
 

ДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  
“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ПЕРНИК 

 
ГРАФИК 

За провеждане на часовете по Безопасност и движение по пътищата в 
Х ОУ “Ал. Константинов”-учебна 2021/2022г. 

Клас Дата Тема Отговорник 

 
ПГ-5/6г 
 

 
 

 
27.09.21г. - 
11.10.21г. -  

25.10.21г. - 

15.11.21г. - 
29.11.21г. - 

13.12.21г. - 
28.03.22г. - 

 

 

 
Градът/ селото, в което живея 
На улицата 
Пътувам с автобус 
Моят път до детската градина 
Изправност на велосипеда 
Кои знаци познава велосипедиста 
На площадката за велосипедисти 
 

 
Г.Манолова 

 
 
 
 

 

Іа,б,в, г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.09.21г. –  
12.10.21г. –  
 
26.10.21г. –  
16.11.21г. –  
30.11.21г. –  

 
 

14.12.21г. –  
18.01.22г. –  
22.02.22г. –  
29.03.22г. –  

 
 
 
 

Моят безопасен път до училище. 
Моят робот знае безопасен път до 
училище 
Пешеходна пътека 
Аз не пресичам сам 
Пътен светофар за регулиране  
движението на пешеходци 
Двуколесни пътни превозни средства 
Знам къде съм 
Знам къде са пътните превозни средства 
Знам къде са другите 
 

Г.Стефанова-а 
Г.Стоилова-б 
Н.Иванова-в 
Л.Михайлова-г 
 
 
 
 

ІІ 
а,б,в,г 
 
 
 
 
 
 
 

05.10.21г. –  
09.11.21г. –  
07.12.21г. –  
11.01.22г. – 

 
 

22.02.22г. –  
 

15.03.22г. –  
 
 

Улиците до моето училище 
Моят робот знае къде да пресича 
Алгоритъм за безопасно пресичане 
Пътен светофар за регулиране 
движението на превозни средства 
Отивам на училище с автобус, трамвай, 
тролейбус, лек автомобил 
Виждам и чувам пътните превозни 
средства 

Л.димитрова-а 
Л.Ангелова-б 
М.Венчев-в 
А.Йорданова-г 
 
 
 

ІІІа,б,в,
г 
 

21.09.21г. –  
12.10.21г. –  
23.11.21г. –  

Път. Елементи на пътя 
 Велосипед 
Пътен светофар за велосипедисти 

А.Карамфилова-а 
Ч.Атанасов-б 
А.Теофилова-в 



 
 
 
 
 
 
 

11.01.22г. –  
 
 
15.03.22г. – 
 
03.05.22г. –  

 
 

 
 

Безопасни места за управление на 
велосипед 
Моят робот спазва сигналите на 
светофара 
Знам къде са пътните превозни средства 
 

Р.Цветкова-г 

ІV а, 
б,в,г 
 
 
 
 
 
 
 

05.10.21г. – 
09.11.21г. –  
07.12.21г. –  

 
 

18.01.22г. – 
 
08.02.22г. – 
15.03.22г. – 
  

 

Пътни знаци, пътна маркировка 
Кръстовища 
Пътни превозни средства, използвани в 
селското стопанство 
Опасни пътни ситуации в населено място 
и в извън населено място 
Виждам пътните превозни средства 
Чувам пътните превозни средства 

Ю.Генадиева-а 
Ст.Георгиева-б 
Б.Валентинова-в 
В.Благоева-г 
 
 

V 
а,б,в,г 

12.10.21г. – 
16.11.21г. – 
14.12.21г. –  

 
 
 
 

 
22.02.22г. –  
26.04.22г. –  
 

 

Скоростен път. Автомобилен път 
.Моторни превозни средства 
Предупредителни пътни знаци за 
опасност, пътни знаци относно 
предимство и пътни знаци за въвеждане 
на забрана и отменяне на въведена 
забрана 
Конфликти на пътя 
Виждам-предвиждам 

В.Здравкова-а 
Е.Никифорова-б 
И.Атанасова-в 
И.Паунова-г 

VІ 
а,б,в,г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.10.21г. – 
16.11.21г. – 

 

 

14.12.21г. – 
22.02.22г. – 
26.04.22г. – 
  
 

Видове пътища. Пътна мрежа 
Пътни знаци със задължителни 
предписания, със специални 
предписания и даващи допълнителна 
информация 
Моторни превозни средства със 
специален режим на движение 
Алкохол 
Сензорни характеристики на зрението 
 

М.Бориславова-а 
Г.Руменова-б 
А.Димитрова-в 
Б.Петрова 
 
 
 
 
 



VІІ 
а,б,в,г  
 
 
 
 
 
 
 
 

12.10.21г. –  

16.11.21г. – 
14.12.21г. – 

 
 
 

22.02.22г. – 
26.04.22г. – 

  
 

Карта на пътищата в България и 
автомобилна навигация 
Мотопед 
Пътни знаци за оказване на 
направления, посоки, обекти и др., 
допълнителни табели 
Скорост. Пътнотранспортни 
произшествия 
Сензорни характеристики на зрението 
 

С.Сотирова-а 
Е.Николова-б 
Д.Йорданова-в 
А.Петрова-г 
 
 
 
 
 

 
 

 Директор:................. 
              /Д. Стефанова/ 
 


