обавезних услова за учешће је да у Вашу луткарску групу укључите  бар једног 

ученикa из осетљиве групе. Дужина представе није ограничена. Није ограничен ни број 

учесника. Лутке препоручујемо да направите сами, али ни то није обавезно. Школа има 

луткарску позорницу затвореног типа и типа паравана па можете да се одлучите коју ћете 

користити. 

Прошле године Смотра није била такмичарског карактера. Ове године Смотра има 

такмичарски карактер. Свака пријављена школа добиће Програм, Пропозиције, 

Критеријум бодовања, списак награда и све остале важне информације везане за ток 

такмичења. Смотру ће преносити РТ Војводина. Свака школа ће добити снимак представе 

и фотографије на CD-у. 

Као ни прошле године, ни ове нисте у обавези да плаћате котизацију већ само да се 

побринете за свој  долазак код нас. За све ученике биће обезбеђено освежење и 

сендвичи. 

Препорука: Час ликовне културе на коме ћете осмислити сцену, лутке, текст, музику, 

покушајте да одрадите у вашој школи као огледни час, чиме ћете стећи право да га 

уврстите у план свог личног усавршавања у установи и да са њим конкуришете на 

Конкурс Креативне школе. Доласком на Смотру добићете уверења о присуству на Смотри 

која се бодује као стручно усавршавање изван установе.  

Доласком не губите ништа, а добијате много. 

ЧЕКАМО ВАС 13.априла 2013. у 10 часова 

координатор Смотре 

Аленка Орешчанин 

тел: 065/405-2008; е-mail: alenka62@gmail.com 
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