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ПРЕДГОВОР
Грижата за децата е основната обврска на општеството, со цел да им се
обезбеди весел, среќен и безбеден детски развој. Обврска на родителите,
наставниците и локалната средина е да влијаат на развојот на детската личност
и да имаaт заедничка цел: децата да ги научат убавите, позитивните работи, со
што ќе помогнат децата да се развиваaт во личности со високи морални и етички
вредности во животот, се разбира и во сообраќајот како дел од животот на
секоја индивидуа.
Безбедноста на децата во сообраќајот подразбира едуцирање на децата
уште од најрана возраст за основните правила и прописи во сообраќајот. Првите
форми на едукација почнуваaт во семејството, а потоа продолжувaат во
градинката, училиштето и вон училиштето.
Децата се најзагрозена категорија на учесници во сообраќајот и затоа
треба да им се помогне, пред сè со едукација, затоа што децата не ја познавaат
доволно улицата и опасностите кои таа ги носи. Децата треба да почнат да ги
учат правилата од најрано детство, за утре кога ќе пораснат да бидат одговорни
учесници во сообраќајот и да знаат да се грижат за сопствената безбедност и за
безбедноста на другите. Едукацијата за безбедност на патиштата кај децата
има важна улога во обликувањето на нивната свест за потребата од учење и
почитување на сообраќајните правила.
Тоа значи дека треба што порано да се почне да се разговара со децата за
сообраќајот и тој процес да биде континуиран. Најпрво тоа треба да се случи во
семејството, да продолжи во градинката и потоа во основното образование.
Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата (РСБСП)
постојано укажува на клучната и незаменлива улога на родителот за поголема
безбедност на децата во сообраќајот, затоа што тие се во можност да им даваат
личен пример за одговорно учество во сообраќајот.
„Децата се огледало на возрасните.“
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ДЕЛОВИ НА УЛИЦАТА

коловоз

раб на
коловозот

тротоар

Секоја улица е составена од следниве делови׃
коловоз – тоа е местото каде што се движат моторните возила
рабник (раб на коловозот) – тоа е дел којшто ги одделува коловозот и
тротоарот
тротоар – тоа е местото каде што се движат пешаците
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Пешак - тоа е лице кое учествува во сообраќајот
а не управува со возило, велосипед или други
превозни детски средства. Пешак е и лице кое
турка детска количка, турка велосипед или стол за
немоќни лица, како и лице кое се движи со ролшуи
или ролери.

Возач – тоа е лице кое управува со возило на пат.
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КРСТОСНИЦА
Местото каде
што се
вкрстуваат две
улици се
нарекува –
крстосница или
раскрсница.

На секоја крстосница има
поставено семафори коишто го
регулираат сообраќајот.

Ако на крстосницата нема
семафори, тогаш таму стои
полицаец којшто е задолжен да
го регулира сообраќајот.

Полицаецот кажува кога треба
да се движат или да застанат
пешаците или автомобилите.
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СЕМАФОР
Семафор за пешаци

Црвеното светло на семафорот означува - СТОЈ

Зеленото светло на семафорот означува - ТРГНУВАЈ

светлосни сообраќајни знаци

Семафор за автомобили
Црвеното светло на семафорот означува - СТОЈ

Жолтото светло на семафорот означува – ПОДГОТВИ СЕ

Зеленото светло на семафорот означува - ТРГНУВАЈ
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ПРАВИЛА ЗА ПЕШАЦИТЕ
Секој од нас како пешак учествува
во сообраќајот.
Секој пешак треба да ги почитува
правилата во сообраќајот. Тоа значи дека
на оние места каде што има тротоари
пешаците треба задолжително да се
движат по тротоарот.
Кога на улицата има пешачки премин,
пешакот е должен да ја помине улицата на пешачкиот премин.
Пешакот е должен да помине преку коловозот по најкусиот пат, без
да се задржува на коловозот.
Доколку
крстосницата/раскрсницата
е
регулирана со светлосни сообраќајни знаци за
пешаци, пешакот е должен да ги почитува знаците.
Доколку за преминување на улицата има
изградено подземни и надземни пешачки
минувалишта, пешакот е должен да се движи по
нив, заради својата безбедност.
За безбедно вклучување на пешаците во
сообраќајот, при преминување на улицата, пешакот треба да погледне прво
на левата, а потоа на десната страна.
Кога пешаците се движат по коловозот, треба да се движат еден зад
друг.
На јавен пат и вон населба, пешаците се
движат по левиот раб на коловозот. Така ќе имаат
добар преглед на возилата кои им доаѓаат во
пресрет, со видот и со слухот. Во исклучителни
ситуации пешаците можат да се движат и по
десниот раб на коловозот ако има некои пречки на
коловозот (одрони, кривини или некои други
проблеми на коловозот).
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СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ
Сообраќајните незгоди секогаш се
случуваат поради непочитување на сообраќајните
правила и прописи. Да се учествува во
сообраќајот како возач и како пешак, значи дека
треба да се биде одговорен и да се почитуваат
сообраќајните правила и прописи, секаде и
секогаш.
Сообраќајните знаци се знаци на
патиштата без кои одвивањето на самиот сообраќај би бил отежнат. Тие се
употребуваат во секоја земја во светот. Тие се делат во три групи, и тоа:
знаци за опасност, знаци за известување и знаци за изречни наредби (или
знаци за забрана или ограничување и знаци кои означуваат обврска).
Секоја група на сообраќајни знаци има и различна форма, па така
учесниците во сообраќајот полесно ќе можат да ги научат и распознаваат.
Сообраќајните знаци се исти насекаде во светот и важат за сите
учесници во сообраќајот. Сообраќајните знаци може да ни забрануваат
движење, да нè насочуваат за опасностите што ни претстојат на патот и да
нѐ известуваат за тоа каде и што се наоѓа на патот на кој возиме или се
движиме.
Видови на сообраќајни знаци

Знаци за изречни
наредби

Знаци за забрана
или ограничување

Знаци за
обврска

Знаци за
опасност

Знаци за
известување
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СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ

пешачки премин

11

деца на патот

болница

паркинг

стоп
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Кога се движиме по улица не смееме да се
движиме со слушалки на ушите, затоа што нема да
можеме да слушнеме кога сме во опасност. Кога
возиме велосипед, во никој случај не смееме да се
движиме по коловозот туку на строго обележана
патека.
Улицата не смееме да ја поминуваме набрзина и без да
погледнеме од левата и десната страна на коловозот,
туку секогаш онаму каде што е најсигурно.
Исто така не
смееме да си
играме со топка
во близина на
коловозот или
на коловозот,
туку на
одредени места
за играње како
паркови или
игралишта.
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Почитувај правила
Музика и аранжман:
Горан Ѓорев

Текст:
Анѓелинка Божинова

1. Ко-га у-ли-ца по-ми-ну-ваш би-ди мно-гу прет-паз-лив зо-што не-кој ав - то - мо - бил

мо-же да ти со-пре здив

зна - ци

Реф.:
Пра - ви - ла по - чи - ту - вај на зе - ле - но по - ми - ну - вај

ти рас - по - зна - вај

2. Во сообраќајот мило дете,
треба да се внимава,
ако некој прави грешка,
тешко знај се поправа.
2х

без - бе - ден

си

РЕФРЕН: ........ 2х

то - гаш знај
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Специјалните возила се
користат кога ни е потребна
нивна најголема помош.

Кога се движат овие возила по улица, имаат предност и со
нивната светлосна и звучна сигнализација се пропуштаат,
односно имаат предност да поминат пред другите возила.
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На улица ме има
со големи шарки бели,
по нив безбедно се движат
пешаците смели.
_______ ______

На крстосница стојам
имам светла три,
за да бидеш безбеден
погоди кој сум веднаш ти?
_ _ _ _ _ _ _

За безбедноста во
градот се грижиме ние,
а за тоа да биде лесно
на 192 се јавувате вие.
- - - - - - - -

________
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ВОЗАЧИ
 Секогаш имајте на ум дека вие сте најодговорни за
безбедноста на децата во сообраќајот.
 Почитувајте ги поставените знаци кои укажуваат за
ограничување на брзината.
 Бидете подготвени во секое време безбедно да го застанете
вашето возило, посебно во близина на училиште или
градинка или на места каде што децата играат.
 Внимателно следете ги поставените знаци кои покажуваат
дека во ваша близина има училиште или пешачки премин.
 Намалете ја брзината и пристапете со посебно внимание на
оние места каде што на коловозот има паркирано повеќе
возила зaтоа што децата доаѓаат одненадеж меѓу возилата
без да можете навремено да ги забележите.
 Не паркирајте на места каде што играат децата.
 Внимавајте на децата во сообраќајот!
 Заштитете ги децата зашто тие се ваша иднина, ваше
најголемо богатство!

