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Приказка за преходността на красотата 

Имало едно време царство, където химията била на
почит и това кралство се наричало Химическа държава. В него
живеел един Железен принц. Всички много му се възхищавали,
защото той бил толкова красив и лъскав, но никой не забелязал,
че е просто едно парче желязо.

Близо до замъка течала синя река. Никой не смеел да
плува в нея, тъй като имала много силно течение.

И тогава един ден, за да покаже смелостта си, принцът
решил да преплува тази река. Колкото и да се опитвали да го
разубедят, той не си променил решението.



В един хубав ден всички придворни и
поданиците, живеещи в кралството, се събрали на брега
на синята река. Принцът се съблякъл и тихо влязъл във
водата. И в този момент изведнъж усетил, че се случва
нещо странно с него.

В това време всички жители на царството видели,
че водата в реката променя цвета си и става зелена. В
този миг Железният принц тъкмо излязъл на другия
бряг, всички видели, че той вече не е толкова красив и
блестящ, а само едно ръждясало и страшно чудовище.
Цялата тълпа се уплашила от гледката на принца и
избягала.

Оттогава никой никога не се е приближавал до зелената
река, която отнела хубостта на принца. А в това време от
другата страна на реката в хижата нещастният Железен
принц прекарал остатъка от живота си в самота.

Реакцията, описана в приказката: 

Заместване между желязото 

(принцът) и разтвора на меден 

сулфат –син камък (синята река).

Fe+CuSO4 = FeSO4+Cu

Получава се зелен железен 

сулфат-зелен камък (зелена река).



Що е то желязо?

Желязото е химичен елемент, 
метал, с атомен номер 26 и 

символ Fe. Той е част от група 
8 и период 4 на периодичната 

система, поради което се 
класифицира като преходен 

метал. 

Има няколко версии за 
произхода на славянската дума 
„желязо“. От латински в превод 

означава звезден. От 
древногръцки – звезда, а от 

древноегипетски името желязо 
означава небесно желязо.



Факти за желязото:

1. Нашата кръв има червен цвят поради 
съдържанието на желязо в нея, което влиза в 
състава на хемоглобина.

2. Ако от организма на човек внезапно се отстрани 
цялото количество желязо, ще умре много бързо, 
тъй като без желязо кръвта не може да пренася 
кислород. 

3. Желязото заема 2 място по разпространение в 
земната кора.





6. Тъмната бира има 1,5 пъти повече желязо 
от светлата бира.

7. Портокаловият сок увеличава 
усвояването на желязо с 85% по време на 
консумация на храни, съдържащи желязо.

8. В речната вода съдържанието на желязо е 
стотици пъти повече, отколкото в морската 
вода.



9. В чист вид почти
никога не се среща. Едно
от малкото места, където
има находища на чисто
желязо, е Гренландия.

10. Вегетарианците се
нуждаят от 2 пъти повече
желязо.

11. В тялото на един 
възрастен човек има 
средно около 5 грама 

желязо.

12. За един ден се добива
около 25 пъти повече
желязо, отколкото злато за
цялата история на
човечеството.



Дневна доза

Мъже - 10 мг желязо.

Жени  до 20-35 мг.
Деца 4 до 18 мг.



Главоболие

Непоносимост на студ

Чупливи нокти

Запек 



Желязодефицитна анемия 

Желязодефицитната анемия е

заболяване, при което в кръвта има

недостатъчно количество червени кръвни

клетки (еритроцити), които да пренасят

кислород към тъканите и органите на

организма. Както показва и

наименованието, този тип анемия се дължи

на недостиг на желязо в организма, а без

желязо организмът не може да синтезира

молекулата на хемоглобина – конкретният

носител на желязо.



Таблица на
храни богати на желязо



Благодарим за вниманието !


