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Дейности и  мероприятия  във връзка с отбелязването на „Дни на 

безопасността на ROADPOL” и Европейската седмица на мобилността 

под мотото „Остани жив! Пази живота!” 

 
    За  поредна година на територията на цяла Европа се проведе  мащабната кампания в 

Европейската седмица на мобилността, като целта на Дните за безопасност на ROADPOL 

е да се намали броят на жертвите от трафика до нула поне за един ден. В тази връзка  

21.09.2022 година  е обявен за „Ден без загинали при пътни инциденти”. 

Дейностите, които  се проведоха в  Начално училище „Иванчо Младенов” имат  

информационна  насоченост  и  целят активизиране и повишаване на вниманието на 

учениците като участници в пътното движение и стриктното спазване на правилата за 

безопасно поведение  на пътя. 

     Практическо занятие на тема „На улицата щом си“ се проведе с учениците от 1.клас. 

Малките първокласници се запознаха с правилата за движение по пешеходната пътека. 

Разбраха как и къде може да се пресича, с какво трябва да се съобразяват и как те самите 

да се пазят от опасностите, които ги грозят на пътя. 

В часа по музика те разучиха песента „ Деца по зебрата” и слушаха  „ Песен за трите 

правила”. 
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   С второкласниците от Начално училище „Иванчо Младенов“ се проведоха  беседи на 

тема ,,На пътя е опасно. Бъди внимателен - спаси живот!". 
 Изтъкнати бяха най-честите причини за пътнотранспортни произшествия.  

Учениците илюстрираха ситуации, свързани с темата и изготвиха табло, разиграха ролеви 

игри. 

 

               

          Игра „Следи светофара“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Третокласниците отбелязаха 21.09.2022 г. като „ Ден без загинали на пътя“ чрез 

илюстрации по темата и изработването на колажи.  

Вниманието на учениците бе насочено върху това, колко важно и отговорно е поведението 

ни на пътя като пешеходци и шофьори, че спазването на правилата е ключът към 

постигането на „ Визия 0“ – нула загинали на пътя. 
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   Учениците от четвърти клас дадоха обещание за безопасно поведение на пътя като 

попълниха формуляра, поместен на страницата на ROADPOL. Призоваха за НУЛА  

загинали   на пътя чрез изобразяване с ръце на нулата. 

 

                         

 

 Пресъздадоха и разиграха  ситуации, свързани с правилното поведение на пътя.  

Изобразиха  наблюдения  от житейската си практика, относно безопасността на движение. 
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       Учениците от ЦОУД  изработиха постери с фотоси, представящи ситуации от пътната 

среда и събеседваха по въпроси свързани с поведението на учениците като пешеходци.    

    

 

    

                                                                                              

 

 

Изготвили: УКБДП 

 

 

 

 

Изготвили: УКБДП 

 

 

 

 

   С проведените  инициативи  се цели да се припомнят и спазват правилата за 

безопасно поведение, да се положат усилия за намаляване на броя на загиналите при 

тежки пътнотранспортни инциденти. 
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