


Целите на нашия проект са:

 Да разработим (в екип) проекти и презентации, като за целта

планираме и извършим проучване на литературни източници;

 Да оценим и дискутираме значението на химията и химичните

елементи за човека.

 Нашия проект е интересен и мотивиращ учениците за 
учебен процес.  Изработените продукти (авторски 
приказки и презентации ) по проекта са в областта на 
образованието.



„Сребърната лъжица на цар Ханс“
е приказка, разказана от Анастасия Фам,
Християна Германова, Рени Начева. В
приказката се разказва за цар Ханс и
неговата коварна съпруга Екатерина,
която го трови с олово. Тежко болния Цар
Ханс с побеляло като на мъртвец лице бил
спасен от дъщерята на придворната
готвачка-Бети. Дядото на Бети е бил
учител по химия. Умното момиче
познавало действието на тежките метали и
знаело с как да помогне на Цар Ханс.
Хранела го с черен дроб, говеждо месо,
плодове и чай от глухарче с активен
въглен. И най-важното: сребърните
прибори, които поемали тежките метали.



ЖЕЛЯЗО или Приказка за 
преходността на красотата 

Приказката е разказана от Лора
Мандова, Моника Генева, Моника Бринкова.
Приказката разказва за кралство Химическа
държава, където химията била на почит.
Приказката описва реакцията:

Fe+CuSO4 = FeSO4+Cu



Никол Николова разказа
„Приказка за малката Сяра“, за
Сярната и Сериста киселина-
красиви момичета, без които не
можем да си представим
съществуването на химическата
промишленост. Разказа за
всички роднини на Сярата –
Сулфиди, Сулфити и Сулфати
и за "Златото на глупаците".



Една история за 

французин, 

котка и шепа 

водорасли

Някога много отдавна, преди повече от 
200 години, в едно френско градче
живееше той...Бернар Куртоа, 
изучаваше химия и провеждаше
опити. Беше направил лаборатория в 
хамбара за животни. Докато Бернар 
правеше поредния си лабораторен
опит през една късна юлска вечер, 
докато шокиран седеше и се взираше в 
облака от синьо виолетова пара, той 
разбра, че това е йод. 
След време откритието му започна да 
се използва от селското джипи за 
дезинфекция на раните, а по- късно и 
от шерифа, за да открива пръстови
отпечатъци. 
Бернар Куртоа стана прочут химик!

Жаклин Джермова XIIВ



• Защо аз, медта, станах първият метал,
полезен за човека? Защо ми беше
отредено да изиграя толкова важна
роля в развитието на човешкото
общество, че цяла една епоха
впоследствие беше наречена „медна
епоха“?



Приказка за 

водорода

Приказка за водорода, разказана от

Айлин Мехмед!

„…………Водородът дълги

години живял самотно, но един ден

решил да посети въглерода. Той

взаимодействал с него и се образувал

метан……….... Водородът се хвърлил

в обятията на кислорда и изведнъж

завалял дъжд……….



Приказка  за 

Флуора   
Имало едно време

химичен елемент флуор.

Различавал се от останалите

химични елементи по цвета си

- светложълт. Неговата остра,

дразнеща миризма изплашила

всички елементи на

Периодичната система - от

водорода до радия. Никой не

обичал бедния флуор. Трудно

било на флуора да намери

мястото си сред химичните

елементи. …………

(Мехмед Мехмед)
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