
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”,С. ХИТОВО, ОБЩ.ДОБРИЧКА

ГРАФИК

за обучение на учениците по Гражданска защита
в ОУ” Васил Левски”, с. Хитово, общ. Добричка

през учебната 2016-2017 година

Клас Час Дата Тема Преподавател
І 6. 

час
Какво представляват стихийните бедствия и 
как да се предпазим от тях.

ІІІ 6. 
час

Стихийни бедствия предизвикани от резки 
промени на метеорологичните условия и 
защита от тях.Действия на учениците при 
стихийни бедствия.

ІV 6. 
час

Производствени аварии и катастрофи. 
Замърсители на въздуха. Начини за защита.

VІ 7. 
час

Сигнали на ГЗ.Правила за движение по 
сигналите на ГЗ.

VІІ 7. 
час

Отровни вещества.Начини за защита от тях.

VІІІ 7. 
час

Правила за  поведение и действие на 
учениците при бедствия, аварии и 
катастрофи.

ІІ 6. 
час

Изгаряния и измръзвания.

ІІІ 6. 
час

Видове отравяния.Навяхване , изкълчване , 
счупване.

ІV 6. 
час

Основни понятия за дишане и сърдечна 
дейност.

V 7. 
час

Поведение и действие на учениците при 
различни замърсявания.

VІІ 7. 
час

Изучаване и практическо усвояване на 
училищните планове за действия при 
бедствия, аварии и катастрофи..

VІІІ 7. 
час

Изучаване и практическо усвояване на 
училищните планове за действия при 
бедствия, аварии и катастрофи.

І 6. 
час

Изучаване и практическо усвояване на 
училищните планове за действия при 
бедствия, аварии и катастрофи.

ІІ 6. 
час

Стихийни бедствия/ земетресение и 
наводнение/, причини за тяхното възникване 
и защита от тях.

ІV 6. 
час

Действия при природни бедствия/ 
земетресение, наводнение, силен вятър, 
снеговалеж и заледяване, мълнии/



VІ 7. 
час

Пожарна опасност на веществата и 
материалите. Предпазване от опасните 
фактори на пожара.Характерни причини за 
възникване на пожарите.

VІІ 7. 
час

Увреждане на стави и кости- навяхване, 
изкълчване и счупване. Първа помощ- 
обездвижване със стандартни и подръчни 
средства.

І 6. 
час

Сигнали на „Гражданска защита” и на 
Национална служба „Пожарна и аварийна 
опасност”- МВР и действия на учениците 
при тяхното подаване.

ІІІ 6. 
час

Детски противогаз / ДП-2/. Респиратор. 
Памучно- марлена превръзка.

V 7. 
час

Поведение при пожар в жилищни и 
обществени сгради.

V 7. 
час

Изучаване и практическо усвояване на 
училищните планове за действия при 
бедствия, аварии ,катастрофи и пожари.

VІІ 7. 
час

Първа помощ при притиснати и смачкани 
крайници.

VІІІ 7. 
час

Клинична и биологична смърт.Съживяване 
при клинична смърт- изкуствено дишане и 
външно притискане на сърцето.

VІ 7. 
час

Изучаване и практическо усвояване на 
училищните планове за действие при 
бедствия, аварии и катастрофи- съоръжения, 
защита и евакуация на хора, животни и 
материални ценности при пожар.

Н.Ибрямова

VІІ 7. 
час

Процесът на горене. Способи за 
прекратяване на горенето. Средства за 
пожарогасене.

VІІІ 7. 
час

Поведение и първа помощ при удавяне, 
задушаване и поразяване от ел. ток.

І 6. 
час

Понятие за първа помощ.Видове 
наранявания.

ІІ 6. 
час

Детски противогаз/ДП-1/, необходимост и 
правила за използване. Памучно- марлена 
превръзка.

ІV 6. 
час

Изучаване и практическо усвояване на 
училищните планове за действия при 
бедствия, аварии и катастрофи.

І 6. 
час

Огънят- приятел и враг на 
човека.Предотвратяване и борба с пожарите.

ІІ 6. 
час

Изучаване и практическо усвояване на 
училищните планове за действия при 
бедствия, аварии и катастрофи.

ІІІ 6. 
час

Източници на запалване. Условия , 
обстоятелства и причини за възникване на 
пожари и аварии. Основни правила в случай 



на произшествие в бита.
ІV 6. 

час
Пожарна опасност в горите и селското 
стопанство. Поведение при пожар.

V 7. 
час

Рани- видове.

VІ 7. 
час

Кръвотечение и кръвоспиране. Упражнение 
за оказване на първа помощ.

VІІІ 7. 
час

Поведение при пожар. Използване на 
противопожарните уреди и съоръжения.

ІІ 6. 
час

Професията на пожарникаря. Съобщение за 
пожар/160/.

ІІІ 6. 
час

Изучаване и практическо усвояване на 
училищните планове за действие при 
бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

V 7. 
час

Упражнение по оказване на първа помощ при
наранявания на меки тъкани.

VІ 7. 
час

Изгаряне и измръзване. Слънчев и топлинен 
удар. Упражнение по оказване на първа 
помощ.

                                                                                    Директор:
                                                                                      / Ш. Раимова/


