
 

 

 

 

 

Позив за обележавање 

 

 

СВЕТСКОГ ДАНА СЕЋАЊА  

НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА  
 

 

Драги родитељи, 

 

наша школа ове године учествује у обележавању Светског дана сећања на жртве 

саобраћајних незгода. Светски дан сећања на жртве саобраћајних незгода се обележава 

широм света, почев од 1993. године, а у Србији од 2007. године.  

 

У Републици Србији је 2013. године, у саобраћају, погинуло 650 људи, од чега 11 деце 

старости до 14 година. У истој години је било 18.470 повређених лица, од чега 1.537 

повређене деце. Значајан број деце учествује у саобраћајним незгодама или су сведоци 

незгода, па носе трауме у вези са саобраћајем.  

 

Како би повећали безбедност најмлађих у саобраћају и обележили Светски дан сећања 

на жртве саобраћајних незгода први час одељенског старешине ће бити посвећен 

безбедности саобраћаја, у недељи од 17-21. новембра 2014. године. За овај час, 

припремили смо активност ЛОВ НА БЛАГО. Ваше дете добило је листу са БЛАГОМ 

које помаже да будемо безбедни у саобраћају. Задатак је да свако дете на свом путу од 

куће до школе пронађе благо, па Вас молимо да свом детету помогнете да открије која 

блага постоје на његовом путу од куће до школе, тако што ћете један дан пре заказаног 

часа одељенског старешине пратити своје дете од куће до школе и помоћи му да 

попуни листу. Молимо Вас да искористите ову прилику да свом детету скренете пажњу 

на опасности у саобраћају које га вребају на путу од куће до школе, а посебно својим 

личним понашањем постанете пример правилног и безбедног понашања у саобраћају.  

 

 

С поштовањем, 

 

Ваша школа 

 
 



ЛОВ НА БЛАГО
Ловче на благо, пред тобом је листа пуна блага која ти помаже да будеш безбедан учесник у саобраћају. Нека од ових блага 
могу се лако пронаћи свуда око нас било да у школу долазиш пешице, бициклом, аутомобилом или на други начин. Молим 
те, да уз помоћ твојих маме и тате, пронађеш која блага постоје на твом путу од куће до школе. Заједно са својим 
родитељима крени од куће ка школи, и у празним пољима унутар блага упиши колико си ових блага успео да откријеш на 
свом путу.

На првом часу одељенског старешине у недељи од 17-21. новембра 2014. године, сви заједно ћемо причати како је изгледао 
лов на благо, подсетићемо се, али и научити нека важна правила безбедног понашања у саобраћају. 

дечје игралиште

тротоар

пешачки прелаз

утабана стаза поред пута

стаза за пешаке изнад пута
ПАСАРЕЛА

стаза за пешаке испод пута
ПОДЗЕМНИ ПРОЛАЗ

зона успореног 
саобраћаја

деца на путу

лежећи полицајац

семафор за 
пешаке

семафор за 
возила

бициклистичка стаза

деца бициклисти са кацигом

деца путници на задњем седишту
користе сигурносни појас

деца до 3 године старости се
превозе у дечјем седишту

саобраћајни знак
за пешачки прелаз
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