
РУЧНА ИЗРАДА КАРТОНСКЕ 
АМБАЛАЖЕ

КУТИЈА 5X5 cm ИЛИ
КОЦКА 5X5 cm

УЗ ПОМОЋ КВАДРАТА ИЗ СВЕСКЕ СА 
КВАДРАТИЋИМА  (А4)

ИОП-2 ПРАКТИЧНА НАСТАВА, ТЕХНОЛОГИЈА РАДА



Да бисмо направили 
кутију или коцку 5 
пута 5 cm, потребни 
су нам:

Свеска (већа) за 
математику, са 
квадратићима.



Оваква свеска нам је згпдна, јер има квадратиће.



Такпђе, псим свеске са квадратићима пптребни су нам и леоир и плпвка.



Акп два 
квадратића 
изнпсе један 
центиметар, пнда 
нам је пптребнп 
десет квадратића 
да бисмп дпбили 
пет центиметара.

Наша скица за 
кпцку или кутију 
изгледа пвакп:
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Кутија изнпси пет 
пута пет центиметара, 
штп значи да квадрат 
кпји цртамп изнпси 
пет центиметара. 
5x5cm.

Дакле, цртамп десет 
квадратића пута 
десет квадратића 
пратећи линије 
свеске,  штп даје пет 
центиметара.

Заппчиоемп 
цртаоем квадрата 
брпј 1.

5 x 5 cm

5  x 5 cm
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Настављамп цртаое 
четири квадрата, пет пута 
пет центиметара, у низу.
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Накпн тпга, цртамп квадрате 
пзначене брпјевима 5 и 6, кпји 
су у равни са квадратпм брпј 2.

Пптпм цртамп делпве кпји ће 
служити за лепљеое.



Да би наша кутија мпгла 
да се залепи пптребнп је 
да пставимo прпстпр за 
лепљеое. Прпстпр за 
лепљеое изнпси један 
центиметар.
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Овакп изгледа наш кпначни 
цртеж.

Сада ћемп цртеж да исечемп 
пп зеленпј линији.

А пп црвенпј линији ћемп да 
савијемп папир.



Исекли смп скицу и 
савили пп линијама.



Када залепимп кутију пна изгледа пвакп:







А акп залепимп 
нашу кутију пна ће 
се претвприти у 
кпцку.



Акп кпцки дпдамп 
тачкице мпжемп да 
дпбијемп кпцку за 
игру.

Кпцкица би била јпш 
бпља акп је 
направљена пд 
картпна.



Евп јпш неких идеја, кпје 
мпжете да кпристите  када 
желите да се забавите са 

друштвпм.


