
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 7. разред 

Наставна тема:   Природни ресурси и производња 

Наставне јединице:  Материјали у машинству (метали, легуре, пластика, керамика и др.). 
    Мерење и контрола – појам и примена мерних средстава (мерила). 
 
Требаће вам (наставна средства): рачунар, интернет, штампани уџбеник, радна свеска 

(телефон) 

 

Предвиђене активности за ученике који имају приступ рачунару и интернету: 

 Користећи штампани уџбеник и радну свеску, поновите лекције, које смо обрадили на 
претходним часовима, од стране 66 до 73. 

o На страни 73, према претходном договору, имате цртеже напрезања, које сте 
требали нацртати у свеске. Ако то нисте урадили, урадите и слике тих цртежа ћете 
ми послати, када вам то будем јавио. И ти цртежи ће бити оцењивани у оквиру 
активности. Уместо бројева уписати врсту напрезања! 

o На крају лекција, имате питања за понављање, које искористите да проверите 
своје знање. То вам је припрема за предстојећи тест, који ћете радити, када вам 
то јавим. Тај тест ће се такође оцењивати у оквиру ваших активности. 

 

 Мерење и контрола је нова лекција, која се у књизи налази, на странама од 76 до 80. 
Прочитајте предочени текст, погледајте приложене слике прибора за мерење и 
контролу и посебно обратите пажњу на: 

o Појмове: мерење и контрола; 

o Начин одмеравања помичним мерилом (сл. 5.4. на страни 77); 

o Начин одмеравања микрометром (сл. 5.5. на страни 77); 

o Прибор за обележавање на металу (сл. 5.13. и 5.14. на страни 80). 

 На крају имате део Запамтите, Речник појмова и Питања за понављање – проверите 
ваше знање. 

 Видео материјал везано за презентацију о теми Мерење и контрола погледајте на: 

https://youtu.be/sSeFc0-jTOQ 

Погледајте добро видео, један од задатака ће бити да процените колика је мера 
(димензија) измерена помоћу помичног мерила и микрометра! 

Следеће седмице се предају цртежи, када се то најави, а ви се приремите да 
урадимо и неки тест, који ћу оценити! 

У заједничкој комуникацији путем Viber групе ћемо до тада решавати нејасноће! 

 


