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 Поштовани ученици и наставници!

Пред	вама	је	уџбеник	за	пети		разред	за	наставни	предмет	
Техника	и	технологијa,	написан	у	складу	са	важећим	планом	и	
програмом.	У	себи	садржи	пет	наставних	тема/области:

1.	Животно	и	радно	окружење
2.	Саобраћај
3.	Техничка	и	дигитална	писменост
4.	Ресурси	и	производња
5.	Конструкторско	моделовање

Циљ	наставе	технике	и	технологије	је	да	се	ученик	кроз	раз-
вијање	техничко-технолошке	писмености	прилагоди	друштвено	
-економским	променама;	Изгради	одговоран	однос	према	раду	
и	радном	окружењу,	као	и	према	коришћењу	техничких	и	техно-
лошких	ресурса;	Стекне	бољи	и	јаснији	увид	у	сопствена	профе-
сионална	интересовања;	Наступа	предузимљиво	и	самоиниција-
тивно.

Аутори	су	 се	 трудили	да	 сваком	ученику	на	 једноставан	и	
занимљив	 начин	 приближе	 садржај	 који	 ће	 се	 обрађивати.	
Да	сваки	ученик	кроз	различите	облике	рада,	стекне	личне	афи-
нитете,	вештине	и	способности.

Надамо	се	да	ће	вам	овај	уџбеник	помоћи		да	проширите	
своја	знања	и	интересовања	из,	увек	занимљивог,	света	технике	
и	технологије.	

	 Аутори

                                                                                               

УВОД У УЏБЕНИК
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КЉУЧНИ ПОЈМОВИ
Кратак	преглед	важних	
појмова	издвојених	ради	

лакшег	усвајања
нових	садржаја

КРЕАТИВНА СТРАНА
Практична	провера	знања	
ученика	кроз	примере	из	

свакодневног	живота	(тимски	
рад	на	часовима	и

индивидуални	код	куће)

QR	код
quick	response	-	брзи	одговор	

(превод	са	енглеског)

youtu.be/8ygdHgMqa4o

Електронски	приступ	разним	
корисним	садржајима

УПУТСТВО
Потребно	је	да	имаш	
апликацију	у	мобилном	 

телефону	која	скенира	QR КОД 
-	можеш	је	преузети	са	 

Google-овог	репозиторијума	
апликација	-	Play Store-а. 

Када	покренeш	апликацију,	
активираће	се	камера,	усмери	

је	ка	QR	коду,	скенирај	и	
после	одређеног	времена	
приступићеш	садржају.

ВОДИЧ КРОЗ УЏБЕНИК

Назив лекције коју  
треба поновити ради  

боље припреме за 
лекцију која следи

ПОНОВИ

кратак текст за оне који 
желе да прошире своје 

знање

АКО ЖЕЛИШ ДА 
ЗНАШ ВИШЕ

текст, фотографије  
и цртежи за радознале

ЗАНИМЉИВОСТ

преглед најважнијих 
информација,  

чињеница и појмова

РЕЗИМЕ
(кратак преглед)

?
питања за проверу 

усвојености наставних 
садржаја

ПРОВЕРИ             
СВОЈЕ ЗНАЊЕ

кључни појмови 
и њихов 

међусобни однос

ПОЈМОВНЕ
МАПЕ

Непознате речи:
апликација	–	друго	име	за	програм,	
(на	пример	програм	за	обраду	
текста)
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1
ЖИВОТНО
И 
РАДНО 
ОКРУЖЕЊЕ

НАУЧИЋЕШ ДА:
Опишеш		улогу	технике	
у	развоју	заједнице,		
разликујеш	основна	подручја	
човековог	рада,	наведеш	
занимања	у	области	технике	
и	технологије,	организујеш	
радно	окружење	у	кабинету,	
правилно	користиш	техничке	
апарате	и	ИКТ	уређаје.

https://youtu.be/MQC-
vshFNVI
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   1. ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ

У	 модерном	 друштву	 људи	 највећим	 делом	 живе	 у	
насељима,	 чији	 број	 становника	 негде	 прелази	 и	 двадесет	
милиона.	Насеља	су	најчешће	удаљена	од	места	на	којима	се	
налазе	човеку	толико	потребна	природна	богатства	(ресурси).	

Облици	у	којима	се	налазе	одређени	природни	ресурси,	
отежавају	или	чак	онемогућавају	њихово	директно	коришћење	
од	стране	људи.

Већина	 природних	 ресурса	 мора	 да	 се	 обрађује,	 како	
би	 се	 довела	 у	 облик	 прилагођен	 потребама	људи.	 Начини	
њихове	 обраде	 су	 разноврсни	и	 за	 то	 се	 користe	 различите	
технике	и	технологије.

1.      Појам, улога и значај технике и технологије на развој 
друштва и животног окружења

1.2.  Подручја човековог рада и производње, занимања и 
послови у области технике и технологије

1.3.  Правила понашања и рада у кабинету
1.4.  Организација радног места у кабинету и примена 

мера заштите на раду
1.5.  Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у 

животном и радном окружењу
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1.1		Камена	секира	–	пример	
употребе	клина

1.2	Toчак	направљен	од	камена

1.3	Машина	за	штампање	са	краја	19.	века

1.1.  Појам, улога и значај технике и технологије 
на развој друштва и животног окружења

Техника	(умеће,	вештина)	је	скуп	свих	оруђа,	алата,	али	и	знања	
која	су	се	развијала	кроз	историју	и	која	човеку	омогућују	да	делује	
на	 природу	 и	 природне	 ресурсе	 (изворе	 сировина)	 и	 прилагоди	
их	својим	потребама.	Техника	представља	широку	област	људске	
делатности	 у	 којој	 су	 своју	 примену	 нашле	 различите	 природне	
науке	(математика,	физика,	хемија	и	др).

Технологија	 подразумева	 процес	 коришћења	 и	 деловања	
различитих	знања	и	алата,	у	сврху	прераде	природних	производа	
(сировина)	за	људску	употребу.	Реч	технологија	настала	је	од	две	
грчке	речи	„техне“	(вештина)	и	„логос“	(наука).	То	би	у	дословном	
преводу	значило	„научна	вештина“.

Технике	и	технологија	нису	само	изуми,	принципи	и	процеси	
који	су	недавно	пронађени	и	на	којима,	углавном,	почива	садашња	
цивилизација.	 Напротив,	 техника	 и	 технологија	 су	 и	 прастари	
изуми,	и	прости	алати,	као	што	су:

-	ватра,
-	полуга,
-	клин	(сл.	1.1),
-	точак	(сл.	1.2),
-	ваљак,
-	стрма	раван.

Временом,	 дошло	 је	 до	 развоја	 сложенијих	 алата	 и	 појаве	
машина	 (сл.	 1.3).	 Машина	 представља	 скуп	 делова	 повезаних	
у	 једну	 логичну	 целину,	 тако	 да	 може	 вршити	 одређен	 рад.	 За	
разлику	 од	 алата,	 који	 немају	 покретне	 делове,	 машине	 имају	
најмање	један	покретан	део.		Делови	машине	могу	бити	покретни	
и	непокретни.	Покретни	делови	машине	се	повезују	на	различите	
начине.	Када	су	делови	машине	повезани,	покретање	једног	дела	
машине	изазива	покретање	другог	повезаног	дела.

                  Кључни	појмови:
техника, технологија, 
машина, информатичко доба, 
рециклажа, зелена енергија.
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1.4			Парна	локомотива

1.5			Аутомобил	са	СУС	мотором

1.6			Бродски	дизел	мотор

Историјат

Машине	имају	богату	историју.	Прве	су	настале	још	у	старом	
веку	и	њихов	рад	се	заснивао	на	принципу	полуге.

Употреба	 машина	 развијала	 се	 паралелно	 са	 развојем	
индустрије,	а	највећа	открића	десила	су	се	у	18.	и	19.	веку,	када	и	
започиње	убрзан	развој	механике	као	науке.

Парна	машина	се	у	усавршеном	и	употребном	облику	појавила	
у	другој	половини	18.	века	и	покренула	 је	масовну,	индустријску	
производњу.	 За	 њену	 појаву	 у	 таквом,	 усавршеном,	 облику	
заслужан	 је	 Џеjмс	 Ват.	 	 Употребом	 на	 парним	 	 локомотивама	
(сл.	1.4)	и	паробродима,	парна	машина	је	стекла	велики	значај	и	у	
развоју	саобраћаја.

Николас	Ото	је	у	другој	половини	19.	века	изумео	први	мотор	са	
унутрашњим	сагоревањем	-	СУС	мотор	(сл.	1.5).	У	њему	се	паљење	
смесе	ваздуха	и	бензина	(врста	горива	добијена	од	нафте)	вршило	
помоћу	варнице.	На	самом	крају	19.	века,	Рудолф	Дизел	је	изумео	
другу	врсту	мотора	са	унутрашњим	сагоревањем,	са	самопаљењем	
горива	(дизел	мотор),	али	ови	мотори	су	тек	касније	почели	да	се	
примењују	у	већој	мери	(у	изради	локомотива,	бродова	(сл.	1.6),	
камиона	и	аутомобила).

Семјуел	Морзе	је	у	првој	половини	19.	века	изумео	телеграф	
који	 је	 омогућио	 да	 се	 поруке	 преносе	 на	 велике	 удаљености	
(сл.	1.7).

У	 савремено	 доба	 дошло	 је	 до	 убрзаног	 развоја	 технике	 и	
њене	велике	употребе	у	свим	човековим	активностима.	

Све	 већа	 употреба	 рачунара,	 интернета	 (world wide web - 
www),	мобилних	(покретних)	телефона	и	других	нових	техника	и	
технологија,	има	за	последицу	улазак	у	ново,	информатичко доба 
(сл.	1.8).	

1.7			Морзеов	телеграф

Непознате речи:
СУС	мотор	–	мотор	са	унутрашњим	
сагоревањем
механика	–	наука	о	кретању	и	
равнотежи
world	wide	web	(www)	–	светом	
разграната	мрежа	(превод	са	енгл.)

1.8	Центар	за	обраду	података
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1.9		Упакован	материјал	за				
рециклажу

1.10		Пеламис	систем	за	добијање	
енергије	помоћу	таласа

1.11	Соларне	плоче	помоћу	којих	се	
									добија	енергија	од	Сунца

Утицај на животно окружење

Повећање	 обима	 употребе	 технике	 и	 технологије	 и	 њихов	
развој	 	 доводе	 до	 повећања	 потрошње	 сировина.	 Приликом	
вађења	сировина,	као	и	њиховом	прерадом,	животна	средина	се	
загађује.	Можемо	рећи	да	је	део	укупног	загађења	у	свету	настао	
као	негативна	последица	развоја	и	повећаног	обима	коришћења	
технике	и	технологије.	Загађење	животне	средине	по	овом	основу	
се	може	смањити	рециклажом	-	поновном	прерадом	постојећих,		
већ	коришћених	и	употребљених	производа	(сл.	1.9).

Такође,	 повећањем	 обима	 употребе	 техничких	 средстава		
долази	 и	 до	 повећања	 укупне	 потрошње	 енергије	 јер	 је	 она	
неопходна	 за	њихов	рад.	Данас	 се	 чине	 све	 већи	 	 напори	да	 се	
енергија	уштеди	тако	што	ће	уређаји	трошити	мање,	а	уз	исти,	или	
чак	већи	учинак	(нпр:	коришћење	штедљивих	сијалица,	топлотна	
изолација	 на	 зидовима	 и	 прозорима,	 искључивање	 из	 грејног	
система	просторија	које	се	не	користе,	искључивање	електричнх	
уређаја	који	се	не	користе	и	сл).

	С	обзиром	на	то	да	се	енергија	у	данашње	време	углавном	
производи	 сагоревањем	 нафте,	 угља	 или	 гаса	 и	 цепањем	 атома	
уранијума,	то	је	још	један	део	укупног	загађења	животне	средине	
који	настаје	као	последица	повећаног	обима	коришћења	технике	и	
технологије.	Овај	проблем	се	може	решити	повећањем	производње	
тзв.	зелене енергије	добијене	из	извора	чијим	коришћењем	се	не	
загађује	животна	околина,	или	се	то	дешава	у	малој	мери.

Извори	помоћу	којих	може	да	се	произведе	зелена	енергија	
су	следећи:

• биомаса,	

• енергија	 воде	 (речни	 токови,	 таласи	 -	 сл.	 1.10,	 плима	 и	
осека),

• енергија	ветра,
• геотермални	извори	(извори	са	топлом	водом)	и

• сунчева	енергија	(сл.	1.11).

Никола	Тесла	 је	 један	од	највећих	и	најважнијих	научника	
и	 проналазача	 у	 целој	 историји	 човечанства.	 За	 њега	 се	 у	
шали	 каже	 да	 је	 „изумео	 двадесети	 век”.	 Има	 преко	 700	
регистрованих	патената	(изума).

АКО	ЖЕЛИШ	ДА	ЗНАШ	ВИШЕ

Непознате речи:
биомаса	–	је	материја	која	може	да	
буде	у	виду	производа	добијеног	
прерадом	биљака	или	у	виду	делова	
биљака	који	остају	неискоришћени	
после	завршене	прераде
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Амерички	инжењер	и	професор	Б.	А.	Беренд	је	1921.	године,	
у	својој	књизи,	записао:	
„Тесла	 није	 оставио	 другима	 ништа	 више	 да	 ураде.	

Када	 бисмо	 из	 индустрије	 искључили	 резултате	 Теслиног	
истраживачког	 рада,	 сви	 точкови	 те	 индустрије	 престали	би	
да	се	окрећу,	наши	трамваји	и	возови	би	стали,	наши	градови	
би	били	у	мраку,	а	фабрике	мртве	и	беспослене“.

Технологија	 подразумева	 коришћење	 различитих	 знања	
и	 алата,	 	 од	 стране	људи,	 у	 сврху	 свесног	 прилагођавања	 и	
контролисања	животне	околине	према	потребама	које	имају.
Машина	представља	скуп	делова	повезаних	у	једну	логичну	

целину,	тако	да	може	вршити	одређен	рад.	
Техника	 представља	 широку	 област	 људске	 делатности	

која	 се	 заснива	 на	 примени	 раличитих	 природних	 наука,	 а	
обавља	 се	 употребом	 различитих	 алата	 и	 машина	 у	 циљу	
искоришћавања	 природних	 ресурса,	 производње	 робе	 и	
енергије,	транспорта	људи	и	робе,	развоја	науке	и	др.			
Све	већа	употреба	рачунара,	интернета,	мобилних	телефона	

и	других	нових	техника	и	технологија	нас	полако	уводи	у	ново,	
информатичко	доба.	
Повећан	 обим	 употребе	 технике	 и	 технологије	 и	њиховог	

развоја	доводи	до	повећања	укупне	производње	енергије	и	
потрошње	сировина,	а	негативна	последица	тога	је	повећање	
загађености	животне	средине.				
Већом	 употребом	 зелене	 енергије	 и	 рециклажом	 даје	 се	

допринос	смањењу	загађења	животне	средине.		

1. Шта	је	техника,	а	шта	технологија?

2. Шта	се	дешава	приликом	рада	машине?

3. На	чему	је	заснована	техника?

4. Примена	рачунара	нас	уводи	у	које	доба?

5. 	Какве	су	последице	веће	употребе	технике	и	технологије?

6. Зашто	је	значајна	рециклажа?

7. Наброј	неколико	извора	зелене	енергије.

ЗАНИМЉИВОСТ

РЕЗИМЕ

ПРОВЕРИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ
?

ИСТРАЖИ НА ИНТЕРНЕТУ

https://www.youtube.com/
watch?v=G_2pS_VIC-Y
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1.12	Преношење	трупаца	помоћу	
									коњске	запреге

1.13	Извлачење	трупаца	из	шуме	
									помоћу	трактора

1.14	Индустријски	робот	за	
									преношење	дрвених	плоча

1.2.  Подручја човековог рада и производње, 
занимања и послови у области технике и 
технологије

Рад	 	 је	 свесна	 делатност	 човека	 ради	 производње	 матери-
јалних	 добара.	 Управо	 је	 рад	 омогућио	 да	 се	 људи	 развију,	 да	
спознају	 себе	 саме,	 да	 у	 свој	 живот	 уведу	 и	 развију	 алате,	 и	
тако	 своје	 непосредно	 окружење	 још	 више	 прилагоде	 својим	
потребама.	У	почетку		рад	је	био	сакупљање	плодова	и	лов,	али	се	
временом	однос	према	раду	мењао.

Развојем	 науке	 и	 технологије	 долази	 до	 смањења	 потребе	
за	 човековим	 физичким	 радом.	 Долази	 до	 стварања	 бројних	
техничких	достигнућа	и	средстава	која	непосредно	утичу	на	бржи	
развој	 људског	 друштва.	 Развој	 технике	 и	 организације	 рада	
називамо	развојем технологије. 

Све	 до	 сада	 истражене	 промене	 људског	 друштва,	 могу	 се	
поделити	на	неколико	периода:

Први	период	 је	период	који	 је	за	циљ	имао	замену	људског	
рада	 неким	 другим	 обликом	 рада,	 пре	 свега	 животињским															
(сл.	1.12).

У	другом	периоду,	захваљујући	достигнућима	која	су	настала	
као	 последица	 техничко-технолошког	 развоја,	 људи	 успешно	
реализују	 различите	 задатке	 помоћу	 одговарајућих	 машина	
(сл.	1.13).

Коначно,	период	развојa,	примене		и	увођења	информационих	
технологија	(сл.	1.14)	у	све	људске	активности,	као	и	у	процесе	рада	
и	производње,	омогућава	незамисливо	брз	напредак	и	динамичан	
развој.	Овај	период	траје	и	сада.

Као	што	смо	рекли,	човек	се	временом	све	више	ослобађао	
од	 физичког	 рада.	 Прво	 га	 је	 почео	 пребацивати	 на	 животиње,	
а	 касније	 на	 машине.	 Тиме	 почињу	 да	 се	 дефинишу	 одређена	
занимања	и	послови	у	оквиру	тих	занимања.	Суочени	са	избором	
професије,	 ми	 прво	 морамо	 	 познавати	 себе,	 а	 онда	 и	 своје	
окружење.	 На	 тај	 начин	 препознајемо	 различита	 занимања,	
њихова	 главна	 обележја,	 услове,	 	 перспективу	 запослења,	 и	 др.	
Врло	рано,	у	најранијем	детињству	смо	од	родитеља,	познаника	и	
из	књига	почели	да	примамо	сазнања	да	људи	обављају	различите	
послове	и	да	се	баве	различитим	занимањима.

              Кључни	појмови:
развој технологије, периоди 
промена људског друштва, 
дефинисање занимања и 
послова.

Непознате речи:
организација	-		уређење,	устројство
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1.15			Инжењер	електротехнике

Постоје	 стотине	 разноврсних	 послова	 које	 људи	 могу	
обављати.	Појединац	не	може	одлично	да	упозна	сва	занимања,	
па	зато	треба	да	се	усмери	према	онима	који	га	највише	интересују.	

Научно-технолошки	развој	непрестано	мења	врсте	занимања.	
Нека	 нестају,	 а	 нека	 нова	 настају.	 Зато	 снаћи	 се	 у	 том	 „свету	
занимања“,	 уопште	 није,	 ни	 лако,	 ни	 једноставно.	 Сазнања	
која	 стичеш	 данас	 и	 наредних	 година,	 помоћи	 ће	 ти	 приликом	
усмеравања	и	опредељивања	на	крају	8.	разреда.

Данас	 постоји	 велики	 број	 професија	 из	 области	 технике	
и	 технологије.	 Сигурно	 већ	 знаш	 многе	 од	 њих,	 пре	 свега	 оне	
најпопуларније	као	што	су:	електротехничар	(сл.	1.15),	машински	
техничар,	ауто-механичар,	информатичар	и	др.

Уколико	размишљаш	о	свом	будућем	занимању,	можеш	да	
погледаш	преглед	понуде	и	потражње	занимања	на	тржишту	
рада	у	Србији.	Овај	преглед	је	доступан	на	разним	сајтовима	
који	 се	 тиме	 баве.	 Ту	можеш	пронаћи	 и	 описе	 који	 ти	могу	
помоћи	приликом	избора	занимања.	Дајемо	ти	неке	примере	
са	једног	од	тих	сајтова:	https://poslovi.infostud.com/opisi-zan-
imanja	
Из	 области	 електротехнике	 најтраженије	 занимање	 је	

инжењер	електротехнике.	
Из	области	машинства	најтраженије	занимање	је	машински	

инжењер.	
Из	 области	 информационих	 технологија	 најтраженија	

занимања	 су	 систем	 инжењери	 и	 програмери.	 Тражња	 за	
њима	 непрекидно	 расте.	 Такође	 је	 неопходна	 и	 ширина	
знања	због	потребе	сарадње	са	другим	ИТ	занимањима,	као	и	
занимањима	ван	ове	области.

АКО	ЖЕЛИШ	ДА	ЗНАШ	ВИШЕ
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У	 метроима	 (подземне	 железнице),	 појединих	 великих	
градова,	као	што	је,	рецимо,	Токио	у	Јапану,	постоји	занимање	
које	 се	 зове	 ошија	 (ОSHIYA).	 Oшијe	 дословно	 гурају	 људе	 у	
претрпане	возове,	како	би	их		што	више	стало.	

Рад	 је	свесна	усмерена	активност	коју	човек	користи	како	
би	сопствено	окружење	прилагодио	себи	и	својим	потребама.
Развојем	науке	и	технологије	долази	до	стварања	бројних	

изума	који	непосредно	утичу	на	бржи	развој	људског	друштва.
Промене	људског	 друштва	могу	 се	 поделити	 на	 неколико	

периода.
Временом,	човек	се	све	више	ослобађао	од	физичког	рада.	

Прво	 га	 је	 почео	 пребацивати	 на	 животиње,	 а	 касније	 на	
машине.	Тако	су	почела	да	се	дефинишу	одређена	занимања	
и	послови	у	оквиру	тих	занимања.

1. Шта	је	рад?

2. На	чему	се	заснива	развој	технологије?

3. Који	су	периоди	промене	људског	друштва?

4. Наброј	неке	професије	из	области	технике	и	технологије.

5. 	Које	 занимање	 из	 области	 технике	 и	 технологије	 се	 
теби	допада?

ЗАНИМЉИВОСТ

РЕЗИМЕ

ПРОВЕРИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ
?
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1.18				Кабинет	за	технику	 
и	технологију

1.16				Резање	дрвета	помоћу	
ручне	тестере

1.17			Поправљање	бицикла

1.3. Правила понашања и рада у кабинету

Изучавањем	 предмета	 ТЕХНИКА	 И	 ТЕХНОЛОГИЈА	 у	 петом	
разреду,	стиче	се	основно техничко, технолошко и информатичко 
образовање	 и	 овладава	 се	 многим	 практичним знањима и 
вештинама корисним	у	свакодневном	животу.

Упознавање	 са	 материјалима	 и	 технологијама,	 начинима	
обраде материјала	и	алатима	који	се	користе	приликом	њихове	
обраде	 може	 ти	 помоћи	 да	 обогатиш	 свој	 живот	 и	 почнеш	 да	
израђујеш	 ствари	 које	 ти	 недостају	 (сл.	 1.16).	 Један	 од	 главних	
циљева	и	 задатака	овог	предмета	 је	оспособљавање	ученика	 за	
самосталан	практичан	рад.

Техника	не	треба	да	те	плаши,	треба	да	је	заволиш	и	да	научиш	
њене	основе,	јер	ти	то	може	помоћи	да	лакше	и	удобније	живиш.	
Многи	од	вас,	међу	њима	си	можда	и	ти,	ће	на	часу	научити	да	
нешто	направе,	да	сами	поправе	неку	своју	играчку,	кућни	апарат		
или	бицикл	(сл.	1.17).

Као	 што	 сте	 већ	 видели,	 кабинет	 за	 технику	 и	 технологију	
и	 рад	 у	 кабинету,	 се	 разликује	 од	 осталих	 кабинета	 у	 школи	
(сл.	 1.18).	 Због	 те	 своје	 специфичности,	 морају	 се	 поштовати	
одређена	 правила понашања	 и	 рада.	 То	 је	 неопходно	 због	
опасности	 од	 многих	 оштрих	 алата	 и	 електричних	 машина	 који	
се	 налазе	 у	 кабинету,	 јер	 њиховим	 несавесним,	 непажљивим	 и	
неодговорним	 руковањем	 може	 бити	 угрожена	 безбедност	 и	
здравље	ученика.	

Наставник	ће	вам	на	часу	сигурно	објаснити	о	којим	алатима	
и	 машинама	 се	 ради,	 и	 упозорити	 вас	 на	 могуће	 последице	
непридржавања	утврђених	правила	понашања.

                   Кључни	појмови:
основно техничко, 
технолошко и информатичко 
образовање, практична 
знања и вештине, обрада 
материјала, алати, правила 
понашања.
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1.19	Радно	место	ученика

У	основна	правила понашања	и	рада	које	ученици	треба	да	
поштују	спадају:		

-	пристојно	и	организовано	понашање,
-	самостално	и	правилно	одржавање	радних	места	(сл.	1.19),
-	коришћење	алата	и	машина	само	уз	дозволу	и	присуство	
		наставника,
-	придржавање	прописаних	мера	заштите	на	раду	у	току	рада,
-	чување	уређаја,	опреме,	прозора,	клупа	и	осталог		 	

											инвентара	школе	од	механичких	оштећења,	
-	прекидање	рада	на	знак	наставника,	после	чега	треба	да	
		следи	уређење	радних	места,	прање	руку	и	напуштање	
		кабинета.

Наставник	ће	вам	показати	како	се	правилно	рукује	алатом	и	
прибором,	где	се	тај	алат	и	прибор	одлаже,	место	где	стоји	кутија	
за	прву	помоћ,	као	и	њен	садржај	(алкохол,	газа,	вата,	завој	и	др).

Изучавањем	 предмета	 техника	 и	 технологија	 	 стиче	 се	
основно	 техничко	и	информатичко	образовање	и	 	 овладава	
се	 многим	 практичним	 знањима	 и	 вештинама	 корисним	 у	
свакодневном	животу.
Кабинет	 за	 технику	 и	 технологију	 	 и	 рад	 у	 кабинету	 се	

разликује	од	осталих	кабинета	у	школи.
Да	 би	 рад	 у	 кабинету	 био	 сигуран	 и	 безбедан,	 морају	 се	

поштовати	утврђена	правила	понашања	и	рада.

1. Каквим	 знањима	 и	 вештинама	можеш	 овладати	 изучавајући	
предмет	техника	и	технологија?

2. 	Због	 чега	 је	 кабинет	 за	 технику	 и	 технологију	 специфичан	 у	
односу	на	друге	кабинете	у	школи?

3. Која	су	основна	правила	понашања	и	рада	у	кабинету?

РЕЗИМЕ

ПРОВЕРИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ
?
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1.20			Организација	радног	места

1.4.  Организација радног места у кабинету  
и примена мера заштите на раду

Школски	 кабинет	 за	 технику	 и	 технологију	 опремљен	 је	
намештајем	 и	 средствима	 за	 несметан	 рад	 предвиђеног	 броја	
ученика.	 Рад	 ученика	 планира	 и	 организује	 наставник.	 Са	
организацијом	рада	у	кабинету	ученици	се	упознавају	на	почетку	
школске	године.

Организација рада у	 кабинету	 подразумева	 поштовање	
одређених	 правила	 понашања	 од	 стране	 ученика.	 Затим,	 сваки	
ученик	 треба	 да	 има	 своје	 радно	 место.	 Радно место ученика 
чине	 одређена	 површина	 радног	 стола	 и	 одговарајућа	 столица.	
Организација радног места	 подразумева	 правилно	 распоре-
ђивање	 алата,	 прибора,	 материјала	 и	 техничке	 документације	
потребне	 за	 обављање	 одређеног	 задатка.	 На	 десној	 страни	
радног	места	треба	да	се	поређа	потребан	алат	и	прибор,	на	левој	
страни	материјал	и	на	средини,	испред	ученика,	потребна	техничка	
документација	(сл.	1.20).	Овакав	распоред	омогућава	ученику	да	
све	што	му	је	потребно	буде	доступно	у	сваком	тренутку.

У	 школским	 радионицама	 основне	 изворе	 опасности	 за	
безбедност	 ученика	 представљају	 средства	 за	 рад,	 односно	
различите	машине,	алати	и	материјали,	ако	се	са	њима	не	рукује	
правилно	 и	 на	 прописан	 начин.	 Највећа	 опасност	 прети	 од	
електричних	и	ручних	машина,	од	оштрих	ручних	алата,	тешких	и	
тврдих	предмета	са	оштрим	ивицама,	од	оштрих	ивица	појединих	
материјала	и	опиљака.

Ученици	су	обавезни	да	се	при	раду	придржавају	прописаних	
правила	понашања,	мера	заштите	на	раду	и	налога	наставника.

У мере заштите на раду спадају:
• 	правилно	уређење		и	одржавање	радног	простора	(чишће-

ње,	проветравање,	грејање,	осветљење	и	одржавање	свих	
инсталација),

• 	постављање	 табли	 са	 упозорењима	 о	 опасностима	 од	
повреда	на	видним	местима	(сл.	1.21),

• правилно	коришћење	и	одржавање	машина,
• 	правилно	 инсталирање	 и	 руковање	 са	 електричним	

инсталацијама	(само	уз	дозволу	и	надзор	наставника),
• постојање	одговарајуће	противпожарне	заштите	(исправна	

сигнална	 инсталација,	 обученост	 људи	 за	 коришћење	
ватрогасних	апарата,	исправни	апарати	за	гашење	пожара	
на	предвиђеним	местима,	сл.	1.22).	

	 			Кључни	појмови:
организација рада, радно 
место ученика, организација 
радног места, мере заштите 
на раду.

Непознате речи:
техничка	документација–	скуп	свих	
докумената,	цртежа,	пројеката,	
потребних	за	израду	неког	предмета
опиљак	–	ивер,	пиљевина,	ситан	део	
дрвета	или	метала

1.21	Табла	са	упозорењем	о	
									опасности	од	повреде

1.22	Начин	рада	исправног	
									ватрогасног	апарата
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Провери	 које	 мере	 заштите	 од	 пожара	 постоје	 у	 вашем	
кабинету.	

БУДИ КРЕАТИВАН/-НА

Годишње	се	у	свету	повреди	око	50	милиона	радника	због	
непридржавања	мера	заштите	на	раду	и	због	некоришћења	
одговараућих	заштитних	средстава	 за	рад.	Мере	заштите	на	
раду	смо	већ	навели,	а	у	средства	заштите	на	раду	спадају:

• Радна	 одела;	 служе	 за	 заштиту	 приликом	 рада	 са	
оштрим	 или	 прљавим	 	 предметима	 и	 алатима,	 са	
отровним	материјалима	и	сл.

• Заштитна	 обућа;	 служи	 за	 заштиту	 од	 пада	 тешких	
предмета,	од	убода	оштрих	предмета	и	сл.	

• Радне	рукавице	(сл.	1.23);	служе	за	заштиту	приликом	
рада	са	оштрим	или	прљавим	предметима	и	алатима,	
са	отровним	материјалима	и	сл.	

• Заштитне	 наочари	 (сл.	 1.24);	 служе	 за	 заштиту	
приликом	 радова	 у	 којима	 је	 могуће	 да	 делићи	
материјала	допру	до	очију.

• Алати	 са	 изолацијом;	 служе	 за	 заштиту	 од	 струјног	
удара	приликом	рада	са	електричним	инсталацијама.	

• Заштитни	 шлемови;	 служе	 за	 заштиту	 од	 повреда	
главе	 при	 раду	 у	 рударским	 окнима	 и	 јамама,	
на	 грађевинским	 објектима,	 у	 каменоломима,	 у	
топионицама	и	сл.	

• Заштитне	маске	 (сл.	 	1.25);	служе	за	заштиту	од	уди-
сања	штетних	испарења.

АКО	ЖЕЛИШ	ДА	ЗНАШ	ВИШЕ

1.23		Заштитне	рукавице

1.24	Заштитне	наочаре

1.25	Заштитна	маска	
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Организација	 рада	 у	 кабинету	 подразумева	 поштовање	
одређених	 правила	 	 понашања	 од	 стране	 ученика.	 Радно	
место	 ученика	 чине	 одређена	 површина	 радног	 стола	 и	
одговарајућа	столица.
Организација	 радног	 места	 подразумева	 правилно	

распоређивање	 алата,	 прибора,	 материјала	 и	 техничке	
документације	потребне	за	обављање	одређеног	задатка.
Заштита	 на	 раду	 обухвата	 употребу	 средстава	 за	 заштиту	

и	 мера	 које	 су	 усмерене	 на	 стварање	 безбедних	 услова	
рада	 за	 људе	 и	 чување	 материјалних	 добара.	 У	 школским	
радионицама	 основне	 изворе	 опасности	 за	 безбедност	
ученика	 представљају	 средства	 за	 рад,	 односно	 различите	
машине,	 алати	 и	 материјали,	 ако	 се	 са	 њима	 не	 рукује	
правилно	и	на	прописан	начин.	
У	 мере	 заштите	 на	 раду	 спадају:	 уређење	 и	 одржавање	

радног	 простора,	 истицање	 упозорења	 на	 опасности	 од	
повреда	на	видним	местима,	заштита	од	механичких	повреда,	
заштита	од	електричног	удара,	заштита	од	пожара,	итд.
Ученици	 су	 обавезни	 да	 при	 раду	 користе	 одговарајућа	

средства	за	заштиту	и	морају	да	се	придржавају	прописаних	
правила	понашања,	мера	заштите	на	раду	и	налога	наставника.

1. Ко	организује	и	планира	активност	ученика	у	кабинету?

2. Шта	подразумева	организација	рада	у	кабинету?

3. 	Наведи	 неколико	 основних	 правила	 понашања	 ученика	 у	
кабинету.

4. Шта	чини	радно	место	ученика?

5. Шта	се	подразумева	под	организацијом	радног	места?

6. Који	су	основни	извори	опасности	у	школским	радионицама?

7. Шта	обухвата	заштита	на	раду?

8. Наведи	неке	мере	заштите	на	раду.

9. 	Чега	се	ученици	при	раду	морају	придржавати?

РЕЗИМЕ

ПРОВЕРИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ
?


