
Приказка за 
малката Сяра



В химичното царство, в Страната
на Периодичната система, в уютната
си къщичка под номер 16, живееше
малката Сяра. Тя беше приятелка с
всичките си съседи - и с Флуора, и с
Хлора, и с Брома, с Кислорода и
Водорода, макар и не винаги с
последния, но когато дойдеше
лятото и навън станеше топло, даже
и с придирчивия Водород си
стопляха отношенията. Тя Сярата си
беше общителна, хване ли се на
хорото на белтъците лесно образува
дисулфидни мостове (връзки).



И така спокойно минавали дните и годините на
Сярата, но на нея й се искало повече, искало й
се да пътешества, да види света и да се заяви пред него.
А също така да открие братята и сестрите си, за които
само е чувала, но не ги е познавала.

Сярата събрала смелост и в един прекрасен ден се
отправила на пътешествие из Химичната страна. Дълъг и
изпълнен с приключения път чакаше малката Сяра.



Напусна малката Сяра дома
си и веднага се запозна с г-н
Кислород, който живееше в
съседния град, в голямата си
къща под номер 8. Там я очакваше
приятна среща с братятата й:
Серен диоксид (SO₂) и Серен
триоксид (SO₃).



Колко е хубаво да се срещнеш с роднините си! Те й разказаха за себе
си, как живеят с Кислорода в мир и приятелство. Но се оказало, че
характерите им били много различни: Серният триоксид (SO₃) беше добър и
мил младеж, участвал в производството на сярна киселина. А брат му
Серният диоксид (SO₂) обичаше екстремните спортове и беше приятел с
вулканичните газове. Той беше много токсичен и навлизайки в организма
през дихателните пътища причинявал кашлица, хрема, сълзене на очите, а
понякога когато бил ядосан химично изгаряне.



Въпреки трудните характери на братята й
Сярата много се радваше да ги срещне. Също така
от разказите на роднините си тя научи, че има две
прекрасни сестри Сярна и Сериста киселина,
красиви момичета, без които не можем да си
представим съществуването на химическата
промишленост.



Любезните сестри поканили Сярата на
вечеря в чест на дългоочакваното им
запознанство. Вечерята щеше да бъде
незабравимо изживяване в живота на
Сярата. За това дълго си избирала
тоалет и се бе спряла на жълта рокля -
това бил любимият й цвят. На вечерята
били поканени всички роднини на
Сярата – Сулфиди, Сулфити и Сулфати.

Медният сулфат (Син камък)
пристигна заедно с красавицата Вода.
Облеклото му се отличаваше
с прекрасния син цвят.

Дядо Пирит Сулфидов, както винаги
беше на парада, блестейки с костюма си
толкова силно, че винаги го бъркат с г-н
Злато. За това прякора на Дядо Пирит е
"Златото на глупаците", защото много
златотърсачи по време на златната
треска са го бъркали със злато.

CuSO4.5H20

"Златото на глупаците" 
- Пирит



Много истории бяха разказани от
Пирит Сулфидов за предците на
малката Сяра, които дошли на
планетата Земя от Космоса. Даже
Сяра е получила името си с
причина, от санскритската дума
"sira", което се превежда като
светло жълто.

Предците на Сярата в Древен Рим
са се използвали за лечения на
кожни заболявания.

В Древна Гърция Сярата е изгаряна
за дезинфекция на въздуха в
помещенията. Сяра сияеше
от радост, научавайки за себе си и
семейството си, толкова много нови
и интересни неща... а после ставаше
все по-интересно!



През Средновековието за европейските алхимиците Сярата играела и важна роля в
опитите им да намерят "философския камък" и е смятана за едно от основните "начала"
на природата. Сяра се споменава и в Стария завет, като символ на божественото наказание
върху грешниците - „И така, Господ накара сяра и огън да валят от небето върху Содом и
Гомор“. Миризмата й също олицетворява миризмата на ада. След като изслуша историята
на стареца Пирит Сулфидов, Сярата разбра, че е наследила експлозивния си
темперамент от своите предци, които правели барут, който бил използван през 670 г. от
защитниците на Константинопол да изгорят арабския флот! Така малката Сяра разбра
колко важна роля играе на тази планета!



Всъщност без сярата е невъзможно да се произвеждат
кибрит, хартия, каучук, бои, експлозиви, лекарства, пластмаси,
"златни листа" (SnS₂) - за покриване на куполи на църкви,
позлатени декорации на дворци и скулптури. Сярата е
незаменима и в борбата с вредителите.



В края на вечерята Сярната киселина заедно с приятелите си
Етилов алкохол и Калиев перманганат, организирали
грандиозна заря в чест на малката, но толкова необходима Сяра.



...ето я и нея
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Умница!
Полёт 

разрешён

Полет 

нормален!

Полет 

Отложен!

1Задача 1.

Кой е поредният номер на сярата в Периодичната система?

(Ние ще полетим на космическо пътешествие, само ако отговорим 

правилно.)



Неметал1

Метал с двойнствен характер3

Типичен метал 2

Умница!
Полёт 

разрешён

Полет 

нормален!

Полет 

Отложен!

1Задача 2

Какъв е химичният характер на сярата?

(Ние ще полетим на космическо пътешествие, само ако отговорим 

правилно.)



Сярна киселина2

Сероводород 3

Серен диоксид 1

Умница!
Полёт 

разрешён

Полет 

нормален!

Полет 

Отложен!

1Задача 3.
Кое химично съединение се нарича «Кръвта на химическата

промишленост?

(Ние ще полетим на космическо пътешествие, само ако

отговорим правилно.) 



Благодаря 

Ви за 

вниманието!

1
Никол Николова


