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ПОЈАМ, УЛОГА И РАЗВОЈ МАШИНА И МЕХАНИЗАМА 
- Подсетник са предавања -  

 

 Машина је систем који се састоји од више елемената и врши неки посао. Машине 
могу бити: погонске, радне и комбиноване (имају у себи и погонски и радни део). 
Машине мењају људе на местима где је опасно по здравље, монотоно, где је 
потребна велика снага, где је немогуће људима да приђу због услова рада и 
слично. 

 Део машина чине и механизми. Механизам преноси кретања са једног елемента 
на други или претвара један начин или смер кретања у други. 

 И машине и механизми се састоје од машинских елемената. Машински елемент 
је сваки појединачни део који се израђује, за њега израђује техничка 
документација. Машински елементи могу бити састављени у подсклопове и 
склопове, који су функционалне целине. 

 Прва оруђа или прости алати су: клин, полуга, точак, ваљак, стрма раван и лопта. 
 Усавршавање машина, и проналасци нових су увек били усмерени да би се што 

мање рада и енергије уложило у извешење неких послова. 
 Како је енергија само једна и не може се створити већ само мења облике то човек 

стално проналази нове изворе енергије или нове начине како да постојеће изворе 
ефикасно користи са што мање губитака.  

 Прва индустријска револуција - проналазак парне машине (Џејмс Ват). Ватову 
парну машину покретала је водена пара која се добијала енергијом сагоревањем 
угља.   

 Друга индустријска револуција - технолошка револуција – проналазак мотора на 
наизменичну струју 

 Трећа индустријска револуција – дигиталне револуције - употреба дигиталних 
технологија и ИКТ 

 
 

ПРОВЕРИ ЗНАЊЕ 
1. Која је улога машина? 
2. Како се могу поделити машине? 
3. Чему служе механизми? 
4. Шта је то машински елемент? 
5. Наведи које су просте машине? 
6. Где машине могу заменити људе? 
7. Коју машину је осмислио Џејмс Ват? 
8. Шта се сматра почетком Друге индустријске револуције? 
9. У којој индустријској револуцији ми живимо? 
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ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ У ДОМАЋИНСТВУ И МОГУЋНОСТИ УШТЕДЕ 
- Подсетник са предавања -  

 

 Енергија је у свему, она омогућава вршење неког рада (посла). Енергија се не 
може уништити нити створити ни из чега, она само мења облике. 

 Врсте енергије су: хемијска, електрична, светлосна, топлотна, механичка и 
нуклеарна. 

 Извори енергије не производе енергију, они су материје или средине у којима је 
груписана већа количина енергије и која се може лакше трасформисати у ону 
врсту енергије коју најчешће користимо – топлотну и електричну. 

 Мерна јединица за енергију је Ј (Џул), 1Ј =1Ws, али се уобичајено користи већа 
јединица Wh (Ват час). 

 Енергетска ефикасност су мере које се предузимају да 
би се смањила потрошња енергије, а да се не смањи 
комфор савременог живота. Уштеда енергије у 
домаћинству углавном се односи на смањење 
потрошње електричне енергије. 

 На појединим уређајима се налази етикета која 
показује ком енергетском разреду уређај припада. 
Ознака G и црвена боја показују да је тај уређај у 
најнижем разреду што значи да троши много енергије, 
а мало је ефикасно користи. Највиши разред А има и 
подкатегорије означене са +. Што је више плусева то је 
уређај ефикаснији. 

 Ознаку снаге неког уређаја у kW, помножимо са 
бројем сати коришћења дневно, ценом коштања kWh 
и бројем дана у месецу. Тако добијамо месечну 
потрошњу. 

 Подсети се начина на који можеш да смањиш потрошњу струје на следећим 
уређајима: бојлер, шпорет, фрижидер, сијалице, рачунар,... 
 
ПРОВЕРИ ЗНАЊЕ 
1. Које су особине енергије? 
2. Наброј облике енергије. 
3. Шта су то извори енергије? 
4. Где у домаћинству највише трошимо енергију? 
5. Објасни појам енергетске ефикасности. 
6. Шта показује етикета енергетске ефикасности уређаја? 
7. Колико постоји енергетских разреда? 
8. Како можеш да израчунаш месечну потрошњу електричне енергије неког уређаја? 
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УТИЦАЈ ДИЗАЈНА И ПРАВИЛНЕ УПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА 
НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ 

- Подсетник са предавања -  
 

 Дизајн је примењена уметност и наука која се бави обликовањем предмета и 
услуга за употребу. Он може бити: дизајн индустријских производа (кућни 
апарати, телефони, рачунари, аутомобили, машине у индустрији, намештај...), 
накита, текстила, ентеријера, графички дизајн (књиге, плакати, часописи и други 
штампани материјал) и Web дизајн (дигитални садржаји), 

 Свако техничко средство треба да поседује: функционалност, стабилну 
конструкцију, лако и безбедно коришћење, еколошку прихватљивост (не загађује 
средину), допадљив изглед и прилагођеност човековом телу и могућностима. 

 Ергономија је наука која се бави прилагођавањем техничких средстава са 
конституцијом и могућностима човека при раду. 

 Сваки уређај мора да има упутство. Пре употребе уређаја прочитај упутство без 
обзира колико је оно обимно или производ једноставан. Читањем упутства 
користићеш производ најбоље и смањићеш шансе да га оштетиш или да се 
повредиш. 

 Дизајн уређаја се мења како напредује 
наука. Користе се нови материјали и 
техничка решења. 

 Осветљење је веома важно при раду, било 
да учиш или радиш неки физички посао.   

 Велика бука онемогућава концентрацију, 
подстиче нервозу и лако замарање.  

 Техничка средства емитују електромагнетно 
зрачење. Зато се треба одмаћи од њих на 
најмање 50цм. 
 

 
ПРОВЕРИ ЗНАЊЕ 
1. Шта је дизајн? 
2. На које задатке треба да одговори дизајнер када обликује индустријски производ? 
3. Наброј неколико врста дизајна. 
4. Чиме се бави ергономија? 
5. Зашто је важно прочитати упутство за неки производ? 
6. Када настају опасности при употреби мобилног телефона? 
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ЗАВИСНОСТ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОД ТЕХНОЛОГИЈЕ 
- Подсетник са предавања -  

 
Човек је значајно започео свој негативни утицај на животну средину са почетком Прве 
индустријске револуције. Први Програм за заштиту животне средине усвојен је у 
Уједињеним нацијама 70-тих година прошлог века. Идеја одрживог развоја 
представља усклађеност између технолошког, индустријског, привредног и друштвеног 
развоја са већом бригом о очувању животне средине. Природу морамо очувати због 
нас самих, али и због генерација које долазе. 
Можеш пратити колика је количина загађења ваздуха у реалном времену на свету. Скала квалитета 
ваздуха се креће од доброг до опасног по здравље: www.waqi.info/sr/ 

Највећи загађивачи су и могућности како да се смањи загађивање: 
 саобраћај (највише друмски саобраћај и авиони ) – нови мотори мање загађују 

ваздух као што су аутомобили на електрични погон, хибридни аутомобили и 
мотори са мањом емисијом штетних гасова (Еуро 6, Еуро 7); 

 интензивна пољопривреда (крчење и спаљивање шума, ради добијања 
обрадиве земље и пашњака, коришћење велике количине воде, хемикалија и 
великог број машина и хемијских средстава за заштиту) – коришћење савремених 
пољопривредних машина које обављају већи број операција, мање троше 
горива, сателитски управљаним; концептом „прецизне пољопривреде“ (укључује 
ИТ за извршавање послова, планирање рада, прецизно наводњавање, регулације 
коришћења хемикалија); смањење губитака бољом организацијијом стварања и 
прикупљања пољопривредних добара; рециклажом пољопривредног отпада. 

 индустрија (хемијска, нафтна, добијање ел. енергије, металургија) – коришћењем 
све ефикаснијих филтера и пречишћивача воде и ваздуха 

 рударство (доводи до ерозије земљишта, загађења због коришћења хемикалија 
које се испуштају при рударском процесу) – коришћење роботизованих 
рударских машина уз сателитско праћење и позиционирање машина. 

 
Опасне материје су све оне које због количине, концентрације, физичких или хемијских 
својстава представљају ризик по здравље. Опасне материје се налазе у: електронском 
и медицинском отпаду, бојама, лаковима, искоришћеним батеријама, хемикалијама, 
моторном уљу, пепелу из термоелектрана... Токсични отпад представља нагомилане 
опасне материје које изазивају тровање код људи и животиња. 
Управљање отпадом је превенција угрожавања здравља, организовањем сортирања, 
безбедног одлагања и слања отпада на рециклажу. 
У табели испод су груписани и приказани узроци и последице загађења животне 
средине, као и мере за смањење тих штетних утицаја. 
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УЗРОЦИ НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ НАРУШАВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 неумерена експоатација сировина 
 исцрпљивање природних ресурса 
 испуштање опасних хемикалија у природу 
 промена намене земљишта и крчење шума 
 емисија штетних гасова у ваздух 
 неконтролисана употреба енергената 
 одбацивање отпада у природу 
 недовољно развијена еколошка свест 
 употреба вештачких ђубрива 

ПОСЛЕДИЦЕ НЕКЕ ОД ЕКОЛОШКИХ ПОСЛЕДИЦЕ ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 смањење количине сировина 
 смањење количине и бројности природних ресурса 
 мање површина земљишта погодних за пољопривреду 
 киселе кише 
 губитак биодиверзитета 
 загађење ваздуха 
 ефекат стаклене баште 
 смањење количине пијаће воде 
 климатске промене 
МЕРЕ ЗА ОЧУВАЊЕ УМАЊЕЊЕ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 образовање становништва о неопходности заштите животне средине 
 развијање свести да свако може бити борац за здравију животну средину 
 већа употреба обновљивих извора енергије 
 увођење чистије производње коришћењем технологија које не штете околини 

без обзира на веће трошкове 
 употреба технике која не ремети комфор савременог друштва, а не штети 

животној средини 
 планско управљање отпадом и рециклажа материјала 
 заштита станишта биљака и дивљих животиња 

 

Завршна вежба за област Животно и радно окружење – рад у пару: 
Урадити мултимедијалну презентацију на часу, везано за неку од обрађених тема из 
пређашњих лекција. Презентација треба да има минимално 5 страна и да је урађена 
према препорукама које имате на сајту школе. Ученици се могу претходно договорити 
и сами предложити тему наставнику. Време за израду презентације је 60 минута. 
 

ПРОВЕРИ ЗНАЊЕ 
1. Зашто је развојем технике и технологије дошло до поремећаја еколошке равнотеже? 
2. Шта подразумева одрживи развој? 
3. На који начин смањити загађење које настаје због саобраћаја? 
4. Како смањујемо загађење изазвано пољопривредном производњом? 
5. Шта су опасне материје и наведи где се оне налазе? 
6. Шта се подразумева под управљањем отпадом? 
7. Наведи неке повезане узроке са последицама загађења животне средине. 


