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ОСНОВНИМ ШКОЛАМА - УЧЕСНИЦАМА КОНКУРСА 

 ЗА НАЈБОЉУ ДЕЧЈУ ПОЗОРИШНУ ПРЕДСТАВУ 

Резултати драмског конкурса 10. Дечјег васкршњег сабора 

Бања Врујци, 2014.године 

 
 

Обавештавамо Вас да је 01. марта 2014., завршен 10. драмски конкурс за најбољу „Дечју 

позоришну представу“ на тему „Огњиште у искри сећања“. 

 

Стручни жири у саставу: 

 Kaтарина Чарапић, професор српског језика 

 Ана Павловић, глумица 

 Оливера Петровић, председник УГ Креатива-креативно образовање 

је  дана 20. марта 2013. донео одлуку да се у ФИНАЛЕ за најуспешнију Дечју позоришну 

представу пласирају следеће школе и то:  

 

1. ОШ «Живко Томић» ДОЊА ШАТОРЊА,  

Ментори: Данијела Павлићевић и Андријана Ђокић-Ристић 

2. ОШ «3.октобар« БОР 

Ментори: Гордана Остојић и Милена Газић 

3. ОШ «Милан Ракић» МИОНИЦА 

Ментори: Верица Симић и Гордана Атић 

4. ОШ «Жабаре» ВЕЛИКА ВРБНИЦА-КРУШЕВАЦ  

Ментор: Цица Бацић  

5. ОШ «Љупче Шпанац» БЕЛА ПАЛАНКА 

Ментор: Славица Ћирић 

 
Ментори изабраних дечјих позоришних представа су дужни да до 5.априла потврде учешће  на 10. Дечјем 

васкршњем сабору у такмичењу за најбољу ДЕЧЈУ ПОЗОРИШНУ ПРЕДСТАВУ. Уколико нека од наведених 

школа до тог датума не потврди своје учешће на смотри, организатор ће позвати прву следећу школу по 

броју освојених бодова. 

Са жељом,  да свих 5 тимова у пратњи својих ментора, буду  учесници 10. „ДЕЧЈЕГ ВАСКРШЊЕГ 

САБОРА“, Бања Врујци-Мионица 2014., пријатељски вас поздрављамо. 

НАПОМЕНА: Пожељно је, у циљу добре организације, да потврдите долазак позоришне групе. Оверену  

пријаву са именима и узрастом деце  и именом ментора  шаљете најдаље до 05. априла 2014., на имејл 

decjivasaborprijava@gmail.com . Уколико постоји више од једног ментора, ставите га на списак, а поред 

напишите да борави о трошку своје школе, а све са циљем да на време резервишемо неопходан број места у 

хотелу. 

Хвала што нас подржавате свих ових година! 

Бања Врујци, 23.3.2014.год. 

Директор Meђународне смотре ДВС 

Жељана Радојичић Лукић 
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