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РЕЧ АУТОРА
Здраво! Пред тобом је комплет материјала за извођење практичних 

вежби из предмета Техника и технологија. Сходно програму наставе и 
учења овог предмета у седмом разреду, највећу пажњу смо посветили 
изради модела који осликавају основне принципе рада и конструкције 
грађевинских, транспортних и производних машина.

На почетку сваке вежбе дата је фотографија израђеног модела. 
Наведен је списак потребног материјала и редослед корака за изра- 
ду модела уз кратка упутства. Након тога следе технички цртежи. Вежбе 
су осмишљене тако да буду различитих нивоа тежине. Ти и оне једнос-
тавније можеш учинити тежим тако што ћеш их радити само на основу 
техничких цртежа или само на основу упутстава и фотографија.

Извесни делови материјала из комплета су заједнички за више веж-
би. Зато се не могу урадити све вежбе одједном. Када пређеш на следећу 
вежбу, можда ћеш морати да раставиш претходни модел како би до-
шао/-ла до потребних делова. Неки делови су већих димензија од оних 
које се траже за израду модела. Њих ћеш исећи и обликовати и тако их  
довести на праву меру – ону која је приказана на радионичком цртежу. 
Уколико ти у некој вежби понестане дужи део материјала, покушај да 
спојиш (наставиш) два краћа дела. Рециклажом старих и коришћених 
предмета показујемо одговоран однос према животној средини.

Прибор и алат који су ти потребни за рад исти су за сваку вежбу. 
Чине га: прибор за цртање, обележивач (игла шестара), стега, турпија,  
рукавице, чекић, комбинована клешта, маказе за лим и одвртач. Упо-
требљавај их пажљиво и поштуј све мере безбедности на раду о којима 
си учио/-ла на часовима технике и технологије.

Првих 6 вежби можеш радити самостално али вежбе 7 и 8 (кипер 
камион и дизалица) морају се радити у пару. Наиме, ове две вежбе не 
могу се израдити с материјалом из само једног комплета. Делове који 
недостају позајмићеш из комплета друга или другарице с којима радиш 
вежбу. За вежбе 7 и 8, због њихове сложености, поред радионичких и 
монтажних цртежа дати су и склопни цртежи.

Верујемо да ће ти последња (девета) вежба бити посебно занимљи-
ва. Она се ради групно. Уколико је твоја школа некада учествовала на 
такмичењу „Битка за знање”, добила је пет Mbot робота. Уколико није, 
добиће их ако се пријави. У деветој вежби ћеш са својим друговима и 
другарицама у групи програмирати ове роботе да се крећу по различи-
тим стазама, избегавају препреке, испуштају звуке и укључују лампице 
разних боја. 

На крају упутства су дати пројектни задаци кроз које ћеш испитати 
своју креативност у области машинског инжењерства, те склоност ка 
предузетништву.

Желимо ти много успеха у савладавању свих вежби! Ако неку и не 
урадиш како треба, не брини јер се и на грешкама учи. Битно је да будеш 
упоран/-на и стрпљив/-а.

Аутори
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ВЕЖБА 6

ВИЉУШКАР
Виљушкар спада у машине прекидног транспорта и служи за пре-
мештање (преношење) комадног терета мањих димензија на мањим 
раздаљинама. Иако ћеш модел виљушкара који направиш у овој 
вежби покретати ручно, он осликава основни принцип рада и кон-
струкције виљушкара на електромоторни погон који се користе у 
затвореним складишним (магацинским) просторима, великим про-
давницама (мега-маркетима), итд.

Потребан материјал:
1. Бушена U плоча
2. Жица Ø3 x 90 mm (2 комада) и жица Ø3 x 75 mm (3 комада) 
3.  Бушена трака са 10 отвора (2 комада), 9 отвора (2 комада), 7 отвора 

(2 комада) и 4 отвора (2 комада)
4. Бушени угаоник – L профил са 10 отвора (2 комада) и 8 отвора
5. Еластични прстен (гумица) – 10 комада
6. Канап (ремен) 200 mm
7. Цилиндрични зупчаник са 25 зуба
8. Цилиндрични зупчаник са 30 зуба  
9. Вијак М3 x 10 – 12 комада
10. Навртка М3 – 16 комада
11. Ручица

Редослед израде и упутство за рад:
1.  Издвој потребан материјал и припреми прибор и алат за рад.
2.  На жици Ø3 обележи позиције 1 и 2 (осовина) према 

радионичком цртежу и исеци обележене делове.
3.  На перфорираном (бушеном) лиму обележи позиције 3, 4, 5, 6, 7 и 

8 према радионичком цртежу и исеци обележене делове.
4.  Провери да ли су позиције обрађене у датим мерама и по 

потреби доради позиције.
5.  Монтирај (спој) модел виљушкара према монтажном цртежу.

ВАЖНО
Ручним алатима за обраду 
материјала од којих 
ћеш састављати моделе 
потребно је да правилно 
рукујеш. Приликом 
сечења и обраде делова 
од лима пожељно је да 
користиш рукавице. 
Турпију употребљавај у 
комбинацији са стегом 
– никако немој руком 
придржавати материјал 
приликом турпијања. Пре 
употребе чекића обавезно 
провери да ли су глава и 
дршка чврсто повезани да 
не би дошло до повреде. 
Алат за обележавање 
има оштар врх, те се и он 
пажљиво користи.
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Назив вежбе:Име и презимеДатум
Цртао/ла

Прегледао/ла
Виљушкар

Размера 1:2

Вежба број: 6

Поз.
1
2
3

Ком.
2

МатеријалНазив дела

4
2

7

2
2
2
2
1

5
6

8

Перфорирани лим

Перфорирани лим

Бушена трака са 10 отвора

Бушени угаоник - L профил са 8 отвора

Челична жица Ø3

Перфорирани лим
Перфорирани лим
Перфорирани лим
Перфорирани лим

Осовина
3 Челична жица Ø3Осовина

Бушена трака са 9 отвора
Бушена трака са 7 отвора
Бушена трака са 4 отвора

Бушени угаоник - L профил са 10 отвора
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Назив вежбе:Име и презимеДатум
Цртао/ла

Прегледао/ла
Виљушкар

Размера 1:1

Вежба број: 6

Поз.
1
2
3

Ком.

1

2

4

МатеријалНазив дела

4

6

2

7

2
2
2

10

2
1

1

5
6

8
9

11
12

Перфорирани лим

Перфорирани лим
Бушена U плоча

Ременица (котурача)

Бушена трака са 10 отвора

Бушени угаоник - L профил са 8 отвора

1
13

Челична жица Ø3

Гума
Пластика

Перфорирани лим
Перфорирани лим
Перфорирани лим
Перфорирани лим

Памучни канап

Осовина

Гума (пнеуматик)

14
15
16
17

Еластични прстен (гумица)

Навртка М3
12
16

Пластика
Челик
Челик

10 Гума

3 Челична жица Ø3Осовина

Бушена трака са 9 отвора
Бушена трака са 7 отвора
Бушена трака са 4 отвора

Вијак М3x10

Зупчаник (25 зуба)
Ремен

Пластика
1Зупчаник (30 зуба)

Бушени угаоник - L профил са 10 отвора

Ручица 1 Пластика18

Перфорирани лим
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ВЕЖБА 8 (рад у пару)

ДИЗАЛИЦА (КРАН)
Дизалице спадају у машине прекидног транспорта и погодне су за 
подизање и пренос тешког терета већих димензија на велике виси-
не. Постоји више врста дизалица, а модел који ћеш израдити у овој 
вежби представља такозвани кран. Кранови се највише користе у 
грађевинарству.

Потребан материјал:
1. Бушена U плоча
2. Жица Ø3 x 65 mm – 4 комада 
3.  Бушена трака сa 20 отвора (4 комада), 9 отвора (4 комада),  

7 отвора (7 комада), и 5 отвора (6 комада)
4. Бушени угаоник – L профил са 20 отвора – 4 комада
5. Трака са два отвора и једним прорезом (4 комада)
6. Бушена равна плоча са 4 x 6 отвора
7. Еластични прстен (гумица) – 10 комада
8. Канап (ремен) 300 mm
9. Гума (пнеуматик) – 2 комада
10. Ременица (котурача) – 5 комада  
11. Вијак М3 x 10 – 39 комада
12. Навртка М3 – 39 комада
13. Ручица
14. Жица Ø2

Редослед израде и упутство за рад:
1.  Издвојте потребан материјал и припремите прибор и алат за рад.
2.  На жици Ø3 обележите позицију 1 (осовина) према радионичком 

цртежу и исеците обележени део.
3.  На перфорираном (бушеном) лиму обележите позиције 2, 3, 4, 5, 6, 

7 и 8 према радионичком цртежу и исеците обележене делове.
4.  Према радионичком цртежу савијте позиције број 5 и 7.
5.  Савијте позицију 10 тако да добије облик кукице, налик на кукицу 

са радионичког цртежа.
6.  Проверите да ли су позиције обрађене у датим мерама и по 

потреби дорадите позиције.
7.  Монтирајте (спојте) модел крана према монтажном и склопном 

цртежу.

ВАЖНО
Ручним алатима за обраду 
материјала од којих 
ћеш састављати моделе 
потребно је да правилно 
рукујеш. Приликом 
сечења и обраде делова 
од лима пожељно је да 
користиш рукавице. 
Турпију употребљавај у 
комбинацији са стегом 
– никако немој руком 
придржавати материјал 
приликом турпијања. Пре 
употребе чекића обавезно 
провери да ли су глава и 
дршка чврсто повезани да 
не би дошло до повреде. 
Алат за обележавање 
има оштар врх, те се и он 
пажљиво користи.

·  спојтe вертикалне носаче (поз. 9) са мањим постољем (поз. 7), а 
затим мање постоље спојте са већим (поз. 13);

·  причврстите вертикалне носаче помоћу делова означених 
позицијама 3, 6 и 8;

·  спојте хоризонталне носаче (поз. 2) са вертикалним носачима 
(торњем крана);

·  причврстите хоризонталне носаче (руку крана) помоћу делова 
означених позицијама 4, 5 и 6;

·  на кран монтирајте баласт (поз. 1, 11 и 14) и преносни механизам 
(поз. 1, 10, 12, 14 и 18).
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Назив вежбе:Име и презимеДатум
Цртао/ла

Прегледао/ла
Дизалица (кран)

Размера 1:2

Вежба број: 8

Поз.
1
2
3

Ком.
4

МатеријалНазив дела

4
4

7

6
1
6

10

1

5
6

8
9

Перфорирани лим

Перфорирани лим

Бушена трака са 7 отвора
Бушена трака са 7 отвора
Бушена трака са 5 отвора

Бушена равна плоча са 4x6 отвора

Бушени угаоник - L профил са 20 отвора

Челична жица Ø3

Перфорирани лим
Перфорирани лим
Перфорирани лим

Осовина

Бушена трака са 9 отвора

Трака са два отвора и једним прорезом
4 Перфорирани лим
4 Перфорирани лим

4 Перфорирани лимБушена трака са 20 отвора

Челична жица Ø2Кукица 1
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Назив вежбе:Име и презимеДатум
Цртао/ла

Прегледао/ла
Дизалица (кран)

Размера 1:1

Вежба број: 8

Поз.
1
2
3

Ком.

1

4

2

Материјал

Пластика

Назив дела

4

5

4

7

6
1
6

10

1

10

5
6

8
9

11
12

Перфорирани лим

Перфорирани лим

Бушенa U плоча
Ременица (котурача)

Бушена трака са 7 отвора
Бушена трака са 7 отвора
Бушена трака са 5 отвора

Бушена равна плоча са 4x6 отвора

Бушени угаоник - L профил са 20 отвора
1

13

Челична жица Ø3

Гума

Перфорирани лим
Перфорирани лим
Перфорирани лим

Осовина

Гума (пнеуматик)

Бушена трака са 9 отвора

14
15
16
17
18

Еластични прстен (гумица)

Вијак М3x10
Навртка М3

1
39
39

Пластика
Челик
Челик

Памучни канап

Трака са два отвора и једним прорезом
4 Перфорирани лим

Ремен 1

4 Перфорирани лим

4
Перфорирани лимБушена трака са 20 отвора

Челична жица Ø2

Гума

Кукица

Ручица

Перфорирани лим
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Назив вежбе:Име и презимеДатум
Цртао/ла

Прегледао/ла
Дизалица (кран)

Размера 1:1

Вежба број: 8

Поз.
1
2
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Ком.

1

4

2

Материјал

Пластика

Назив дела

4

5

4

7

6
1
6
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5
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8
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Перфорирани лим

Перфорирани лим

Бушенa U плоча
Ременица (котурача)

Бушена трака са 7 отвора
Бушена трака са 7 отвора
Бушена трака са 5 отвора

Бушена равна плоча са 4x6 отвора

Бушени угаоник - L профил са 20 отвора
1

13

Челична жица Ø3

Гума

Перфорирани лим
Перфорирани лим
Перфорирани лим

Осовина

Гума (пнеуматик)

Бушена трака са 9 отвора

14
15
16
17
18

Еластични прстен (гумица)

Вијак М3x10
Навртка М3

1
39
39

Пластика
Челик
Челик

Памучни канап

Трака са два отвора и једним прорезом
4 Перфорирани лим

Ремен 1

4 Перфорирани лим

4
Перфорирани лимБушена трака са 20 отвора

Челична жица Ø2

Гума

Кукица

Ручица

Перфорирани лим
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ВЕЖБА 9 (групни рад)

ПРОГРАМИРАЊЕ Mbot 
РОБОТА

mBot је робот који се користи у едукативне сврхе за учење програ-
мирања, електронике и роботике. Може се кретати, репродуковати 
звук, укључивати/искључивати лампице (RGB диоде) и избегава-
ти препреке. Може комуницирати с другим mBot роботима путем 
infrared технологије. За његово програмирање се користи 
софтвер mBlock чије је развојно окружење веома слично 
развојном окружењу Scratch-а. Софтвер mBlock можеш пре-
узети с веб-адресе:
http://www.mblock.cc/mblock-software/

Слика 2. Лого 
софтвера mBlockСлика 1. Изглед mBot робота

Детаљна упутства за инсталацију mBlock-а и повези-
вање mBot-а с рачунаром наћи ћеш на сајту Битка за знање 
(bitkazaznanje.rs/tag/edukacija/). Ту ћеш пронаћи и корисна 
упутства за програмирање mBot-а која су на српском језику. 
Видео упутства на енглеском језику ћеш пронаћи на линку:
education.makeblock.com/resource/explore-mbot-tutorials-collection/

На следећим сликама је приказано неколико кодова једноставних 
програма из mBlock-а. Помоћу њих се mBot програмира да:

• Његове диоде светле неком бојом (слика 3);
• Креће се напред/назад (слика 4);
• Комуницира с другим роботом (слика 5);
• Креће се пратећи линију (слика 6);
• Креће се док не наиђе на препреку а потом се зауставља  (слика 7). 



ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ
МЛАДИ ПРЕДУЗЕТНИК

Готово све вежбе из комплета се могу сматрати готовим произво-
дима, односно играчкама, и можеш се играти њима. Од материјала 
из комплета можеш направити сличне играчке (формулу, аутомобил, 
мотоцикл, бицикл итд.) и зарадити од њихове продаје.

Задатак 1 – проналажење идеје  
и њена реализација 

Осмисли и скицирај играчку коју би направио/-ла од постојећег 
материјала из комплета. Идеје за израду модела (играчака) од 
бушених лимених (или пластичних) делова можеш потражити на 
интернету. Након тога покушај да саставиш играчку. Не забора-
ви на мере безбедности приликом рада у школској радионици. 
Ручним алатима за обраду материјала од којих ћеш састављати 
моделе потребно је да правилно рукујеш.  

Задатак 2 – прорачун трошкова и одређивање  
продајне цене играчке

Да одредиш продајну цену играчке, најпре направи списак 
(спецификацију) свих материјала који су потребни за њену израду. 
Најбоље је да спецификацију материјала прикажеш табеларно. 
У табели наведи цену сваке ставке, као и број комада. Пример 
прорачуна трошкова материјала за израду формуле је приказан 
у табели на следећој страни.

Слика П1. Склопни цртеж формуле  Слика П2. Изглед израђеног  
модела формуле

Када израчунаш колико кошта материјал, на ту цену додај цену 
свог рада. На тај начин ћеш доћи до укупних трошкова производње. 
Цена рада је једнака производу цене твог једног радног сата и броја 
радних сати који су ти потребни за израду играчке. 

трошкови производње = цена материјала + цена рада

Да би одредио/-ла продајну цену производа, на трошкове 
производње додај свој планирани профит (зараду).

трошкови производње + ЗАРАДА = продајна цена производа
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Редни 
број Материјал Количина Цена по 

комаду
Укупна 

цена
1. Угаоник (L профил) са 12 отвора 2 8,30 16,60

2. Осовина (жица Ø 3 x 75 mm) 2 2,50 5,00

3. Бушена равна плоча 5 x 8 1 9,70 9,70

4. Бушена равна плоча 5 x 3 1 7,50 7,50

5. Бушена трака са 9 отвора 1 3,80 3,80

6. Бушена трака са 7 отвора 1 2,90 2,90

7. Бушена трака са 5 отвора 1 2,50 2,50

8. Бушена трака са 4 отвора 1 1,80 1,80

9. Бушена трака са 3 отвора 1 1,60 1,60

10. Бушена трака са 2 отвора 1 1,40 1,40

11. Трака са два отвора и једним прорезом 1 3,00 3,00

12. Гума (пнеуматик) 4 5,00 20,00

13. Ременица (котурача) 4 5,00 20,00

14. Вијак М3 x 10 20 0,7 14,00

15. Навртка М3 20 0,3 6,00

16. Еластични прстен (гумица) 8 1,10 8,80

Укупни трошкови (у дин.): 113,90

Табела 1. Спецификација материјала за израду формуле

Задатак 3 – презентација играчке
Направи PowerPoint презентацију у којој ћеш на што убедљивији начин, будућим купцима 

представити предности своје играчке над конкурентним играчкама. У презентацију можеш 
додати видео-снимак (начињен твојим паметним телефоном) на ком се види како ти лично 
израђујеш играчку. Ручни рад и креативност су увек на цени! На крају презентације обавезно 
остави своју адресу електронске поште. На тај начин ће потенцијални купци моћи да те 
контактирају. Размена порука електронске поште са купцима је један од додатних начина 
унапређења продаје производа. На поруке обавезно одговарај љубазно и поштуј сва правила 
предочена на часовима информатике и рачунарства.

Задатак 4 – онлајн реклама
Рекламирање на друштвеним мрежама је тренутно један од најбољих начина за унапређење 

продаје производа. На својим налозима на друштвеним мрежама подели видео-снимак на 
ком се види како израђујеш играчку. У коментарима укратко наведи све појединости које могу 
занимати купце. Поред снимка подели и неколико фотографија играчке. 


