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ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 
ЗА ПРЕДМЕТ ТИО РАЗРЕД 7 

 Статус предмета –Обавезни Година учења 2 НЕД.ФОНД 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕД. БР. 
НАСТ. 
ТЕМЕ 

НАСТАВНА ТЕМА БР. ЧАСОВА 
ОБРАДЕ 

БР. ЧАСОВА 
ВЕЖБАЊЕ 

МОДУЛИ УКУПНО 
ЧАСОВА 

1. УВОД У МАШИНСКУ ТЕХНИКУ 2   2 

2. 
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У 
МАШИНСТВУ 

4 4 4 12 

4. ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА 1 1  2 
5. МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА 1 1 2 4 

6. 
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ  
МАТЕРИЈАЛА 

2 2  4 

7. МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ 5 11 10 26 

8. РОБОТИКА 1 1  2 
9. ЕНЕРГЕТИКА 3 3  6 

3. 
ИНФОРМАТИЧКА 
ТЕХНОЛОГИЈА 

7 7 
 
 

14 

УКУПНО ЧАСОВА 72 



Основна школав  ''Николај Велимировић'' Шабац 

 

Циљ и задаци наставног предмета: (из Наставног програма образовања и васпитања за одређени разред и предмет)  

Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи 

јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку, техничку и информатичку писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да 

изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, 

као  и  да  се  упознају  са  техничко-технолошки развијеним  окружењем,  развију техничко мишљење, техничку културу, радне вештине 

и културу рада. 
 

Задаци наставе техничког и информатичког образовања су 

- стварање разноврсних могућности   да кроз различите садржаје и облике рада током наставе техничког и информатичког 

образовања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе техничког и информатичког образовања буду у пуној мери 

реализовани 

- стицање основног техничког и информатичког образовања и васпитања 

- стицање основних техничко-технолошких знања, умења, вештина и оспособљавање ученика за  њихову примену у  

учењу, раду и  свакодневном животу 

- схватање законитости природних и техничких наука 

- сазнавање основног   концепта информационо-комуникационих технологија 

(ICT), улоге ICT у различитим струкама и сферама живота, 

као и оспособљавање ученика да 

- раде  на  једном  од  оперативних  система  и  неколико  најчешће  коришћених корисничких програма и стицање навике да их 

ученик користи у свакодневним активностима 

- науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе, интерфејс и интернет 

- развијају стваралачко и критичко мишљење 

- развијају  способност  практичног  стварања,  односно  да  реализују  сопствене идеје према сопстевеном плану рада и афирмишу 

креативност и оригиналност 

- развијају психомоторне способности 

- усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима друштвено корисног рада 

- савладавају основне принципе руковања различитим средствима рада, 

објектима технике и управљања технолошким процесима 

- развијају  прецизност  у  раду,  упорност  и  истрајност  приликом  решавања задатака 

- стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад 

- комуницирају на језику технике (техничка терминологија, цртеж) 

- стекну знања за коришћење мерних инструмената 

- на основу физичких, хемијских, механичких и технолошких својстава одаберу одговарајући материјал за модел, макету или 

средство 

- препознају  елементе  (компоненте)  из  области  грађевинарства,  машинства, електротехнике, електронике и да их компонују у 
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једноставније функционалне целине (графички и кроз моделе, макете или предмете) 

- разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија 

- препознају природне ресурсе и њихову ограниченост у коришћењу 

- прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору 

- одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе) 

- израде или примене једноставнији програм за управљављање преко рачунара 

- упознају економске, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и производње и њихов значај на развој друштва 

- примењују мере и средства за личну заштиту при раду 

- знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења 

- на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно одаберу своју будућу професију и др. 
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Табела 2 

Наставна тема Начини и поступци 
остваривања 
садржаја 

Активност 
ученика 

Активност 
наставника 

Корелација 
наставног 
садржаја 

Начин провере  
процеса и 
исхода учења 

1.УВОД У 
МАШИНСКУ ТЕХНИКУ 

Увод у машинску технику   

има задатак да уведе и 

заинтересује  ученике за нову  

техничку  област– машинство 

Схвата појам 
машинства и његову 
специфичност 

Упознаје ученике са 
основним појмовиа 
из области 
машинства, 
трансформације 
енергије и 
оптерећења и 
кретања 

Физика, 
 Хемија, 
ТИО 

Ученицима  се  не  

задају  домаћи  

задаци,  већ  све  

садржаје  програма  -  

знање,   умења  и  

вештине  треба  да  

усвоје  на  часовима  

редовне  наставе  и  

коришћењем  

одобреног уџбеника, 

радне свеске и 

дидактичког 

материјала. 

 

2.ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ 
У МАШИНСТВУ 

Техничко цртање у 

машинству - у оквиру 

техничког цртања 

проширивати знања са 

ортогоналним пројектовањем и 

просторним приказивањем 

објеката, затим 

специфичностима у области 

машинства (техничка 

документација у машинству 

ортогонална пројекција, 

котирање, пресеци, и 

упрошћавање, просторно 

приказивање) 

уме да 
примењује 
техничке цртеже 
и да на цртежу 
представи 
једноставан 
предмет у 
ортогоналној 

пројекцији; 

уме да прикаже 

своју идеју 

скицом и 

техничким 

цртежом; 

Показује правила 

ортогоналне 

пројекције и 

просторног 

приказивања 

објеката и учи 

ученике да 

примењују научено 

на цртежима и 

документацији  

-Усмерава ученике 

при изради 

алгоритма и при 

конструкторском 

моделовању  

-Вреднује рад 
ученика 

ТИО  
Математика  
Ликовна култура 

4.ТЕХНОЛОГИЈА 
МАТЕРИЈАЛА 

Материјали - 

проширити знања о 

техничким материјалима 

које су ученици стекли  у  

Разликује метале  
По боји 
По тежини 

Даје нова знања о 

техничким 

матријалима и 

упознаје ученике 

са новим 

Хемија ,  
физика, 
ТИО  
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претходним разредима.  

Акценат  је  на  

машинским  

материјалима:  метали, 

легуре, композити, 

неметали, погонски 

материјали 

машинским 

маеријалима и 

њиховом поделом  

-Показује 

ученицима 

одређене машинске 

материјале  

-Вреднује рад 
ученика 

5.МЕРЕЊЕ И 
КОНТРОЛА 

Мерење и контрола - 

ова наставна јединица се 

надовезује на наставне 

садржаје из физике из 

претходног разреда. За 

техничко и 

информатичко 

образовање посебно је 

важно да  упознају 

мерење и  мерна 

средства: дужине, угла, 

масе, силе и  момента, 

размеравање и 

обележавање на металу. 

Да зна мерити 
помоћу прецизних 
мерних уређаја: 
Помично мерили 
Микрометар  
Разликује мерење и 
контролу 

Упознаје ученике 

са начином мерења 

и врстама мерних 

средстава,  

-Показује како се 

рукује и мери са 

помичним 

мерилом, 

угломером и 

угаоником  

-Вреднује рад 
ученика 

Физика  
Биологија  
Математика  
ТИО 

 

6.ТЕХНОЛОГИЈА 
ОБРАДЕ  
МАТЕРИЈАЛА 

Технологија обраде  

материјала - ова 

наставна тема се ослања 

на наставне садржаје из 

претходних разреда. У 

току реализације треба 

указати на принципе 

обраде метала са и без 

скидања стуготине, 

разлике у обради метала 

у односу на друге 

материјале, као и спајање 

металних делова. 

Разликује принципе 
обраде и како се 
спајају машински 
делови 

Даје нова знања о 

техничким 

матријалима и 

упознаје ученике 

са новим 

машинским 

маеријалима и 

њиховом поделом  

-Показује 

ученицима 

одређене машинске 

материјале  

-Вреднује рад 
ученика 

Хемија  
ТИО 
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6.МАШИНЕ И 
МЕХАНИЗМИ 

Машине  и механизми  -   

представља комлексну 

област која обухата: 

основне појмове и 

принципе рада машина и 

механизама, елементе 

машина и механизама, 

елементе за везу, 

елементе за пренос снаге 

и кретања, специјалне 

елементи 

зна називе 

основних 

елемената 

машина и 

њихову намену 

и примену; 
 

Упознаје ученике 

са основнм 

поделом, и 

приципом рада 

машина и 

механизма,  

-Показује поједине 

делове и механизме  

- Упознаје ученике 

са принципима 

рада саобраћајних 

средстава и 

деловима  

-Вреднује рад 
ученика 

Физика 
ТИО 

 

8.РОБОТИКА 

Роботика  је област која 

треба да интегрише 

наставне садржаје других 

области као што су 

информатичка 

технологија, машине и 

механизме, енергетику, 

технологију обраде 

материјала. 

уме  да  користи 

рачунар за 

управљање на 

бази интерфејса 

Упознаје ученике 

са врстама робота, 

наменом и 

конструкцијом.  

-Презентује 

мултимедијални 

садржај  

-Усмеравање 

ученике при 

моделовању 

робота.  

-Вреднује рад 
ученика 

Информатика и 
рачунарство 

9.ЕНЕРГЕТИКА 

Енергетика  -ученици 

треба даупознају 

принциперадаенергетских 

преображајника,  изворе, 

коришћење и 

трансформацију енергије. 

Упознати ученике са 

развојем погонских 

машина – мотора, као и 

врстама: хидраулични, 

пнеуматски, топлотни 

да познаје 

конвенционалне 

и алтернативне 

облике енергије, 

рационално је 

користи; 

 
 

Упознаје ученике 

са пинципима рада 

претварача, 

изворима, 

коришћењем и 

трансформацијом 

енергије  

-Упознаје их са 

врстама мотора и 

њиховим 

принципима рада, 

при томе 

користећи 

мултимедије и 

презентације (и ако 

постоје моделе 

Домаћинство 
Физика 
ТИО 
Биологија 
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мотора).  

-Вреднује рад 

3.ИНФОРМАТИЧКА 
ТЕХНОЛОГИЈА 

Информатичка 

технологија–област која 

стварује континуитет 

информатичке 

писмености с циљем да 

ученици науче  да 

користе рачунар за 

цртање и израду 

презентација. Посебан 

аспект употребе 

рачунара и периферних 

уређајаје у функцији 

управљања техничким 

системима и процесима 

(интерфејс – систем веза 

са рачунаром). 

уме  да  користи 

рачунар у 

решавању 

једноставнијих 

проблема у 

обради текста, 

цртежа, за 

управљање на 

бази интерфејса 

Усмерава ученике 

при изради цртежа 

и презентације на 

рачунару,  

-Практично 

показује како се 

користи интерфејс 

технологија.  

-Вреднује рад 
ученика 

Информатика и 
рачунарство 
ТИО 
Математика  
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Табела 3 

 

Наставна тема 

 

Основни ниво 

 

Средњи ниво 

 

Напредни ниво 

УВОД У МАШИНСКУ 

ТЕХНИКУ 

Ученик уме да: 

 

Ученик уме да: Ученик уме да: 

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У 

МАШИНСТВУ 

Ученик уме да:  

комуницира на језику технике 

Ученик уме да: 

Нацрта тело у косој   пројекцији 

Ученик уме да: 

Нацрта просто тело у ортогоналној 

пројекцији 

ТЕХНОЛОГИЈА 

МАТЕРИЈАЛА 

Ученик уме да: 

Разликује материјале 

Ученик уме да: 

Наведе групе метала  

Ученик уме да: 

на основу физичких, хемијских и 

технолошких својстава одаберу 

одговарајући материјал  (метал,  

легуру,  неметал  и  погонски  

материјал)  за  модел  или употребно 

средство 

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА 
Ученик уме да: 

Разликује мерење и контролу 

Ученик уме да: 

Се служи мерним инструментима за 

мерење дужине, углова, масе, силе; 

Ученик уме да: 

Користи помично мерило и микрометар 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ  

МАТЕРИЈАЛА 

Ученик уме да: 

Примењују одговарајуће поступке 

обраде материјала кроз алгоритам 

 

Ученик уме да: 

Правилно  употребљавају стандардни 

прибор, алат и машине при 

обликовању елемената за моделе и 

употребна средства 

Ученик уме да: 

разумеју технолошке процесе и 

производе различитих технологија 

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ 

Ученик уме да: 

Разликује механизме 

Ученик уме да: 

одређују адекватне везе између 

елемената (завртањ, закивак...) 

 

Ученик уме да: 
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МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ 

Ученик уме да: 

Препознају елементе (компоненте) из 

области машинства  

Ученик уме да: 

Препознају елементе (компоненте) из 

области машинства и да их 

компонују у једноставније 

функционалне целине (графички и 

кроз моделе или употребне предмете) 

Ученик уме да: 

Препознају елементе (компоненте) из 

области машинства и да их 

компонују у сложене функционалне 

целине (графички и кроз моделе или 

употребне предмете) 

РОБОТИКА 

Ученик уме да:  

схвата шта је робот 

 

 

Ученик уме да: 

одаберу једноставнији програм 

за управљање рачунаром 

Ученик уме да: 

ЕНЕРГЕТИКА 

Ученик уме да: 

 

Ученик уме да: 

прилагоде динамичке 

конструкције (моделе) 

енергетском претварачу 

Ученик уме да: 

ИНФОРМАТИЧКА 

ТЕХНОЛОГИЈА 

Ученик уме да: 

користи рачунар  у  прикупљању  

информација   

Ученик уме да: 

користи  рачунар  у прикупљању  

информација  као  и  у  њиховој  

обради  и презентацији 

Ученик уме да: 

Користи рачунар за управљање 

техничким системима  
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ГОДИШЊИ НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПРЕДМЕТ ТИО 

РАЗРЕД 7 ШК. 2014/2015.ГОД. 

Оперативни план рада -  VII разред 2013/2014 

Р.бр 
Наставна тема Наставна јединица Тип 

часа 
Месец 
реализације 

1.  
1.УВОД У 

МАШИНСКУ 

ТЕХНИКУ 

Појам и задаци машина и 
механизама. 

О Септембар 

2.  
2.ТЕХНИЧКО 

ЦРТАЊЕ У МАШ. 
Техничка документација у машинству  О, В Септембар 

3.  
2.ТЕХНИЧКО 

ЦРТАЊЕ У МАШ. 

Ортогонална пројекција 

 Вежба: Цртање тела у 
ортогоналној пројекцији 

О, В Септембар 

4.  
2.ТЕХНИЧКО 

ЦРТАЊЕ У МАШ. 

Котирање 

 Вежба: примена и врсте 
котитања 

О, В Септембар 

5.  
2.ТЕХНИЧКО 

ЦРТАЊЕ У МАШ. 

Пресеци  и упрошћавање 

 Вежба:Ортогонална пројекција 
са коришћењем пресека 

О, В Октобар 

6.  
2.ТЕХНИЧКО 

ЦРТАЊЕ У МАШ. 

Просторно приказивање 

 Вежба: Цртање тела у простору 
В Октобар 

7.  
2.ТЕХНИЧКО 

ЦРТАЊЕ У МАШ. 

Од идеје до реализације 

 Вежба: цртање алгоритма 
В Октобар 

8.  4. МАТЕРИЈАЛИ 

Машински материјали: 

 Метални материјали и 
легуре 

 Полимерни материјали 

 Керамички материјали 

 Композитни  материјали 

 Погонски материјали 

Својства  метала и легура: 

(испитивање тврдоће, чврстоће и др.) 

О, В 

 
Октобар 

9.  
5.МЕРЕЊЕ И 

КОНТРОЛА 

Мерење, мерна средства и контрола: 

 Мерење дужине 

 Мерење углова  

 Мерење масе и момента 
силе 

OВ Октобар 

10.  
5.МЕРЕЊЕ И 

КОНТРОЛА 

Размеравање и обележавање на 
металу 

В Новембар 
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11.  

7.ТЕХНОЛОГИЈА 

ОБРАДЕ 

МАТЕРИЈАЛА 

Принцип обраде метала: 

 са скидањем струготине: 

 без скидања струготине: 

О,В Новембар 

12.  
7.ТЕХНОЛОГИЈА 

ОБРАДЕ 

МАТЕРИЈАЛА 

Спајање металних делова. 

Мере заштите на раду 
В,О Новембар 

13.  
8.МАШИНЕ И 

МЕХАНИЗМИ 

Основни појмови и принципи рада 
машина и механизама. 

О, В 

 
Новембар 

14.  
8.МАШИНЕ И 

МЕХАНИЗМИ 

Елементи машина и механизама 

 елементи за везу 

 елементи обртног кретања 

 елементи за спајање и 
ослањање обртних елемената 

О, В 

 
Децембар 

15.  
8.МАШИНЕ И 

МЕХАНИЗМИ 

Елементи машина и механизама 

 елементи за пренос снаге и 
обртног момента 

 специјални елементи 

О, В 

 
Децембар 

16.  
8.МАШИНЕ И 

МЕХАНИЗМИ 

Производне машине 

Машине спољашњег транспорта 
(бицикл, аутомобил, железничка 
возила, бродови, авиони и друго) 

О, В 

 
Децембар 

17.  
8.МАШИНЕ И 

МЕХАНИЗМИ 

Машине унутрашњег транспорта 
(транспортери, дизалице и друго). 

Принцип рада, састав и коришћење 

О, В 

 
Децембар 

18.  

8.Модули (Реализација 

пројекта ученика према 

личном опредељењу 

избору) 

Идеја (намена и изглед)  

Скица,  
В Јануар 

19.  

8.Модули (Реализација 

пројекта ученика према 

личном опредељењу 

избору) 

Технички цртеж  В Јануар 

20.  

8.Модули (Реализација 

пројекта ученика према 

личном опредељењу 

избору) 

Технички цртеж  В Фебруар 

21.  

8.Модули (Реализација 

пројекта ученика према 

личном опредељењу 

избору) 

Избор материјала 

План редоследа и поступка обраде и 
потребног алата и прибора. 

В Фебруар 

22.  

8.Модули (Реализација 

пројекта ученика према 

личном опредељењу 

избору) 

Израда практичног рада према 
властитом пројекту. 

ПР Фебруар 

23.  8.Модули (Реализација Израда практичног рада према ПР Фебруар 
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пројекта ученика према 

личном опредељењу 

избору) 

властитом пројекту. 

24.  

8.Модули (Реализација 

пројекта ученика према 

личном опредељењу 

избору) 

Израда практичног рада према 
властитом пројекту. 

ПР Март 

25.  

8.Модули (Реализација 

пројекта ученика према 

личном опредељењу 

избору) 

Израда практичног рада према 
властитом пројекту. 

ПР Март 

26.  9.РОБОТИКА Појам, врсте и намена робота О,В Март 

27.  10.ЕНЕРГЕТИКА 
Извори, коришћење и 
трансформација енергије 

О Април 

28.  10.ЕНЕРГЕТИКА 

Погонске машине-мотори: 

 Хидраулични мотори 

 Топлотни мотори ССС 

О Април 

29.  10.ЕНЕРГЕТИКА 

Топлотни мотори СУС 

 Двотактни бенз. Мотор 

 Четворотактни бензиски мотор 

 Дизел мотор и остали мотори 

О Април 

30.  
11.ИНФОРМАТИЧКА 

ТЕХНОЛОГИЈА 

Цртање помоћу рачунара 

Увод у рачунарско цртање: 

 AutoCad 

 SolidWorks 

 Google SketchUp 

О,В Април 

31.  
11.ИНФОРМАТИЧКА 

ТЕХНОЛОГИЈА 

Поступак цртања техничког цртежа. 

( Google SketchUp) 
О Мај 

32.  
11.ИНФОРМАТИЧКА 

ТЕХНОЛОГИЈА 

Поступак цртања техничког цртежа. 

( Google SketchUp) 
О Мај 

33.  
11.ИНФОРМАТИЧКА 

ТЕХНОЛОГИЈА 

Поступак цртања техничког цртежа. 
MSVisio 

О Мај 

34.  
11.ИНФОРМАТИЧКА 

ТЕХНОЛОГИЈА 

Поступак цртања техничког цртежа. 
MSVisio 

О Мај 

35.  
11.ИНФОРМАТИЧКА 

ТЕХНОЛОГИЈА 

Поступак цртања техничког цртежа. 

MSVisio 
О Јун 

36.  
11.ИНФОРМАТИЧКА 

ТЕХНОЛОГИЈА 

Интерфејс  

Сисрем веза на рачунару 

 Портови рачунара 

Интерфејс технологије 

Управљање моделима помоћу 
рачунара 

 Дигитална телекоманда 

О Јун 
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 Управљање роботима 

 Рад са конструкторима на бази 
интерфејс технологије  

 

 


