
Драги седмаци, 

Изучавајући технику и технологију у претходним разредима упознати сте са 
њиховим основним задатком, улогом, развојем и значајем за побољшање услова живота и 
рада људи. У току ове школске године као грану технике изучаваћемо  машинство.  
Градиво је, као и у 5. и 6. разреду, подељено на пет идентичних области : Животно и радно 
окружење; Саобраћај; Техничка и дигитална писменост; Ресурси и производња и 
Конструктоеско моделовање ( погледати уџбеник). 

У оквиру прве области упознаћемо се са развојем машина и механизама. 
Научићемо како да штедимо енергију у домаћинству и како како технологије утичу на 
животну средину. Такође, сазнећете која су то занимања машинске струке. 

 

Животно и радно окружење 

Животно окружење је скуп природних, друштвених и техничких окружења. 

Природно окружење је све оно што нас окружује а што је створила природа. 

Друштвено окружење је заједница људи. 

Техничко окружење настало је из потребе људи да створе неки производ како би 
себи олакшали живот. 

Радно окружење обухвата простор у коме човек обавља свој посао и људе са 
којима ради. 

На Земљи и у свемиру постоје ресурси (природна богатства) а то су: 

 материја (маса) 
 енергија                                                                                                                                          

( подсетите се, из физике, да у приподи важи Анштајнов закон о одржању 
енергије) 

Човек користи ове ресурсе  у времену и простору. 

На почетку своје еволуције, он је природне ресурсе користио у облику у коме их је 
налазио у непосредној околини. Тада није имао готово никаква знања  о њиховим 
својствима, па није могао да утиче на њих, како би поправио своје животне услове. 

Временом, како се човек развијао, скупљало се искуство, стицао је знања и 
вештине и  почео да утиче на ресурсе, како би материју и енергију прилагодио 
својим потребама. 

Научио је да користи снагу животиња да би обрађивао земљу и транспортовао 
добра, енергију ветра и водотока да би пловио, наводњавао земљу и млео 
житарице, савладао је принцип полуге и клина да би правио алате и оруђа а 
помоћу точка је решио проблем копненог транспорта. 

У XVIII је пронађена парна машина, и то је тренутак од кога креће индустријска 
револуција, која је покренула велике промене у производњи. Овоме је допринео и 



проналазак мотора са унутрашњим сагоревањем (СУС) у  XIX веку.  
Електрификација која се догодила у XX веку, дала је приступачну и чисту енергију и 
била увод у развој електронике, телекомуникација, информатичких технологија, 
роботике... 

 

Појам, улога и значај  машина и механизама 

    Машинска техника  бави се пројектовањем, израдом и одржавањем механизама, 
машина и машинских система. Реч машина изведена је из грчке речи mеchano, 
што значи оруђе за израду. 
         Машина је справа која савладава отпор на неком месту. Машине су 
састављене од више делова који се називају машински елементи.  Два елемента, 
или више њих, чине механизам. Он служи за преношење кретања са једног 
елемента на други или за претварање једног облика кретања у други облик. 
Механизам може имати више подсклопова.  

Према томе, можемо рећи да је машина склоп једног или више механизма који 
врше рад. Она је средство за уштеду рада или времена, што постиже кроз 
одређене трансформације (промене): 

 оптерећења (сила, момент) 
  енергије 
 положаја у простору (кретање) 
 преноса информација потребних за управљање. 

Машине се према намени деле на: 

o погонске (различите врсте мотора који покрећу друге машине -СУС мотор, 
електромотор...) 

o радне ( машине које немају сопствени погон и обављају одређени посао ) 
o комбиноване (имају и погонски и радни део). 

 

Најстарије машине раде на принципу : клина, полуге, точка, стрме равни. Данас ове 
машине називамо простим машинама. 

Машински системи се састоје од више машина које извршавају одређени посао. 

 

Задатак: 

Прочитај садржај прве лекције и препиши у свеску текст који се налази на другој 
страни – Појам, улога и значај машина и механизама. Из уџбеника (Техника и 
технологија, издавач  Бигз)  прочитати  лекцију и обрати пежњу на табелу на страни 
11 – Историјски напредак машина и механизама. 

Није потребно да сликате и шаљете на мејл, ни они који наставу прате на даљину. 


