
 

Spektakl “Vukovarsko svjetlo“ je glazbeno-scenska predstava kroz koju se priča priča o gradu 

Vukovaru prije rata, kako je grad branjen tijekom “Bitke za Vukovar“ i o gradu Vukovaru 

danas. Tijekom spektakla prikazuje se tri filma: “Plamen Vukovarskog svjetla“, “Bitka za 

Vukovar“ i “Vukovar danas“ te se održavaju ceremonije unošenja, blagoslova i dijeljenja 

plamena donesenog iz grada Vukovara. U spektaklu sudjeluju djeca i odrasli članovi lokalnih 

kulturno umjetničkih društava koji plesovima, pjesmama i narodnim nošnjama promoviraju 

Hrvatsku kulturnu i narodnu baštinu. Gledatelji tijekom spektakla imaju priliku vidjeti “zmiju 

svjetlosti“ a nakon spektakla i izložbu ratnih fotografija nastalih tijekom obrane Vukovara. 

 

 
Dijeljenje plamena “Vukovarskog svjetla“, Toronto, 1200 gledatelja i 150 izvođača 

 

Spektakl “Vukovarska večer“ interaktivan je i do sada ne viđen, glazbeno-scenski prikaz u 

kojem gledatelji, zahvaljujući specijalnim efektima: svjetlosni, zvučni i mirisni, imaju osjećaj 

da i sami sudjeluju u akcijama koje su se vodile tijekom obrane Vukovara.  

 

 
 

 



 

Spektakl “Vukovarska večer“ je do sada održan u 176 gradova u Hrvatskoj i svijetu, od Novog 

Zelanda, Australije, Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, zemalja Europske unije i BiH. 

Pogledalo ga je više od 85.000 gledatelja a u njemu je sudjelovalo više od 8.000 izvođača (djeca 

iz osnovnih škola, folklorne skupine, klape, pjevači, glazbeni bandovi, orkestri, glumci… 

 

 
“Zmija svjetlosti“ 

 

 
 

 

 

 



 

 

Spektakl “Vukovarsko svjetlo“ edukativna je glazbeno scenska predstava koja, jedina u 

Hrvatskoj ima posebnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja te preporuku i 

suglasnost Agencije za odgoj i obrazovanje, za prikazivanje djeci školskog uzrasta i mladima 

a dolazak na predstavu djeci se može priznati kao jedan školski sat iz predmeta povijest. 

 

 
 

 

Sukladno suglasnosti i preporuci Ministarstva i Agencije, djeca se na spektakl trebaju dovoditi 

organizirano u pratnji jednog ili više profesora, a u dogovoru sa Ravnateljima osnovnih i 

srednjih škola. Ravnatelji škola, organizirani dolazak djece na spektakl, mogu realizirati na 

način da spektakl uvrste u školski kurikulum za tekuću godinu na učiteljskom/nastavničkom 

vijeću. Također, organizirano dovođenje djece, može se pravdati kao priprema učenika za 

odlazak na terensku nastavu “Posjeta gradu Vukovaru“ a koji se već nalazi u kurikulumu 

škola. Uz navedeno, Ravnatelji škola, moraju zadužiti nastavnike razredne nastave da za 

odlazak djece na spektakl traže pismenu suglasnost roditelja a temeljem kojih će nastavnici 

organizirano dovesti djecu na spektakl. 

 

+ 

 



 

Osnovna škola____________ 

(Adresa)_________________ 

 

 

 

 

S  U  G  L  A  S  N  O  S  T 

 

 

Svojim potpisom, kao roditelj / staratelj dajem suglasnost da moje dijete__________________, 

učenik/ca _______ razreda OŠ ___________________, prisustvuje glazbeno-scenskom 

spektaklu “Vukovarsko svjetlo“ koje će se održati u ___________________, dana__________ 

s početkom u_____ a završetkom u _______sati, u pratnji razrednika/ce, a kao priprema za 

odlazak na terensku nastavu u grad Vukovar. 

 

Glazbeno-scenski spektakl “ Vukovarsko svjetlo“ edukativna je glazbeno-scenska predstava 

koja educira djecu i mlade o gradu Vukovaru prije rata, o obrani grada Vukovara i o Vukovaru 

kakav je danas. Navedeni spektakl ima suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja te 

Agencije za odgoj i obrazovanje, za prikazivanje učenicima osnovnih i srednjih škola. 

 

 

 

       Potpis roditelja / staratelja, mjesto i datum 

 

 

       __________________________________ 


