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Напомена: Све евентуалне корекције плана наставе Техника и технологија биће праћене и евидентиране кроз месечне планове и дневне припреме.



Школски програм ОШ ,,Стари град“, Ужице за 2022-2026. годину

Недељни број часова: 2 часа недељно ( блок настава)
Укупно за школску годину: 72  часа
Циљ учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и производњи, 
животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и 
поступа предузимљиво и иницијативно

Предмет техника и технологија нема стандарде.

Предметни исходи
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Начин и поступци остваривања програма(
Дидактичко - методичко упутство)

Начин провере 
остварености исхода

По завршеној области/теми ученик ће 
бити у стању да:

• повеже развој машина и  њихов 
допринос подизању квалитета живота и 
рада;
• повеже ергономију са здрављем и 
конфором људи при употреби 
техничких средстава;
• анализира да ли је коришћење 
одређене познате технике и технологије 
у складу са очувањем животне средине;
• истражи могућности смањења 
трошкова енергије у домаћинству;
• повеже занимања у области 
производних техника и технологија са 
сопственим

Одговоран однос
према околини, 
Компетенција за 
учење и 
Естетичка 
компетенција.

1.Животно и радно
окружење( 4о+2в= 6)

Појам, улога и развој 
машина и механизама.

Потрошња енергије у 
домаћинству и 
могућности уштеде.

Утицај дизајна и 
правилне употребе 
техничких средстава на 
здравље људи.

Зависност очувања 
животне средине од 
технологије. 
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уФронтални,индивидуални,групни(упару
) - Различитим методама,подстичући 
истраживачки начин рада, постојеће 
знање ученика о техици и технологији 
проширити 
користећиразличитеизворезнања.Развој 
техникеповезиватисаисторијскимепохама
и догађајима. -Упознавање подручја 
човековог рада и 
производње,занимањаипословауобласти 
техникеитехнологијетребареализоватиуз 
активну улогу ученика и примену 
одговарајућих медија. Омогућити 
ученицима да идентификују 
одређеназанимањакојимасељудибавеи 
послове који се обављају у оквиру тих 
занимањакаоитехничкасредствакојасепри
томе користе. - Уз активну улогу 
ученикаипримену 
мултимедијауказиватинаправилнуупотре
буи евентуалне последицеу случају 
непридржавањаупутставазакоришћењеи 
неисправности техничких апарата у 
домаћинству

У настави оријентисаној 
на достизање исхода 
вреднују се процес и 
продукти учења.
Формативно, 
свакодневно  
оцењивање .
Бележење  усмених 
одговора ученика, 
уредност записаног у 
свесци, уредност  радног 
места, систематичност, 
залагање, 
самоиницијативност.



Школски програм ОШ ,,Стари град“, Ужице за 2022-2026. годину

По  завршеној  области/теми  ученик  ће
бити у стању да:

• разликује врсте транспортних машина;
•  повеже  подсистеме  код  возила
друмског  саобраћаја  са  њиховом
улогом;
•  провери  техничку  исправност
бицикла;
•  демонстрира  поступке  одржавања
бицикла или мопеда;

Одговоран однос
према здрављу.

2.Саобраћај 4о+ 2в= 6)

Машине спољашњег и 
унутрашњег транспорта.

Подсистеми код возила 
друмског саобраћаја 
(погонски, преносни, 
управљачки, кочиони).

Исправан бицикл/мопед 
као битан предуслов 
безбедног учешћа у 
саобраћају.
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Фронтални, индивидуални и групни -
Ученицитребадасенаинтересантани 
очигледанначинупознајусаправилимаи 
прописимакретањапешакаибициклау 
јавном 
саобраћају,начинерагулисањасаобраћајаи 
безбеднакретањеодшколедокуће. 
Тежиште ове теме јена:  
безбедномпонашањуипреузимању 
личнеодговорностиучениказа понашање у
саобраћају и  употребазаштитнеопреме 
привожњи бициклаи другихдечијих 
возила, као и коришћење сигурносних 
појасева у 
возилујенајважнијиисходкојитреба 
постићи. -
Зареализацијуовихнаставнихсадржаја,аза 
практичноувежбавањемогусекористити 
полигони у оквиру школе или 
саобраћајне макете којемогу урадити 
ученици на редовним 
часовимаилиурадуслободнихактивности 
као и коришћењемрачунарскесимулације.

Формативно, 
свакодневно  оцењивање 
усмених одговора 
ученика, уредност 
записаног у свесци и  
радног места,
 

Самоевалуација и 
евалуација на крају 
месеца и током 
појединих часова.
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По  завршеној  области/теми  ученик  ће
бити у стању да:

• самостално црта скицом и техничким 
цртежом предмете користећи 
ортогонално и просторно приказивање;
• користи CAD технологију за креирање
техничке документације;
• образложи предности употребе 3D 
штампе у изради тродимензионалних 
модела и макета;
• управља моделима користећи рачунар;
• објасни улогу основних компоненти 
рачунара, таблета, паметних телефона и
осталих савремених ИКТ уређаја; 

– Дигиталну , 
Рад са подацима 
и 
информацијама 
и Комуникација.

3. Техничка и дигитална
писменост( 2о+ 16в= 18)

Специфичности техничких
цртежа у машинству.

Ортогонално и просторно
приказивање предмета.

Коришћење функција и 
алата програма за CAD.

 Основне компоненте ИКТ
уређаја.

Управљање и контрола 
коришћењем рачунарске 
технике и интерфејса.

Вештачка интелигенција – 
појмови; примери 
технологија управљаних 
вештачком интелигенцијом.
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- Фронтални, 
индивидуални,групни(упару) - 
Увежбатиизражавањеидејескицоми 
техничкимцртежом.Објаснитикакосе 
променомправила(стандарда)израђује 
технички цртеж. Упознати ученике, кроз 
практичнупримену, са: врстама линија, 
форматимапапира,размером, правилима 
котирања... - 
Оспособитиученикеиинсиситиратина 
правилном коришћењу прибора за 
техничко 
цртањеиразвојувештинењиховог 
коришћња. 
Потребноједасвакиучениксамосталнонац
рта једноставан технички цртеж у 
одређеној размери користећи 
одговарајуће врсте линија као и елементе 
котирања. - Примена информационо-
комуникационих 
технологијаутехниципрвенственосеоднос
е на правилноибезбеднокоришћење 
дигиталних уређаја (рачунар, лаптоп, 
таблет, мобилни телефон, тв, дигитални 
фотоапарат, веб камера) а потом и на 
овладавање вештинама обраде дигиталне 
слике на рачунару у циљу стицања 
одговарајућих компетенција које се 
односе на документовање и дизајн. - 
Вежбатиупарупреносподатакаизмеђу 
рачунара и екстерних уређаја (мобилни 
телефон,фотоапарат)адасвакиученик 
самосталнореализујепроцедуретокомрада
на рачунару. Реализовати једноставну 
вежбу уметања 
фотографијеуодговарајућипрограмзаобра
ду 
текстаиуређивањедокумента.Гдегодјето 
могуће,требакориститиИнтернетпретрагу
и приступ onlineресурсима.

Формативно, 
свакодневно  оцењивање 
усмених одговора 
ученика, уредност и 
тачност скица, техничких
цртежа.



Школски програм ОШ ,,Стари град“, Ужице за 2022-2026. годину

По завршеној области/теми ученик ће 
бити у стању да:

• аргументује значај рационалног 
коришћења расположивих ресурса на 
Земљи;
• идентификује материјале који се 
користе у машинству и на основу 
њихових својстава процењује могућност
примене;
• користи прибор за мерење у 
машинству водећи рачуна о 
прецизности мерења; 
• врши операције обраде материјала који
се користе у машинству, помоћу 
одговарајућих алата, прибора и машина 
и примени одговарајуће мере заштите на
раду;
• објасни улогу одређених елемената 
машина и механизама на једноставном 
примеру;
• образложи значај примене савремених 
машина у машинској индустрији и 
предности роботизације производних 
процеса; 
• објасни основе конструкције робота;
• класификује погонске машине – 
моторе и повеже их са њиховом 
применом;

Одговоран однос
према околини, 
Одговоран однос
према здрављу и
Компетенција за 
учење

4. Ресурси и
производња( 16о +4 в=20)

Рационално коришћење 
ресурса на Земљи и 
очување и заштита 
животне средине.

Материјали у машинству  
(пластика, метали, легуре 
и др.).

Мерење и контрола – 
појам и примена мерних 
средстава (мерила).

Технологија обраде 
материјала у машинству  
(обрада материјала са и 
без скидања струготине, 
савремене технологије 
обраде).

Елементи машина и 
механизама (елементи за 
везу, елементи за пренос 
снаге и кретања, 
специјални елементи).

Производне машине: 
врсте, принцип рада, 
појединачна и серијска 
производња.

Појам, врсте, намена и 
конструкција робота 
(механика, погон и 
управљање).

Погонске машине – 
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- Фронтални, индивидуални, групни - 
Надограђујућисенаранијазнањаученика, 
упознати их са појмом природних 
ресурса на Земљи и са значајем њиховог 
очувања. Тежиште ове теме је на енергији
иматеријалима. - 
Назначитиосновнеизвореенергијекаоважа
н ресурс заживотљуди,технолошке 
процесеи производњу без улажења у 
детаље. Упознати ученике са начином 
коришћења и претварања у неке корисне 
облике њима већ познатих извора 
енергије воде, ветра и Сунца. - 
Другиважанресурссуматеријали.Упознат
и ученикесапојмомиподеломматеријала 
(природни, вештачки). Врсте и својства 
материјала (физичка, хемијска и 
механичка): дрво, папир, текстил, кожа 
објаснити на елементарном нивоу. Начин 
обраде материјала (принципи деловања 
алата за механичку обраду материјала, 
испитивање материјала). Припрема за 
обраду. Приказати правилно коришћење 
алата за ручну обраду 
материјала,извођењеоперацијаизаштитан
араду: обележавање, сечење, завршна 
обрада (бушење, 
равнање,брушење).Изборматеријала,опер
ацијаи 
алатаиредоследањиховепримене.Рецикла
жа 
материјалаизаштитаживотнесредине.Пост
упно увођење ученика у рад са алатом 
обезбеђује да обрада материјала постаје 
средство креативног 
изражавања,анециљунаставитехникеи 
технологије. -
Упознаватиученикесапрофесијамаизовео
бласти. - 
Накрајуовеобласти,ученицитребаданапра
ве план израде и самостално израде 
најмање три једноставна модела. 
Програмсереализујеуформипредавања 

Формативно, 
свакодневно  оцењивање 
усмених одговора 
ученика, уредност и 
тачност  техничких 
цртежа.
Правилна употреба  
прибора за мерење.
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По завршеној области/теми ученик ће 
бити у стању да:

• самостално/тимски истражи и реши 
задати проблем у оквиру пројекта;
• изради производ у складу са 
принципима безбедности на раду;
• тимски представи идеју, потупак 
израде и производ;
• креира рекламу за израђен производ;
• врши e-коресподенцију у складу са 
правилима и препорукама са циљем 
унапређења продаје;
• процењује свој рад и рад других на 
основу постављених критеријума 
(прецизност, педантност и сл.).

Предузетништво
, Решавање 
проблема, 
Сарадња, 
Дигитална  
компетенција и 
Комуникација.

5. Конструкторско
моделовање (2о+20 в)

Проналажење 
информација, стварање 
идеје и дефинисање 
задатка.
Самосталан/тимски  рад 
на пројекту.
Израда техничке 
документације изабраног 
модела ручно или уз 
помоћ рачунарских 
апликација.
Реализација пројекта - 
израда модела  
коришћењем алата и 
машина у складу са 
принципима безбедности 
на раду. 
Представљање идеје, 
поступака израде и 
производа.
Процена сопственог 
радарада и рада других на
основу постављених 
критеријума. 

 Употреба електронске 
коресподенције са циљем 
унапређења производа.
Одређивање оквирне цене
трошкова и вредност 
израђеног модела.
Креирање рекламе за 
израђен  производ. ст
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Пројектереализоватиупаровимаилималим
групама. - 
Уовомделупрограмаученициреализују 
заједничкепројектепримењујућипретходн
о стечена знањаи вештине. 
Ученицисесамиопредељујузаодређену 
активностуоквиругрупе.Пружаимсе 
могућностдареализујусвојуидеју.Ученици
самосталноистражујуинформацијеза 
пројектнизадатаккористећиинформацион
окомуникационетехнологије,налазереше
ње, формирају идеју, израђују техничку 
документацију,планирајуиреализују 
сопственипроизвод.Користитиматеријале
и технологијекојесуученициупозналиу 
претходној области. Ученици самостално 
врше мерење и обележавање. Ученици 
раде у пару, 
чимеразвијајуспособностсарадњеи 
социјалних вештина. По завршетку, 
ученици самостално представљају 
производ/модел, усмено образлажући ток 
реализације, процењујући оствареност 
резултата и предлог 
унапређења.Тежиштеоваквограданијена 
квалитету коначног продукта већ на 
процесу који има своје кораке и на 
сарадничким 
односимаурадуугрупи.Ученицимајасно 
требауказатидасеинанеуспелимпродукти
ма можемногонаучитиакосесхватигдесу 
грешке направљене. Дискутовати са 
ученицима и о цени понуђених решења. 
Нагласити важност доброг планирања 
буџета потребног за његову реализацију 
као и негативних последица лоших 
прорачуна. На тај начин ученике полако 
оспособљавати да размишљају 
предузетнички и развијати им основне 
компетенције везане за финансијску 
писменост.

Формативно, 
свакодневно  оцењивање 
етапа у изради 
практичног рада ученика.

Критеријуми за 
вредновање завршеног 
практичног рада:
Оригиналност
( 0-10)
Сложеност
( 0-10)
Техничка документација
( 0-10)
Избор материјала
( 0-10)
Тачност израде( 0-10)
Квалитет спојева( 0-10)
Естетски изглед( 0-10)
Функционалност( 0-10)
Употребна вредност( 0-
10)
Презентација
( 0-10)
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ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

1) компетенција за учење;

2) естетичка компетенција;

3) комуникација;

4) одговоран однос према околини;

5) предузимљивост и оријентација ка предузетништву;

6)  рад са подацима и информацијама;

7) решавање проблема;

8)  сарадња;

9) дигитална компетенција

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Техника и технологија је наставни предмет повезан са свим другим наставним предметима, а тиме и свим међупредметним темама. Та повезаност произлази из 
апликативне функције Технике и технологије чиме сваки наставни предмет може примену својих наставних садржаја уобличити у садржајима и активностим 
Технике и технологије а истовремено, Техника и технологија има и интегративну улогу јер садржаји и активности различитих предмета могу бити обједињени у 
садржајима и активностима учења и поучавања Технике и технологије.

 Најизраженија је повезаност с предметима природних наука будући да се техничке законитости и деловање техничких средстава темеље на природним 
законитостима физике, хемије, биологије. Тиме ученици директно сусрећу примену природних законитости које су у основама техничких компетенција. На 
сличан начин примену имају и знања и вештине стицане у Математици.

 Предмети језичко-комуникацијског подручја попут Српског језика и Страног језика, али и Информатика и рачунарство, повезани су са Техником и технологијом 
развојем комуникацијских вештина што укључује усмено и писано (и графичко) изражавање и документовање, односно презентоваање уз примену стручних 
назива које је често из других језика. 

Наставни предмети Историја и Географија повезани су Техником и технологијом сазнањима о утицајима и важности технике и технологије у великим 
географским открићима, индустријским револуцијама, ратовима, затим сазнањима о међуодносима географских природних добара, одрживог развоја и 
производње и  друштвеног развоја. 

Ликовна култура је повезана са Техником и технологијом   развијањем естетске улоге,  графичким  дизајном,  цртањем,  моделоваањем. 
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Моторика се развија и у настави Физичког и здравственог васпитања у којој су важна сазнања ученика о ума рању и очувању здравља при раду , вештинама 
разгибавања и отклањања умора до којих долази у раду ученика и будућем професионалном раду.

С обзиром да је настава  теоријско-практичног карактера, часове треба реализовати поделом одељења на 2 (две) групе.

Наставник за сваки час планира и припрема средства и начине провере остварености пројектованих исхода. 

Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката биће остваривани увек када за то постоје услови, ради показивања савремених 
техничких достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за то не постоје одговарајући услови, ученицима ће бити 
обезбезбеђени мултимедијалне програме у којима је заступљена ова тематика.

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ САДРЖАЈА: 

Машинка техника,,саобраћај, техничка документација, енергетика, роботика, заштита личне безбедности и животне средине  
предузимљивост и иницијатива

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог оспособљавања за 
живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примена 
стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање 
предузимљивости један од важних предуслова личног и професионалног развоја. 

Програм наставе и учења за седми разред оријентисан је на остваривање исхода. 
Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет техника и технологија. Представљају 

опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у пет наставних тема: животно и радно окружење, саобраћај, техничка и 
дигитална писменост, ресурси и производња и конструкторско моделовање.

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи-глобални план рада из кога ће касније развијати своје оперативне 
планове. Дефинисани исходи олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. При планирању треба, 
такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више 
различитих активности. Настава се не планира према структури уџбеника, јер ученици не треба да уче лекције по реду, већ да истражују уџбеник као
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један од извора података и информација како би развијали међупредметне компетенције. Поред уџбеника, као једног од извора знања, на наставнику 
је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора сазнавања. 

Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе и учења аутономан. За сваки час треба планирати и припремити средства и 
начине провере остварености пројектованих исхода. 

Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба остваривати увек када за то постоје услови, ради 
показивања савремених техничких достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за то не постоје одговарајући
услови, ученицима треба обезбедити мултимедијалне програме у којима је заступљена ова тематика.

С обзиром да је настава технике и технологије теоријско-практичног карактера, часове треба реализовати поделом одељења на 2 (две) групе, са
највише 20 ученика. Програм наставе и учења треба остваривати на спојеним часовима.

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Ученици у седмом разред долазе са извесним знањем из области технике и технологије која су стекли у предходним разредима, као и са 
одређеним животним искуствима у коришћењу различитих уређаја и учествовања у саобраћају. На томе треба градити даље стицање знања, 
овладавање вештинама водећи рачуна да су изузетно важни исходи овог предмета формирање правилних ставова према техници и технологији где је
човек лично одговоран за њихову употребу и злоупотребу, као и за заштиту животне средине. Реализацијом вежби ученици откривају и решавају 
једноставне техничке и технолошке проблеме, упознају примену природних законитости у пракси, формирају свест о томе како се применом технике
и технологије мења свет у коме живе. Они уочавају како на околину техника утиче позитивно, а како понекад нарушава природни склад и како се 
могу смањити штетни утицаји на природно окружење чиме развијају свест о потреби, значају и начинима заштите животне средине.

Животно и радно окружење

Уз помоћ мултимедије на занимљив начин упознати ученике са развојем и значајем машина и њиховом доприносу побољшању квалитета 
живота и рада. На тај начин увести ученике у област машинства коју ће изучавати у седмом разреду.

Да би се достигли исходи за ову област потребно је повезивати садржаје осталих области са примерима са којима се ученици готово 
свакодневно срећу, стимулисати их да препознају утицај технологије на живот и рад у свом окружењу као и да стекну знања о томе како су људи до 
сада решавали проблеме у борби за преживљавање.

Појам и улогу машина и механизама и њихово коришћење у окружењу треба представити ученицима што је могуће више на практичним 
примерима користећи доступна наставна средства и мултимедије. Потребно је упутити ученике да проналазе и откривају предности и 
противречности убрзаног развоја технологије методом истраживачког рада у групама. 

Посебну пажњу треба обратити утицају технологије на животну средину, а нарочито на експлоатацију сировина, загађење ваздуха 
производњу токсичних отпада и њихов утицај на климатске промене. Препорука је да се што више користе мултимедијални материјали, како готови,
тако и израђени од стране ученика.
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На животну средину веома утиче и енергетска ефикасност. Да би ученици што лакше усвојили појам уштеде енергије, потребно је упутити их 
да на примеру свог домаћинства истраже колика је потрошња енергије, који су највећи потрошачи и шта би било најбоље учинити да би се 
потрошња смањила. Ово је потребно остварити задајући ученицима да прикупе и обраде податке о потрошњи појединих доступних уређаја и 
укупној количини потрошене енергије на месечном нивоу. У зависности од средине, може се истраживати и потрошња горива (грејање, самостални 
превоз, пољопоривредне машине) и могућности уштеде. 

У оквиру активности у којима користе машине и алате ученици су готово свакодневно изложени утицају дизајна на конфорно и безбедно 
руковање машинама и уређајима. Без дубљег задирања у појам ергономије објаснити ученицима како је добар дизајн предуслов за квалитетнији и 
безбеднији рад, као и на који начин се треба прилагодити (став, правилно држање, безбедна растојања од машина, екрана, квалитетна и добро 
подешена столица и радни сто и др.) ради постизања конфора и очувања здравља.

Уз помоћ одговарајућих медија упознати ученике са професијама (занимањима) у области производних техника и технологија машинског 
комплекса.

Препоручени број часова је  6.
 Саобраћај

Област која се односи на саобраћај се реализује у континуитету као важна компонента саобраћајног васпитања. На почетку реализације ове 
области подсетити ученике да су у претходним разредима учили о саобраћајним системима, намени, функционисању и организацији саобраћаја у 
оквиру саобраћајних објеката, као и о правилима и прописима за регулисање друмског саобраћаја која се, пре свега, односе на пешаке и бициклисте 
као учеснике у саобраћају. Посебно нагласити да је тежиште исхода у претходна два разреда било на безбедном понашању и преузимању личне 
одговорности ученика за понашање у саобраћају.

У седмом разреду тежиште је на саобраћајним средствима која се користе и њиховим најважнијим подсистемима (погонски, преносни, 
управљачки и кочиони). У складу са исходима ову област треба реализовати у два корака. У првом кораку фокус је на основним деловима 
саобраћајних средстава и њиховим најважнијим подсистемима друмског саобраћаја са безбедносног аспекта. Други део треба реализовати у области 
Ресурси и производња са аспекта елемената машина и механизама (елементи за пренос снаге и кретања, елементи за везу, специјални елементи) и са 
енергетског аспекта (погонске машине и мотори).

Уз помоћ мултимедије упознати ученике са машинама и њиховим главним карактеристикама спољашњег (бицикли, мопеди/мотоцикли, 
аутомобили, камиони, аутобуси, возови, бродови, авиони) и унутрашњег транспорта (дизалице, виљушкари, транспортери, лифтови). 

При реализацији ових садржаја посебно назначити наведене подсистеме код бицикла, мопеда и аутомобила.
Оспособити ученике да самостално провере и подесе техничку исправност бицикла (упављачки, преносни и кочиони систем, пнеуматике, 

висину седишта, осветљење и др.) и демонстрирају поступке одржавања бицикла или мопеда. За остваривање ових исхода користити школски 
бицикл и постер мопеда.

Препоручени број часова је 6.

Техничка и дигитална писменост
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Ова област се ослања на усвојена знања ученика из техничког цртања у претходним разредима. Проширити знања тако што ученике упознати 
са специфичностима техничких цртежа у машинству (котирање, пресеци и упрошћавање).  Упознати и оспособити ученике за ортогонално и 
просторно (аксонометријско) приказивање предмета. Пожељно је да сваки ученик изради модел једноставног предмета, тако што ће прво нацртати 
технички цртеж у одређеној размери, затим на тањем картону развијену мрежу истог коју ће на крају исећи и склопити.  Тиме ученици на 
очигледним примерима лакше доживљавају осећај просторног приказивања предмета. 

Упознати и оспособити ученике за коришћење рачунарских апликација за CAD. У оквиру апликације ученици најпре креирају модел 
користећи 2D приказ на основу података које читају са техничког цртежа. Коришћењем 3D модела ученици активирају основне технике дизајна са 
циљем самосталног креирања техничког цртежа у складу са стандардима. У овом делу посебно објаснити предности употребе 3D штампе, као 
модерне технологије у производњи тродимензионалних модела и макета.  

уређаја. Уколико временски оквир дозвољава, можете се позабавити и начином функционисања појединих компоненти, али на елементарном 
нивоу препоручено коришћењем рачунарских симулација и анимација. Код ученика треба развити свест о значају коришћења рачунарске технике у 
апаратима, уређајима и производним процесима и објаснити појам и улогу интерфејса у управљању и контроли. Уколико школа поседује 
одговарајућу опрему, реализовати вежбе у којима ће ученици управљати моделом користећи рачунар и интерфејс, у супротном исту активност 
реализујте коришћењем рачунарских симулација.

Реализацију ових садржаја урадити уз корелацију са наставом Информатике и рачунарства.
Препоручен број часова за реализацију ове области је 18.

Ресурси и производња 

Упознати ученике са значајем рационалног коришћења ресурса и принципима очувања животне средине. Уколико има могућности, 
организовати посету установи или погону чија је делатност директно или индиректно везана за наведене принципе. Поставити ученицима задатак за 
самосталан рад у оквиру кога ће у свом домаћинству истражити у којој мери и на који начин се они остварују.

Уз практичне примере и реалне моделе навести ученике да закључе који се материјали најчешће користе у машинству и због којих њихових 
својстава. Не треба заборавити ни велики значај нових савремених вештачких материјала који су омогућили огроман напредак у техници и 
технологији. Реализацију ових садржаја урадити уз корелацију са наставом хемије. Демонстрирати правилно коришћење прибора за мерење и 
контролу у машинству и реализовати практичне вежбе са истима. Ученици треба да науче да рукују помичним мерилом и микрометром. Реализацију
ових садржаја урадити уз корелацију са наставом физике. Објаснити улогу елемената машина и механизама и демонстрирати њихов рад на моделу 
или путем рачунарске симулације. Обраду ових садржаја повезати са подсистемима код возила друмског саобраћаја и садржајима из енергетике тако
да ученици могу да схвате међусобне односе погонских и преносних елемената у саобраћајним средствима. Потребно је увести ученике у 
карактеристике обраде материјала који се користе у машинству, практично демонстрирати операције и реализовати једноставну вежбу водећи 
рачуна о безбедности ученика. Представити ученицима савремене технологије обраде материјала (плазма технологија, обрада ласером, 
електроерозија и др.) кроз мултимедијалну презентацију или кроз посету производном погону који их користи. Упознати ученике са савременим 
производним машинама у машинској индустрији и значајем њихове примене у појединачној и серијској производњи.

Увести појам роботике и објаснити њен значај у савременој индустрији. Уколико постоји могућност, демонстрирати рад школског робота или 
користити рачунарску симулацију. Упознати ученике са основама конструкције робота (механика, погон и управљање) и улогом појединих делова. 



Школски програм ОШ ,,Стари град“, Ужице за 2022-2026. годину

Роботику повезати са наставним садржајима као што су информатичка технологија, машине и механизми, енергетика и технологија обраде 
материјала. Реализацију ових садржаја урадити уз корелацију са наставом Информатике и рачунарства.

Поред материјала, други ресурс који је неопходан за производњу и рад машина и механизама је погонска енергија која се јавља у различитим 
облицима и изворима, те је трансформационим променама треба прилагодити могућем коришћењу. Ученицима представити класификацију 
погонских машина – мотора и илустровати њихову примену на практичним примерима из учениковог окружења. Уз помоћ мултимедије упознати 
ученике са принципом рада  и основним деловима СУС мотора.
Препоручен број часова за реализацију ове области је 20.

Конструкторско моделовање 

У овом делу програма ученици кроз практичан рад примењују претходно стечена знања и вештине. Садржаје треба реализовати кроз 
ученичке пројекте, од графичког представљања замисли, преко планирања, извршавања радних операција, маркетинга до процене и вредновања. 
Наставити са алгоритамским приступом у конструкторском моделовању посебно у приступу развоја техничког стваралаштва - oд идеје до 
реализације. 

Ова тема се односи на израду модела разних машина и уређаја који су засновани на основним елементима и принципима рада машина и 
механизама (елементима за везу, за пренос снаге и кретања, специјални елементи). То се односи на моделовање производних машина, саобраћајних 
средстава, транспортних машина и уређаја, претварача енергије и др.

Један од аспекта употребе рачунара и периферних уређаја је и у функцији управљања техничким системима и процесима (интерфејс – систем 
веза са рачунаром) и конструкцијом робота. Реализацију ових садржаја урадити уз корелацију са наставом Информатике и рачунарства.

Пошто се ученици слободно опредељују за одређену активност у оквиру дате теме, један од корака ка дефинисању свога пројекта, је 
проналажење информација, стварање идеје и дефинисање задатка. Потребно је да ученици користе податке из различитих извора, самостално 
проналазе информације о условима, потребама и начину реализације макете/модела користећи ИКТ и адекватну литературу. Исто так, мора се 
водити рачуна о принципу економичног искоришћења материјала и рационалног одабира алата и машина примењујући процедуре у складу са 
принципима безбедности на раду. У пројект се може укључити и више ученика (тимски рад) уколико је рад сложенији, односно ако се ученици за 
такав вид сарадње одлуче. У сврху боље координације чланова тима треба упутити ученике на употребу електронске коресподенције са циљем 
унапређења рада на реализацији пројекта.

Избор модула активности прилагодити постојећим условима рада тј. опремљености кабинета за технику и технологију алатима и 
материјалом.

Приликом израде техничке документације изабраног модела, ручно или уз помоћ рачунарских апликација, примењивати научено: просторно 
приказивање предмета, ортогонално пројектовање као и специфичности техничког цртања у области машинства. Треба настојати да се остварује 
континуитет информатичке писмености с циљем да ученици науче да користе рачунар за цртање и израду презентација. 

По завршетку радова треба организовати представљање идеје од које се пошло, поступака израде и готовог производа. У овој етапи се врши и
процена сопственог рада и рада других на основу постављених критеријума (уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност 
и др.).
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На основу утрошеног материјала, енергије и рада реализатори (појединац или тим) треба да искажу оквирне цене трошкова и вредност 
израђеног модела. У складу са предузетничким аспектима, реализатори треба да израде и одговарајуће материјале за рекламе за израђени производ. 

Препоручен број часова за реализацију ове области је 22.

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ

Васпитно-образовни исходи оквир су за вредновање и оцењивање, а својом структуром садрже сазнајну , психомоторичку и афективну компоненту.

Сазнајне компоненте – теоријска и чињенична знања, разумевање и примена; могу  се вредновати током извођења задатака на настави и као резултат рада попут 
техничких цртежа, резултата испитивања својстава и мерења мерних величина, током ученичког извештавања, презентовања, образлагања и објашњавања 
сопственог рада.

Психомоторичке компоненте– умећа и вештине, од имитације и манипулације до прецизације( Самостално-прецизно извођење операције или манипулације 
вреднује се ниво усвојених вештина руковања прибором и алатима, мерним инструментима и различитим техничким средствима. Вреднују се резултати рада као 
што су технички цртежи, скице, техничка документација, резултати мерења и испитивања.  Оцењују се само радови које ученик изради у школи током наставе.

Афективне компоненте– самосталност и одговорност, ниво самосталности при обављању задатака. Вреднује се савесност и редовност у раду, преузимање 
одговорности према раду, радним задацима, средствима, другим ученицима и наставнику.

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, обавља се са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког 
члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање).Приликом сваког вредновања постигнућа ученику ће се  дати повратна информација која помаже да разуме грешке и 
побољша свој резултат и учење. Пошто наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да 
размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На 
основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима планира се процес учења и бирају погодне стратегије учења. Праћење и информисање ученика о 
напредовању врши се континуирано дијагностички, формативно и сумативно. Напредовање ученика пратимо писаним белешкама, а ниво усвојености васпитно-
образовних исхода бројчаном оценом. На крају наставне године изражава се закључна оцена наставног предмета која укључује све компоненте.
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Усвојеност знања, вежбе и практичан рад и самосталност и одговорност се оцењују бројчано.


