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„РУДНИЧКИ ВИДИЦИ" ОДРЖАЛИ
КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ ЗА МАЛИШАНЕ

Дечја недеља на Руднику
Дружење уз хеклање и ткање, прављење накита
од глинамола, предмета од картона и јуте...
Низ креативних радионица за
у организацији Удружења Руднималишане са Рудника, у оквиру
чки видици. Рад у радионицама је
којих су имали прилику да сазнају
трајао од 3. до 6. октобра, а пранешто више о декупажу, хеклању,
тила га је поставка осталих
ткању, али и изради накита од рукотворина, као и изложба слика
глинамола, предмета од картона
чланова Удружења са ликовне кои јуте, одржано је протекле селоније Галетово сокаче 2016.
дмице у рудничком Дому културе, Креативном радионицом декупаж

-

технике управљала је Виолета
Станић из Чачка, могућности
теракоте представио је Милан
Васиљевић из Крагујевца, о везу
и хеклању малишане је подучавала Живана Петрић, а о изради
накита од глинамола Гордана
Вељић. На радионицама су рудничка деца од Саше Николића
могла да сазнају више и о изради
предмета од картона и јуте, а
Александар Павловић упознао их
је са техником рељефа у бакру.
Последњег дана одржавања
радионица, малишане је Радмила Јовановић упознала са ткањем, а више о цртању и сликању
чули су од Љубише Станковића и
Мине Крстовић
Да би све протекло како
треба побринули су се милановачка општина и Културни центар, као и породица Пантовић из
Горњег Милановца, која нам је
поклонила темпере, воштане боје
и креде у боји. Подршку смо добили и од Рудника и флотације
Рудник и Дома културе на Руднику на челу са управником Момчилом Пауновићем, али највећу
захвалност дугујемо деци и васпитачицама ПУ Сунце објекат
Рудник, и ученицима и наставном
особљу Основне школе Арсеније
Лома
истакао је Љубиша Станковић, председник УО Удружења.
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