
 

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС 
1. Школа Основна школа ,,Никола Тесла '' Место Липар 

2. Наставник 
(име и презиме) Славко Рац 

3. Предмет: Техника и технологија Разред VII 

4. Наставна тема - модул: РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА 

5. Наставна јединица: 37.38. Мерење и контрола – појам и примена мерних средстава (мерила)  -  обрада 

6. Циљ наставне јединице: 
Упознати ученике са помичним кљунастим мерилом, микрометром и другим мерним средствима; усвајње 
појмова мерење и контрола; правилно очитавање мерења на помичном кљунастом мерилу; 
Упознаваање са прибором за обележавање и размеравање материјала 

7. Очекивани исходи: 
На крају часа ученици ће: 

 знати  да користе помично кљунасто мерило и очитавају меру  
  разликовати намену микрометра и помичног кљунастог мерила. 

8. Методе рада: дијалошка ,илустративна и практичног рада 

9. Облици рада: групни и рад у пару, фронтални 

10. Потребна опрема / 
услови / наставна средства 
за реализацију часа 

Рачунар, помично кљунасто мерило, микрометар, припремљени листићи, презнетација, уџбеник 

11. Дигитални образовни 
материјали / дигитални 
уџбеници коришћени за 
реализацију часа 

• Презентација,  

https://www.youtube.com/watch?v=sTA75IThi9A           

• https://www.youtube.com/watch?v=vkPlzmalvN4  

 Планиране активности наставника Планиране активности ученика 

12.1. Уводни део часа  
 

Уводи ученике у проблем, истиче циљ часа и шта је 
очекивани исход на крају часа 
Пушта презентацију 

Слушају, прате наставникова запажања  и записују у 
свеску 

12.2. Средишњи део часа Подсећа ученике на претходно градиво 
Тражи од ученика да пронађу значај мерења у 
свакодневном животу 

Одговарају, разговарају 
Предлажу, закључују, проналазе начине коришћења 
Прате излагање, дају примере из свакодбневног 



Објашњава употребу   помичног кљунастог мерила 
мерила 
Објашњава делове помичног кљунастог мерила 
Пуштапрезенацију 
Дели ученицима наставне листиће 
 
Проеверава тачност урађених задатака 
Показује микрометар 
 
 
Објашњава намену и начин очитавања на микрометру 
Дели наставне листиће 
Проверава тачност урађених задатака 
Истиче значај ко троле и мерења 
Показује друге инструмете за мерење  - користећи 
презентацију 

живота 
 
Упчавају делове на слици 
 
Очитавају мерне вредности на наставном листићу,  
упоређују, коментаришу, уче 
 
Закључују која је намена микрометра,  уочавају 
разлике и сличности микрометра и помичног 
кљунастог мерила 
 
Ученици Конетаришу, очитавају, упоређују очитање 
резултате 
Дају приемре из живота 
Дају предлоге како се ти инструменти могу користити 
и где је њихова примена. 

12.3. Завршни део часа Понаваља као се мери помичним кљунастим мерилом 
Даје предлог да погледају клип на  youtube 

Мере и очитавају на помичном кљунастом мерилу и 
микрометру 

12.4.   



13. Линкови 
•  ка презентацији уколико је 
она урађена у онлајн алату 

•  ка дигиталном образовном 
садржају уколико је 
доступан на интернету 

•  ка свим осталим онлајн 
садржајима који дају увид у 
припрему за час и његову 
реализацију 

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА

 

Машине и механизми

• Механизми се састоје из машинских делова 
који морају бити направљени по 
одређеним мерама.

 



Мерење , мерна средства и 
контрола

• Мерење  је упоређивање мерне величине 
и јединице мере ради добијања бројне 
вредности мерне величине.

• Контролисање је провера да ли је нека 
мера израђена у задатим контролним 
границама.

 

Мерење дужине

 



 

 



 

• микрометра за 
мерење дубина

• компарато

 



Мерење углова
вршимо у степенима

угломера са стезним вијком угаоником

 

Мерење масе, силе и момента

Мерење масе

 



Мерење момента силе

Момент кључ

 

Размеравање и обележавање

игала

лењира

шестар

 



Контрола

Еталони за контролу корака 
навоја

Чеп

рачва

Контрола је провера да ли је мерна величина израђена у задатим мера

Контролници у машинству

 

Поступак мерења и очитавања мера 
на помичном мерилу 1/50

• одређивање тачности 
мерила (1/10, 1/20,1/50)

• прво очитамо целе 
милиметре на лењиру до 
нуле на нонијусу

• уочимо која се од цртица на 
нонијус скали поклапа са 
било кјојом цртицом на 
лењиру

• потом очитамо вредност 
нонијуса до уочене цртице

• саберемо вредност целих 
милиметара и вредност коју 
смо очитали на нонијусу.

 



Информације о мерењу можете 
пронаћи

• https://www.youtube.com/watch?v=sTA75ITh
i9A 
https://www.youtube.com/watch?v=vkPlzmal
vN4

 



14. Начини провере 
остварености исхода 

Ученици очитавају на примерима мерне величине 
 

15. Оквир за 
преиспитивање оствареног 
часа:  
• планирани начини провере 
остварености исхода; 

• избор активности; 
• одступања/потешкоће 
приликом остваривања 
планираног. Шта бих  
променио/ла, другачије 
урадио/ла? 

 

 

 


