
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

(ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ) 
 

ДОМАЋИ ЗАДАЦИ 
Десета недеља (18.05.-22.05.2020.) 

 

Пети разред: 

 
Прочитати лекције из уџбеника: 

Израда модела од дрвета (страна 137. и 138.). 
Израдити модел држача привезака за кључеве од материјала за 

конструкторско моделовање (Вежба број 8., страна 30.-33. у Упутству 
за коришћење материјала за конструкторско моделовање за пети 

разред основне школе). 
 

Шести разред: 
 

Прочитати лекције из уџбеника: 
Организација рада у грађевинарству и пољопривреди (страна 140., 

141., 142. и 143.), 
Организација рада пољопривредне производње (страна 144., 145., 

146. и 147.), 

Израда модела и макета - примери (страна 148., 149., 150., 151., 152., 
153., 154., 155. и 156.). 

Одговорити на питања у уџбенику на страни 157., 158., 159., 160., 
161. и 162. (на крају области „Ресурси и производња“). 

Као вежбу понављања, одговорити на питања у уџбенику на страни 
85. и 86. (на крају области „Техничка и дигитална писменост“). 

Израдити макету војвођанске куће (Предлог 1 или 2) од материјала за 
конструкторско моделовање (Вежба број 3., страна 13.-17. у Упутству 

за коришћење материјала за конструкторско моделовање за шести 
разред основне школе). 

 
Седми разред: 

 
Прочитати лекције из уџбеника: 

Управљање конструкцијом (страна 190. и 191.), 

Компоновање конструкције (страна 191. и 192.), 
Обликовање конструкције (страна 192. и 193.), 

Монтажа и одржавање конструкције (страна 193. и 194.), 
Испитивање конструкције (страна 194.), 

Израда техничке документације (страна 194. и 195.), 
Примери моделовања (страна 196. – страна 203.). 

Израдити модел преносника са зупчастом летвом ЗП12 од материјала 
за конструкторско моделовање на страни 13. (слика прва у другом 

реду на страни 25.) у Приручнику за коришћење ученичког материјала 
за радне вежбе из техничког и информатичког образовања за 7. 

разред основне школе). 



Исправак контролних вежби за ученике 7. разреда одржаће се у петак 

22.05.2020. у просторијама школе по следећем распореду: 

08:00 – 08:30 (71, прва половина разреда) 
08:30 – 09:00 (71, друга половина разреда) 

09:00 – 09:30 (72, прва половина разреда) 
09:30 – 10:00 (72, друга половина разреда) 

Маске су обавезне. Понети прибор за писање. 
 

Осми разред: 
 

Прочитати лекције из уџбеника (бројеви страна нису наведени због 
различитих издања уџбеника у употреби): 

Примена диода у електронским колима, 
Примена транзистора у електронским колима, 

Примена IC кола у електронским колима. 
Израдити модел Индикатора позитивног напона батерије из области 

Електроника и телекомуникације, од материјала за конструкторско 

моделовање (Вежба 11а., страна 16., слика 18. у Приручнику за 
коришћење ученичког материјала за радне вежбе из техничког и 

информатичког образовања за 8. разред основног образовања). 
Предаја преосталих радних свезака са урађеним домаћим задацима и 

практичног рада из ове недеље, за ученике 8. разреда обавиће се у 
четвртак 21.05.2020. у просторијама школе по следећем распореду: 

08:00 – 08:30 (81, група из четвртка) 
08:30 – 09:00 (81, група из петка) 

09:00 – 09:30 (82, прва половина разреда) 
09:30 – 10:00 (82, друга половина разреда) 

Исправак контролних вежби за ученике 8. разреда одржаће се у 
понедељак 18.05.2020. у просторијама школе по следећем распореду: 

08:00 – 08:30 (81, група из четвртка) 
08:30 – 09:00 (81, група из петка) 

09:00 – 09:30 (82, прва половина разреда) 

09:30 – 10:00 (82, друга половина разреда) 
Маске су обавезне. Понети прибор за писање. 


