   Mozaika

Typ školského zariadenia: Centrum voľného času
Téma: mozaika
Cieľová skupina: deti nad 5 rokov
Forma/ typ hodiny: individuálna
Časová dotácia: 10 hodín
Miesto: výtvarný ateliér
Použité metódy: slovná, monologická, dialogická, práca s textom, pozorovanie, predvádzanie, nácvik, pracovná činnosť, hodnotenie. 
Význam slova mozaika a jej história s obrázkovým materiálom: obrázky byzantskej mozaiky zo Sicílie, Ravenny, Istambulu.
Materiál: kúsky kachličiek rôznej veľkosti a farby, lepidlo BD-20, spárovačka
Náradie: kladivo, špeciálne kliešte na dlaždice, gumená špachtľa, handričky
Cieľ: žiak vie vysvetliť pojem mozaika, vie jednoducho popísať prácu mozaikára, vie zhodnotiť obrázkový materiál z čias Byzancie, pracuje trpezlivo a tvorivo, prácu dokončí, zhotoví mozaiku na porcelánovom tanieri z kúskov farebných dlaždičiek.
Motivácia: ukážky videí byzantskej mozaiky a práce mozaikárov, výstavka prác detí s mozaikami z minulého roka.
Inštruktáž: 
- vytvoriť si výtvarný návrh v mierke 1:1 
- fixkou si preniesť návrh na porcelánový tanier 
- pripraviť si lepidlo s malou paličkou a tiež potrebné kúsky kachličiek podľa farby aj tvaru 
- začneme lepiť kachličky od stredu motívu. Každý kúsok natrieme lepidlom zo spodnej strany a prilepíme na vybrané miesto
 - postupne ukladáme a priliepame ďalšie kachličky
- dbáme na dodržiavanie línií nákresu predmetov, aby pri ukončení mozaiky bol viditeľný a čitateľný výtvarný návrh 
- dbáme na bezpečnosť práce s lepidlom a pracovným stolom
Tvorivá práca:
žiaci po predvedení inštruktáže začínajú pracovať samostatne alebo s pomocou učiteľa. Učiteľ prechádza medzi žiakmi a sleduje ich prácu a slovne alebo ukážkou im pomôže. 
Po ukončení vyučovacej jednotky žiaci upracú po sebe pracovný stôl, odložia materiál aj pomôcky.
Pokračujú v nasledujúcich vyučovacích jednotkách až ukončia svoj výrobok.
Hodnotenie: 
žiaci si rozložia svoje dokončené mozaikové taniere na pracovný stôl vedľa seba a zhodnotia si svoje práce spolu s vyučujúcim, porovnávajú ich s ostatnými prácami. Vyzdvihnú klady a pozitíva prác, prípadne malé nedostatky, ktoré sa vyskytli. 
---------------
Mozaika (tal. Mosaico) je plošná výzdoba, ornamentálna alebo figurálna, zostavená z drobných kociek, hranolčekov alebo kolíčkov, kamenných, neskôr sklenených, upevňovaných do mäkkej malty alebo tmelu.V starovekom Oriente a v antike sa používala kamenná mozaika na výzdobu podláh (Pompeje).
Najväčší rozvoj zaznamenala v byzantskom umení. K najznámejším patria mozaiky v talianskej Ravenne z 5. a 6. storočia. Sú to napríklad mozaiky Dobrý pastier (5. storočie) v mauzóleu Gally Placidie, Krst Krista v rieke Jordán (okolo roku 450) v Baptistériu ortodoxných a najznámejšia z nich v apside chrámu San Vitale z roku 547. Po stranách apsidy sú zobrazené dve cisárske procesie s portrétmi cisára Justiniána I. a cisárovnejTheodory. V bazilike Sant' Apollinare in Classe neďaleko Ravenny, ktorá bola vysvätená v roku 549, sa nachádza jedna z najpôsobivejších apsidových mozáik Kristova premena.
Všetky byzantské figurálne mozaiky nachádzajúce sa v Konštantínopolských náboženských stavbách boli zničené počas ikonoklastického obdobia v 8. a 9. storočí. Niektoré dekoratívne mozaiky predikonoklastického obdobia ako aj mozaiky z 8. a 9. storočia sa napriek tomu zachovali. Patrí k nim veľký kríž na zlatom podklade v chráme Hagia Irene (Chráme sv. Mieru) vedľa chrámu Hagia Sofia. Prežili aj kvalitné svetské mozaiky v ruinách paláca byzantských cisárov v Istanbule. Tieto rozsiahle podlahové obrazy zo 6. storočia znázorňujú scény z poľovačiek, domácich prác ale aj ornamenty orámované listovým vzorom - tu sa už prejavuje orientálny vplyv. Počas reštaurovania obrazovej výzdoby v chráme Hagia Sofia v roku 843 boli figurálne mozaiky obnovené. V južnom vestibule je zaujímavá mozaika, ktorá zobrazuje Justiniána I. s Konštantínom I., ako ponúkajú model mesta tróniacej Panne s dieťaťom. Vo vnútornom nartexe je zobrazený Lev VI., klaňajúci sa pred Kristom (začiatok 10. storočia). V galérií sú portréty cisára Alexandra III. (912 – 13), cisárovnej Zöe spolu s jej tretím manželom Konštantínom IX. Monomachom (11. storočie) a cisára Jána II. s cisárovnou Irenou (12. storočie).Pravdepodobne najznámejšou byzantskou mozaikou je Jipsi Danger, mozaika gigantických rozmerov, ktorá zobrazuje Krista medzi postavami Panny Márie a Jána Krstiteľa. Postavy a ich tváre sú zobrazené veľmi detailne, využitím miniatúrnych kociek skla a mramoru nádherných farieb na zlatom podklade. Táto mozaika je datovaná do tretej štvrtiny 13. storočia. V Istanbule sú aj ďalšie výnimočné mozaiky. Napríklad v nartexe Kariyskej mešity - tiež známej ako Chrám Krista Spasiteľa v Chore zo začiatku 14. storočia - sú mozaiky zobrazujúce život panny Márie a Ježiša Krista v sérii nádherných panelov.Všetky tieto mozaiky sú jedinečné svojim prevedením, farebnosťou kamienkov, detailom a vynikajúcou svetelnosťou. Patria k najväčším prínosom byzantskej kultúry vôbec.








