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ИНФОРМАЦИЯ 

 

за проведени инициативи във  

Второ СОУ ,,Проф.Н.Маринов“ гр.Търговище 

по време на  

Третата глобална седмица за пътна безопасност 

 3-10 май 2015г. 

 

 

 

Във връзка с Третата Глобалната седмица  за пътна безопасност на ООН в Република 

България - 4 – 11 май 2015 година във Второ СОУ ,,Проф.Н.Маринов“ се създадоха и проведоха 

редица инициативи, подкрепящи безопасността на децата при движение на пътя. 

 

На информационните табла в училището бяха поставени материали, флаери и стикери 

във връзка с темата, а по паралелки се проведе ЧК с прожектиране на филм и презентации на 

тема ,,Спаси живота на децата“. 

 

Дейности в 1 клас 

 

 05.май.2015 г в Актовата зала  на училището децата наблюдаваха мултимедийна 

презентация на тема „ Пътни знаци и безопасно движение“  

 На 07.05. се проведе практическо занятие съвместно с  РУ „Полиция“ , Търговище, за 

безопасно преминаване през пътното платно и заостряне вниманието на водачите на 

МПС за опазване живота на децата. С помощта на пътни полицаи, малките ученици 

преминаха безопасно по пешеходната  пътека близо до училището ни . 

 На 08.05.2015г учениците рисуваха на асфалт на тема „Запази детето на пътя“.Чрез 

своите рисунки , показаха знания за  пътните знаци и безопасното движение по улиците. 

Дейности 2 клас 

 Среща с униформени представители  на органите на МВР  

        Демонстрация на сигнали и атрибути, използвани от пътните полицаи   / стоп- палка,         

шапка, сигнална жилетка и др./ 

 Участие в изложбите  на рисунки и макети , свързани с пътната безопасност.  
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 3. Беседа   - разговор с Пламен Петков –полицейски инспектор от КАТ за детската 

безопасност и раздаване на флаери. 

 4. Презентации на тема ,,Пътна безопасност“  в Актовата зала на училището  

Дейности 3 клас 

 Среща с полицейски инспектор  К.Кирилов и беседа за пътната безопасност 

 Уроци по безопасно преминаване  на ученическите маршрути 

 Откриване на училищната изложба с полицейски инспектор Ат.Димитров 

            Дейности 4-8 клас 

 

 Ученици и учители от начален и прогимназиален етап при ІІ СОУ „Проф. Никола 

Маринов”, град Търговище, съвместно с РИО - Търговище организираха и 

подредиха  общоградска изложба на тема ,,Спаси живота на децата“ в 

информационните  витрини  в центъра на града  

 Училищна изложба на постери,табла и рисунки по темата  

В  тях учениците  показаха свои преживявания, като участници  в пътното движение, 

изобразиха  ситуации за правилно пресичане на кръстовища и улици.  

Чрез своите творби децата  апелират за спазване на правилата за движение по пътищата и 

опазване на  всеки живот. 

 

Материали и снимки от проведените инициативи са качени в сайта на Второ СОУ 

,,Проф.Н.Маринов“ гр.Търговище.  

 

 

 

 

 

15.05.2015г.       Пламен Иванов –пом.-директор УД 

Председател на УКБДП 

Второ СОУ ,,Проф.Н.Маринов“ Търговище 

 

                                                                             


