
При това един вид вода може да е напълно различен от друг. Всеки вид 
притежава присъща само за самия него енергия, от която зависят формата и 
свойствата на течните кристали на водата. Например един вид вода образува 
въздушното кълбо, друг – капката, трети – снежинката. В течно състояние 
даже при кипене “микроайсбергите” на кристалите се запазват. В най-
кристалната вода, оказва се, съществува движение. В тънките тръбички, в 
които водата не замръзва, има циркулация като в живия организъм, действат 
същите закони като при кръвта и растителните сокове. И обратно, колкото по-
дълъг е животът на кристала, толкова по-полезен е той за организма и толко-
ва по големи са сходствата му с жизнените сокове на човека.  

ВОДАТА– това е ЖИВОТ       

Водата, която приемаме за едно от най-изучените вещес-

тва на планетата, всъщност не престава да ни изненадва с 

чудните си свойства и характеристики, които човечеството 

непрестанно открива. Това е и основната причина, поради 

която за много хора фразата “Водата – това е живот” нищо 

не значи. Заради безотговорното ни отношение към нея обаче 

водата жестоко си отмъщава. Замислете се, какво знаете 

вие за водата? 

Колкото и да е чудно, до ден-днешен водата е най-малко 

изученото вещество в природата. Вероятната причина за 

това е, че тя е твърде много, че е вездесъща, тя е около нас, 

над нас, под нас, вътре в нас. 

Водата е едно от най-разпространените съединения на Зе-

мята. Молекули на водата са открити и в междузвездното 

пространство. Водата влиза в състава на кометите, на по-

вечето планети от Слънчевата система и нейните спътни-

ци. Общият обем на водата на Земята е около 1 500 000 000 

куб. м. Ако цялата тази вода се разпредели равномерно по по-

върхността на Земята, тя ще образува слой с дебелина поч-

ти 4 км. 

 

В природата съществуват 48 разновидности на водата.  

"Широко е простряла химията ръцете си в човешките дела." 

Михаил Ломоносов 
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Жива вода…Знаете ли приказ-

ката за живата вода? 

Знам,- ще каже някой:- След 

като извадили очите на най-

малкия брат и му взели всич-

ко, лошите братя оставили сам 

в гората. От разговора на дяво-

лите, които подслушал през 

нощта, момъкът разбрал къде 

е изворчето с жива вода, нап-

лискал си очите и прогледнал. 

Аз пък знам – би казал друг ,- 

че юнакът измил раните си с 

жива вода и те веднага зарас-

нали. 

Трети сигурно знае приказка-

та , в която бабата напръскала 

мъртвото овчарче с жива вода 

и то се съживило. 

Жива вода- приказка, леген-

да… А дали е само приказка? 

Няма ли в приказните думи 

скрит някакъв реален смисъл? 

Да! Живата вода съществува! 

Мислите, че се шегуваме? Ис-

кате доказателства? Попитай-

те хилядите хора, които  се 

лекуват с т. нар.“ жива вода‘“. 

От недрата на нашата страна 

бликат 470 минерални извора. 

За едно денонощие от тях се 

изливат 138 000 000 литра во-

да.   

Значи това била живата вода – 

минералната! Ами езерната? А 

речната и морската вода? Какви 

са те? Не заслужават ли същото 

име?   „Където има вода, там 

има и живот“- твърди стара 

казахска поговорка 

Пеперу-

да, при 

който се 

молим 

за дъжд. 

За ус-

пешна реализация на даден 

план се прави ВОДОСВЕТ. 

Менче  с вода се лисва за хаир 

пред младоженци или този, 

който предприема важна 

стъпка в живота си. 

ВОДАТА И…  

БЪЛГАРСКИТЕ ОБИЧАИ 

       В България ВОДАТА при-

съства във всеки един праз-

ник. При сватби, кръщене-

та, на Цветница и др. Вода-

та има и служба в определе-

ни празници като Богоявле-

ние/ Йордановден/ и празник 
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Жива вода 

Земята, слоят й ще е с дебелина 

само 24 мм.  Водата също така 

влиза в състава на много мине-

рали, присъства в почвата и във 

всички организми. В тялото на 

възрастния човек например тя е 

65%. Водата влиза в състава на 

неговите тъкани – сърце, дробо-

ве, в кръвта, в костите, в емайла 

на зъбите и т. н. Тялото на риба-

та съдържа 80% вода, а на водо-

раслите – 90%.  

Счита се, че съдържанието на 

вода в тъканите на живите орга-

низми е около 6 пъти повече в 

сравнение с всички реки на зем-

ното кълбо. Водата се оказва не-

обходимо условие за живота на 

всички живи организми. Тя е 

средата, в която се осъществяват 

всички химически реакции. Про-

цесите на храносмилането на 

човека и животните представля-

ват превръщане на хранителните 

вещества 

в разтвор. 

Водата 

измива от 

клетките 

обработе-

ните вследствие обмяната на ве-

ществата продукти и играе важ-

на роля в регулацията на темпе-

ратурата на тялото. Без вода жиз-

нените процеси могат да продъл-

жат само няколко дни. 

  Най-голямата част от водата – 

97%, се намира в океаните и 

моретата. Само 3% от нея са на 

континентите.  По-голямата част 

от прясната вода – 68.7%, е в 

ледниците и високопланинските 

глетчери и основно в Антаркти-

да. Значително количество от 

водата се съдържа в земната 

кора – около 8 млн. куб. км.  Ако 

атмосферната вода изведнъж се 

превърне в течност и се разлее 

равномерно по повърхността на 

“Всичко сме се родили от 

земята и водата. -  

ОТ КАКВО СЕ ОБРАЗУВАТ ВОДНИТЕ ЗАПАСИ?  

„Вода! Ти нямаш нито вкус, 

нито цвят, нито мирис. Човек 

не може да те опише, а само 

да те вкусва, без да те проу-

мява. Ти не си необходимост 

за живота. Ти си … самият 

живот.” 

Антоан дьо Сент Екзюпери  



Германски изследователи са открили близо 25 000 химикала в една пластма-

сова бутилка с вода, някои от които действат като мощни медикаменти в тя-

лото ни.  Авторите на изследването са купили 18 различни проби вода в плас-

тмасова бутилка от търговската мрежа във Франция, Италия и Германия. 

Използвайки различни методи за химичен анализ, те тествали водата от бу-

тилките за нейната способност да взаимодейства в организма с рецепторите 

на естроген и андроген . Изследователите сравнили данните с тези при пиене 

на чешмяна вода и резултатите били зашеметяващи. По-голямата част от 

тестваните бутилирани води въздействали на хормонални рецептори, като в някой от случаите въз-

действието на андрогена било като при прием на лекарство, което обикновено се предписва на хора, 

страдащи от рак на простатата. Чешмяната вода не прeдизвиква никаква допълнителна естрогенна 

или андрогенна активност. Самото присъствие на тези химични вещества не означава, че консума-

цията на вода от пластмасова бутилка ще доведе до сериозни дълготрайни проблеми, но това е обез-

Водата е основното неорганич-

но съединение в природата и 

има определящо значение за 

живота на организмите.  

 Тя е първичната среда, в 

която възниква живота пре-

ди милиарди години; 

 Tя включва всички водни 

басейни на Световния оке-

ан, 

  тя самата създава вътреш-

ната среда за съществуване 

на организмите.  

 Tя  е структурен компонент 

на живота 

 Тя е необходима за всяко 

живо същество.  

  Със стареенето на клетки-

те, количеството й намаля-

ва.  

  В тялото на медузата тя е 

95%, а в някои плодове дос-

тига 98%!  

  Мъховете и лишеите в сухо 

състояние съдържат само 

7% вода  

  Водата проявява невероят-

ни химически свойства и 

биологични функции. Тези й 

качества се определят от 

нейната структура и разме-

рите на молекулата й. В 

Стр. 3 Брой 1 

Водата - основно неорганично съединение в природата 

Да пием ли вода от пластмасова бутилка? 

60%) се намира в клетките, а 25% 

се движат между тях. В кръвта 

ни има около 8% вода, а още 5% 

изпълват очите ни и действат 

като смазка за по-големите ста-

ви. Кръвта ни също така състав-

лява около 8% от телесното ни 

тегло и се състои най-вече от 

полупрозрачна плазма – а 

плазмата е, грубо казано, 90% 

вода. По-малко очевидно е, че 

привидно твърдите части от 

тялото ни също съдържат вода. 

Тъканта на бъбреците е съста-

вена от 8% вода, черният дроб 

съдържа 66%, а мускулите – 

75%. А изненадващото е, че 

„сухите” кости се състоят всъщ-

ност от 1/3 вода. Освен това мо-

зъкът, който се намира в море 

от защитна течност, само по 

себе си е 85% вода... 

    Човешкото тяло е 2/3 вода, но 

къде е тя? И защо е толкова мно-

го?Водата ни формира и поддържа 

живи - през целия ни живот, още от 

зачеването ни. Като ембрион ние се 

състоим от 90% вода, също като мно-

го растения и цветя. Макар че съот-

ношение намалява с напредването 

на възрастта, като цяло тялото ни е 

съставено от толкова вода, колкото 

пропорционално има и на нашата 

планета – 70%.    

Водата в нас 

По-голямата част от водата в нас 

 

Значение на водата за човека и разпределение на вода в тялото 



ОУ”Св.Кл.Охридски” 

с.Кичево, община Аксаково, 

ОУ”Св.Кл.Охридски” .Кичево—

Клуб  

„ Природа, Човек, Химия“, 

създадена по проект 

„ТВОЯТ ЧАС“ фаза 2 

15 литра вода за да даде около 4 

литра мляко.  

Тялото на възрастен човек се 

съдържа приблизително  70%  

вода.  

Само 3% от цялата вода, която 

покрива повърхността на Земята 

е прясна. Останалите 97% са 

солена вода.  

Учени достигат до извода, че 

звука се предава с по-голяма 

скорост във вода, отколкото във 

въздух.  

Тоалетната във вашия дом кон-

сумира около 35% от цялата из-

ползвана от вас вода.  

За производството на половин 

килограм кафе са необходими 11 

хиляди литра вода.  

Нужни са около 300 литра вода, 

за направата на хартия за един 

вестник.  

 За производството на един авто-

мобил се изразходват 147 хиля-

ди 631 литра вода.  

90 % от доматите са съставени от 

вода.   

Всяка година около 4 милиона 

човека умират от болести, които 

се предават чрез вода.  

Само 1,1 % от водата на плане-

тата е пригодна за пиене в този 

вид, в който съществува в приро-

дата.  

 Смята се, че човешката кръв е 

около 6 пъти по-гъста от водата.  

 За производството на един авто-

мобил се изразходват 147  631 

литра вода.  

Изследвания показват, че атмос-

ферата съдържа повече прясна 

вода, отколкото всички реки на 

Земята взети заедно.  

Кравата трябва да изпие около 

Селското стопанство изразходва 

около 70% от цялото потребление 

на вода в света. Промишлеността 

изразходва само 22%.  

80% от всички болести в развива-

щите се страни се предават с ин-

фекции , пренасяни с вода.  

 18 литрова туба с вода тежи 20 

килограма.  

Снижаването на нивото на вода в 

организма с 2% може да доведе 

до  понижаване на умствената и 

физическа работоспособност с 

20%.  

Общият обем вода на Земята е 

около 326 милиона кубически 

тона.  

 Динята съдържа  93%  вода.  

По данни на учените 1,7% от во-

дата на Земята се намира в зам-

разено състояние, което я прави 

негодна за използване.  

 Домакинската гъба може да за-

държи повече студена вода, от-

колкото гореща.  

Телефон:052/673-264 

 

E-mail: oukichevo@abv.bg 

 

Настоящият брой се издава по 

повод Световния ден на 

водата—22 март 

Кратки , но интересни факти 

   ТРЕВОЖНО! 

                        Най-големите подземни 

водоносни запаси на планетата, из-

точник на прясна вода за няколкосто-

тин ми-

лиона 

души по 

света, 

се из-

черпват 

с тре-

вожни 

темпове, показват последните сате-

литни данни на НАСА.  


