
LUM- MOZAIK 

Najprej si preberi nekaj o mozaiku. 

 

Materiali 
  
Za izdelavo mozaika se v današnjem času uporabljajo tako naravni kot umetni 
materiali kot so: kamen, steklo, prodec, opeka, keramika, porcelan, školjke, kovine, 
plastika, itd. Koščki so naravnih oblik, lahko pa razbiti ali razrezani ter oblikovani v 
kvadrat, pravokotnik, trikotnik... Mozaik je lahko narejen tudi iz povsem naključnih 
nepravilnih oblik, kar mu ob medsebojni skladnosti koščkov, barv in fug daje 
poseben čar. Velikosti koščkov so od 1mm pa do nekaj cm. 
  
VIR: https://www.promin.si/mozaik_osnove.htm 

Podlage 
  
Največkrat se za podlago mozaika uporablja les. Biti mora biti brez smole in raven. 
Les, ki se rad zvija in upogiba je neuporaben, še toliko bolj ker pri izdelavi mozaika 
uporabljamo lepila, ki vsebujejo vodo in bi to le še pospešilo zvijanje lesa. Primeren 
je vezan les. Za zunanjo uporabo je potrebno uporabiti les, ki je vodoodporen. 
 
Kot podlaga za mozaik dobro služi tudi zadnja stran keramične ploščice, saj nudi 
zelo dober oprijem. Prav tako so primerna podlaga razne   kovinske plošče. Za 3D 
mozaike pa se uporabljajo različni predmeti od okraskov, vrtnih figur in vaz. Za 
talne mozaike so večkrat podlaga sama tla oz. plošča, ki se po do končanem 
mozaiku le še montira na tla. Za tla, stene in stebre se uporablja tudi pomožno 
lepljenje na mrežico. 
 
VIR: https://www.promin.si/mozaik_osnove.htm 
 
 

Mozaik spada med slikarske tehnike (pravijo mu tudi slikanje za večnost), ki se 

izvajajo s polaganjem raznobarvnih kockic in ploščic oziroma koščkov kamna, 

keramike, stekla in najrazličnejših drugih materialov na trdno podlago. 

VIR: https://www.dnevnik.si/1042634808 
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Fotografija mozaika: 

 

Razmisli: si opazil, da je celotna podlaga zapolnjena in da so koščki tesno eden 

poleg drugega? Kakšnih oblik so koščki? Kakšne barve je uporabila umetnica? 

Kako je umetnica razporedila barve, da se ozadje loči od motiva morja? 

Zdaj pa še ti izdelaj mozaik. Tvoj bo malo drugačen. Uporabil boš materiale, ki 

jih imaš doma. 

To naj bodo različna zrna, kamenčki, lahko tudi nastrižeš karton. Znajdi se. 

Lahko uporabiš tudi npr. kašo- z lepilom premažeš podlago in na to streseše 

kašo. Lahko tudi pobarvaš kamenčke in jih razporediš na podlago. 

Za podlago uporabi trši karton. Lepi z močnejšim kartonom. 

Če ne najdeš podlage in lepila, lahko mozaik narediš zunaj in na tla razporejaš kamenčke in 

materiale, ki jih imaš pri roki, enega poleg drugega. Izberi si površino, ki jo boš zapolnil. 

Obrobi jo z vejicami. To je zdaj tvoj list ali karton. Koščkov mozaika ne lepi na tla, samo 

fotografiraj in  pošlji mozaik učiteljici tanji..        

Tokrat ti pri motivu puščam prosto pot- naredi, kar želiš!  

Pazi, da boš zapolnil ploskve- če narediš npr. želvo, moraš celo zapolniti s koščki. 

Naredi tudi ozadje. 


