
ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ОТ ПЕЩЕРАТА ДО КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ



Нашият екип:

1. IX г клас - Мария Янкова, Фатме Ахмед, Станислава

Траянова, Адем Адем;

2. IX д клас - Валентина Михайлова, Диана Димитрова, Сияна

Суслекова и Станимира Атанасова;

3. IX е клас - Весела Кехайова, Самира Масларова, Елена

Кичукова, Виктория Колева и Радина Арабаджиева;

4. X в клас - Франческа Друмева, Славена Фильовска, Петко

Драгов и Павлин Алексиев;

5. Ръководител: Десислава Стайкова-Маринова.



Целите на нашия проект са:

 Да разработим (в екип) проекти и презентации, свързани с климатичните

промени;

 Да планираме и извършим химични експерименти, като спазваме правила за

безопасна работа;

 Да представим устно и писмено резултатите от химичния експеримент и да

направим изводи и заключения;

 Да разчитаме схеми и представим информацията чрез текст, таблици и

графики;

 Да оценяваме въздействието на СО2 върху жизнените процеси, здравето на

човека и околната среда;

 Да правим изводи за климатични проблеми и да изразяваме мнение за

решаване на екологични проблеми, свързани с отделянето на СО2.





Как се образуват пещерите?

CaCO3 във вода е практически
неразтворим. В присъствието на CO2,
например в подземните води, скалите от
CaCO3 се разтварят. Това е възможно,
защото CO2 се разтваря и химически
взаимодейства с водата като образува
въглеродна киселина:

CO2+ H2O ↔ H2CO3

Неразтворимият CaCO3 се превръща в
разтворим Ca(HCO3)2, който се отнася от
водата. Бавно пукнатината се разширява
и след хилядолетия се превръща в пещера.

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2
На открито съдържащият се във водата
Ca(HCO3)2 се разлага и утаява до CaCO3.
Така от капещата вода в пещерите се
образуват сталакмити, сталактити и
сталактони.

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O



Експеримент: Окарстяване на варовика

ИЗВОД:

СОЛИТЕ НА ВЪГЛЕРОДНАТА КИСЕЛИНА (H2CO3) ИМАТ РЕШАВАЩО 

ЗНАЧЕНИЕ ЗА  ИЗМЕНЕНИЕТО НА РЕЛЕФА НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ.



Химично равновесие:

CaCO3+ CO2+ H2O ↔ Ca(HCO3)2+Q

Принцип на Льо 

Шателие-Браун:

Ако върху една 

равновесна система 

се окаже външно 

въздействие, в нея 

настъпват такива 

промени, които целят 

да се намали това 

въздействие. 

Химично равновесие е 

състояние, при което 

скоростите на правата и на 

обратната реакция се 

изравняват, а концентрациите 

на всички участващи вещества 

остават постоянни за 

неопределено  дълго 

време.



Фактори, които влияят върху химичното 

равновесие:

H2CO3 ↔ CO2+ H2O - Q 

Влияние на температурата:
При намаляване на температурата
разтворимостта на CO2 във вода нараства.



Урок по програмиране 
ЗДРАВЕЙ, АРДУИНО!

Урок по подхода 

«Връстници обучават 

връстници» - 17.01.2020г. 

Обучител: Александър 

Маринов от ХI г клас;

Обучени:   ученици от Хв 

клас.



Урок по програмиране 
Урок по подхода «Връстници обучават връстници»

Материали:

- Arduino Uno

- USB A-to-B Cable

- Breadboard  

(Универсална платка)

- LED (светодиодa - червен,  

жълт и зелен)

- 220 Ω резистор

- свързващи проводници

- Сензори за температура и 

влажност



Измерване на температура и влажност в 
класната стая 17.01.2020г. X В клас

Убедихме се колко бързо 
температурата и влажността 
в класната стая може да се 
повишат. 

№ Температура Влажност

Измерване 

1. в 

началото 

на часа

24ºС 41%

Измерване

2. след 5

мин

25ºС 42%

Измерване

3. след 15

мин

28ºС 43%





https://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp



Измерване на въглеродният диоксид в 
класната стая 10.01.2020г. IX г клас

 Разполагаме с 
измервателно устройство 
за измерване на 
концентрацията на СО2 
във въздуха – измерва от 0 
до 3000 ppm (части на 
милион). 

 Таблично са предоставени 
и хигиенни норми на 
концентрацията на СО2 в 
ppm.

 Убедихме се колко бързо 
въздухът в класната стая 
може да се влоши. 



Измерване на въглеродният диоксид в 
класната стая 10.01.2020г. IX г клас

Убедихме се колко бързо 
въздухът в класната стая 
може да се насити с СО2.

Измерване на

количеството на

СО2

Отчетени данни за

количество на СО2

Измерване 1.

ПРЕДИ 

ПРОВЕТРЯВАНЕ 

на стаята

1835

Измерване 2. СЛЕД

ПРОВЕТРЯВАНЕ

на стаята

733

Измерване 3. След

15 МИНУТИ
1535





Измерване на въглеродният диоксид в 
класната стая 10.01.2020г. IX г клас

СО2 е газ,  по-тежък от 
въздуха.

Отчетени данни за

количество на СО2

НА ПОДА

Отчетени данни за

количество на СО2

НА БЮРОТО

1005 791





Причини за изменението на 

климата

 Хората все повече влияят на климата и 
температурата на земята, като изгарят
изкопаеми горива, изсичат дъждовни гори 

и отглеждат добитък.

 Това добавя огромни количества 
парникови газове към тези, които се 

отделят по естествен път в 
атмосферата, засилвайки парниковия

ефект и глобалното затопляне.



Последици от изменението 

на климата
 Топящи се ледове и покачващо се морско

равнище

 Екстремни метеорологични явления, промяна
на валежите

 Все по-често в южна и централна Европа се 
наблюдават горещи вълни, горски пожари и суши.

 В Средиземноморието става по-сухо, което го
прави още по-уязвимо от суша и горски пожари.

 Северна Европа става значително по-влажна и 
наводненията през зимата могат да се превърнат в 

нещо обичайно.



РЕЗУЛТАТИ



РЕЗУЛТАТИ

https://www.festisite.com/text-layout/word-cloud/?fbclid=IwAR1gSuk03G51qQJmqXcArjkJ-Ye3ctolJT5JgSF0ojmCSg5Wx_Rfe3569Hs



https://edu.glogster.com/glog/global-warming-

5e457e55bd0bf/37pwfmhxjno



ИЗВОД:
Земята е нашия дом!

Tрябва да я пазим и да се грижим за нея!




