
Според уравненията на Максуел 
има зависимост от магнитното 
и елекрическото поле! Той доказва 
и съществуването на магнитни 
вълни и намира крайната им 
скорост! Намерил скоростта на 
електромагнитното поле, той 
изчислява природната светлина 
като електромагнитна вълна!

Формулировката на Максуел е 
от 1864 г. включва 20 уравнения 
и 20 променливи. Тази симетрична 
формулировка може би е пряко 

свързана с бъдещи фундаментални 
открития във физиката. Ето и 
няколко от уравненията:

1. Това уравнение е 
еквавилентно на твърдението, 
че не съществуват магнитни 
монополи.

F = q(E + v . B)
q е зарядът на частицата
v е векторът скорост на 

движение на частицата
E е векторът интезитет на 

електрическото полe

B е векторът на магнитната 
индукция

2. В линейни среди векторите 
D и B са свързани с E и H по следния 
начин:

D = eE
B = μH
e е диалектичната проницаемост
μ е магнитната проницаемост
H е векторът интезитет на 

магнитното поле

Статията продължава на стр. 3

ДЖЕЙМС КЛАРК МАКСУЕЛ 
РАЗКРИВА СВОЯТА РАБОТА!

Динамитът е експлозив, направен 
от нитроглицерин и стабилизатор. 
Заслугата е на Алфред Нобел, който 
го изобретява през 1867 г. Ето какво 
каза той тази седмица в Геестач: 
„Динамитът е по-силен и по-лесен за 
използване от барута“. Днес Нобел 
успешно патентова динамита. Той 
започна да използва компанията си 
„Динамит Нобел“ за производство на 
това чудо. 

Много мини и строителни компании 
изявиха желание да платят за патента 

на откритието. Още не знаем как ще 
отговори Нобел, но знаем, че много малки 
фабрики се опитват да произвеждат 
динамит, без да имат права.

Нобел казва, че може да се държи 
неизползван цяла 1 година, ако се 
обръщат кутиите периодично, за да не 
изтече нитроглицеринът. 

Нобел също обяснява, че  колкото 
по-голяма е концентрацията на  
нитроглицерина, толкова по-силен е 
динамитът. Нормално тя е от 20% до 
60%.

ДНЕС АЛФРЕД НОБЕЛ УСПЕШНО 
ПАТЕНТОВА ДИНАМИТА

IZZI NEWS

МАРТИНА КОСТОВА

АДРИАН ПЕКУНОВ

Брой 1 Година 1869 ИЗДАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IZZI SCIENCE FOR KIDS 

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:

НОВИНИ ОТ СВЕТА НА НАУКАТА

A. Диатомична пръст (или друг 
абсорбиращ материал), напоена с 
нитроглицерин.
B. Защитна обвивка около взривното 
вещество.
C. Детонатор.
D. Електрически проводник (или 
запал), свързан с детонатора.

ПРЕДИ 3 ДНИ 
МЕНДЕЛЕЕВ СЪЗДАДЕ 
ПЕРИОДИЧНАТА 
ТАБЛИЦА

ПЪРВОТО
МЕТРО
В СВЕТА
Е ФАКТ

НАУЧЕТЕ
КОЯ
Е АЛИСА И Я 
ПОСЛЕДВАЙТЕ
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Периодичната таблица ще носи 
името на Менделеев и е публикувана 
през 1869 г. Това е таблица с 
всички открити до този момент 
химични елементи на света, които 
познаваме. 

В първоначалния си вариант 
таблицата е представяла 
свойствата на елементите в 
зависимост от  теглото им. 
Въз основа на периодичния закон 
Менделеев успешно предсказва 
свойствата на незнайни дотогава 
химични елементи.

КОЙ Е ДЖЕЙМС МАКСУЕЛ

ОЩЕ ЕДНО ОТКРИТИЕ В 
СВЕТА НА ХИМИЯТА

СВЕТОВЕН ДЕН НА 
МЕТЕОРОЛОГИЯТА
В БЪЛГАРИЯ

Къде можем да 
попаднем на хелий

ПЕТЪР ГОСПОДИНОВ

МАРТИНА КОСТОВА

МИА КОЛЕВА

ЛЕНА ТЕПАВИЧАРОВА

ЙОАНА ХАРАМЛИЙСКА

ПРЕДИ 3 ДНИ МЕНДЕЛЕЕВ СЪЗДАДЕ 
ПЕРИОДИЧНАТА ТАБЛИЦА УРАВНЕНИЯТА 

НА МАКСУЕЛ

Хелият е химичен елемент с 
атомен номер 2. Съкращението 
му може да се изрази с буквите 
от английски език Не. Ако трябва 
да сме честни, хелият може да се 
представи само под формата на газ, 
но само в екстремни условия може да 
се преобразува в друга форма. 

Структурата му е съставена от 
2 протона и максимум 3-4 неутрона, 
за да бъде стабилен. 

Той е най – разпространеният 
елемент във Вселената след 
водорода. 

Както при всички елементи, в 
горния десен ъгъл на Менделеевата 

таблица ще откриете номера 
му, тоест от колко протона се 
състои, а посредата с главни букви 
е написано наименованието му. 
(Състои се от максимум 2 букви). 
Долу в левия ъгъл се обозначава колко 
е тежестта му. 

Хелият е открит през  1868 
година от Жул Жансен и Норман 
Локиър. Докато тези мъже са гледали 
слънчево затъмнение, един от тях 
е видял жълта спектрална линия и 
са си помислили, че това се дължи 
на новооткрит от тях химичен 
елемент, който днес ние наричаме  
Хелий. 

Всички сме чували що е то балонът, обаче едва ли всички са се замисляли, 
че някои балони се пълнят с хелий. Точно тези балони могат да се издигнат 
високо в небесата. А защо? Защото хелият е по-лек от въздуха. Също така 
има и много други елементи като водорода, метана и амоняка, които са по-
леки от въздуха.

Световният ден на 
метеорологията е основан 
през 1860 година в град Русе. 
Хидрометеорологичната сграда, 
позната като Флотската кула, се 
използва и днес от метеоролозите, 
които измерват температурата 
на водата и на въздуха. Измерват и 
количеството на валежите, които 
определят посоката на вятъра.

Първите уреди са били изпратени 
от Виенския научен институт 
– дъждометър, барометър, 
термометър. 50 години след 1860 
са били използвани самопишещи 
уреди – барограф, термограф, 
хирограф, които описват влиянието 
на атмосферното налягане. 
Днес информацията се намира в 
интернет.

 Най – старият експонат 
може да се види в Музея на 
хидрометеорологичната станция, 
който е на 85 години. Там е изложен 
и първият компютър, използван в 
агенцията; той е направен през 1992 
година.

ПРОДЪЛЖАВА ОТ СТР. 1

Тук са представени значенията на 
символите в работата на Максуел:

Джеймс Кларк Максуел се ражда 
на 13 юни 1831 г. в Единбург, 
Шотландия. Образованието си 
получава в университетите в 
Единбург и Кеймбридж. От 1856 г. 
до 1860 г. преподава в Абърдинския 
колеж „Маешал“, а след това 5 
години е професор в Лондонския 
университет.

През 1871 г. Максуел става 
професор в Университета в 
Кеймбридж, където по-късно 
създава и известната лаборатория 
Кавендиш – първата в Британия 
специално оборудвана лаборатовия 
за разработки по физика.

Той е един от основоположниците 
на статистическата физика и 
класическата елктродинамика. Член 
е на Кралското научно общество в 
Лондон.

Първата му научна разработка 
се появява още докато е ученик в 

гимназията – измисля оригинален 
начин за очертаване на овални 
фигури (разработката му е описана 
в „За начертаването на овали и 
за овалите в множество фокуси“). 
Основните му научни търсения са в 
областта на електромагнетизма, 
кинетичната теория на газове, 
теория на съпротивление на 
материалите и оптиката.

Голямата му популярност идва 
с теоретичните му изследвания в 
областта на електромагнетизма. 
Те стават основа в класическите 
схващания на съвременната физика. 
Теорията му намира приложение 
под формата на уравнения, които в 
научните среди се наричат точно 
така – „Уравнения на Максуел.“

И още едно интересно негово 
постижение. Джеймс Максуел е 
смятан за създател на първата 
цветна снимка в света.

Шотландска лента 
"тартан"
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МЕЖДУНАРОДЕН КОМИТЕТ 
НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ 

ПЪРВАТА ТРАНСКОНТИНЕНТАЛНА 
ЖЕЛЕЗНИЦА В СЕВЕРНА АМЕРИКА

КРАЙ НА АМЕРИКАНСКАТА 
ГРАЖДАНСКА ВОЙНА

МОЛЯ, ПРЕМИНАВАЙТЕ!

ВЕРОНИКА ТАНЕВА

БОРИС ДИМОВ

ГЕОРГИ КИСОВ 

БОЯН ВЪЛЧЕВ

Червеният кръст е международно 
хуманитарно движение, което цели 
да защити здравето и живота 
на човека, да помогне на всеки без 
разлика от националност, раса, 
пол, религия, класа или политически 
възгледи. В движението се включват 
много международни и национални 
организации, над 90 милиона 
членове и доброволци. Дейността 
на Червения кръст по време на 
война е в подкрепа на ранените в 
тези обстоятелства – и военни, 
и цивилни, и военнопленници, 
докато в мирни времена 
движението осигурява медицинска 
(а и не само) помощ в различни 
бедствени ситуации (наводнения, 
земетресения, епидемии и други).

Преди средата на 19. век армията 
не е разполагала със система 
за организиране на медицински 
сестри, липсвали са институции за 
настаняване и лечение на ранените. 
През юни 1859 г. швейцарецът 

Жан-Анри Дюнан пътува през 
Италия. В Солферино той става 
свидетел на сцени от битка, част 
от Австро-итало-френската война. 
Ужасяващите сцени на покосяване 
на човешки живот и липсата на 
адекватна медицинска помощ го 
отказват от първоначалните му 
намерения и той остава на място, за 
да помогне с каквото може.

През 1862 г. , като се завръща 
в Женева, пише книга със заглавие 
„Спомен от Солферино“.  Видни 
политически и военни дейци 
из Европа получават копие на 
книгата с призив за осигуряване на 
хуманитарна помощ в районите, 
където е нужна, сформиране 
на доброволчески организации 
и осигуряване на защита на 
медицинските лица и учреждения. 

През 1863 г. Женевското 
общество се събира на среща и 
женевският адвокат Гюстав Моание 
предлага книгата на Дюнан да 

бъде дискутирана. В резултат се 
сформира комисия, чиито петима 
членове се назовават „Комитет 
на петте“, а осем година по-късно 
вече са Международен комитет 
за помощ на пострадалите. Идва 
и необходимостта от прост и 
разпознаваем символ, чрез който 
всички воюващи да знаят, че това 
е медицински персонал. Има някои 
изключения. През на Руско-турската 
война (1877 – 1878) османската 
страна смята че кръстът има 
религиозно значение и го заменя с 
Червен полумесец на бял фон, който 
е временно признат за периода на 
войната. През 1929 г. на Турция 
и Египет е дадено правото да 
използват Червения полумесец, 
а на Иран – Червен лъв и слънце. 
Въпреки че Червеният кръст се 
стреми да ограничи използването 
на разнообразни символи,  днес над 
30 страни използват Червения 
полумесец.

Американската гражданска 
война (известна също с други 
имена) е гражданска война в 
Съединените щати от 1861 до 
1865 г., водена между северните 
щати, лоялни на Съюза, и южните 
щати, които са се отделили, за 
да образуват Конфедеративните 
щати на Америка. Войната беше 
статут на робство в САЩ. След 
като Ейбрахам Линкълн спечели 
президентските избори през 
ноември 1860 г., първоначалните 
седем държави роби обявиха 
своето отделяне от страната, 
за да образуват Конфедерацията. 
Войната избухва през април 
1861 г., когато сецесионисти 
атакуват Форт Самтър в Южна 
Каролина, малко повече от месец 

след встъпването в длъжност 
на Линкълн. През следващите два 
месеца към Конфедерацията се 
присъединиха още четири робски 
държави.  Конфедерацията 
нараства, за да контролира поне 
по-голямата част от територията 
в тези единадесет щата (от 34-
те щати на САЩ през февруари 
1861 г.) и тя претендира за 
допълнителните щати Кентъки 
и Мисури чрез твърдения от 
местни сецесионисти, бягащи от 
властта на Съюза. Тези държави 
получиха пълно представителство в 
Конфедеративния конгрес по време 
на Гражданската война. Двете 
останали държави роби, Делауеър 
и Мериленд, бяха поканени да се 
присъединят към Конфедерацията, 

но Делауеър отказа. 
Конфедеративните щати никога не 
са били дипломатически признати 
като съвместно образувание от 
правителството на Съединените 
щати, нито от това, на която и 
да е чужда държава. Държавите, 
които останаха лоялни на САЩ, бяха 
известни като Съюз.

Съюзът и Конфедерацията 
бързо издигнаха доброволчески 
и военнослужещи армии, които 
се бориха предимно на юг в 
продължение на четири години. 
В интензивната битка загинаха 
между 620 000 и 750 000 войници, 
заедно с неопределен брой цивилни. 
Гражданската война остава най-
смъртоносният военен конфликт в 
американската история.

Строителство на железницата
•За да създаде конкуренция и да 

ускори строежа, американското 
правителство възлага 
строителството на няколко 
компании по цялото протежение на 
железницата

•Железницата е построена 
благодарение на над 20 000 китайски 
емигранти в САЩ

Кога е построена железницата
Първата трансконтинентална 

железница е построена в Северна 
Америка между 1863 г. и 1869 
г. и е един от най-мащабните 

инженерни проекти за своето време.  
Железницата свързва бреговете 
на Атлантическия и Тихия океан и 
преминава през  основните градове:  
Орегон, Айова, Чикаго,  Ню Йорк и 
други.

Индианските племена
• Железницата преминава през 

индиански територии и много често 
има нападения от индиански племена

• Железницата изтласква 
индианските племена от техните 
територии за ловуване и прехрана

С какво помога железницата на 

развитието на САЩ 
• Разстоянието от около 5000 

км от единия до другия край на 
страната се изминава за няколко 
месеца, но след построяването на 
железницата целият път ще може 
да се измине за около седмица

• Преди да бъде построена 
трансконтиненталната железница 
цената на пътуването възлиза 
на около 1000 долара. След 
построяването є цената ще спадне 
до 150 долара.

• Железницата подпомога 
развитието на западните 
територии

Вчера, на 25 април 1869 г., в 
Египет откриха Суецкия плавателен 
канал. Има дължина 164 km и 
дълбочина 8 m. Каналът значително 
съкращава транспорта на стоки 
между Европа и Азия, избягвайки 
продължителното заобикаляне на 
Африка. Свързва Бяло с Червено море. 
Каналът може да се използва от 
всички държави. Преди откриването 
му товарът се е превозвал по суша.
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ПЪРВОТО МЕТРО
В СВЕТА Е ФАКТ

НАУЧЕТЕ КОЯ Е АЛИСА И Я ПОСЛЕДВАЙТЕ

ДАНИЕЛ БОРИСОВ

ТЕОДОРА НЕДЯЛКОВА

1863 г. ще се запомни с още едно 
важно събитие – първото метро в 
света! То е открито не къде да е, а в 
британската столица. Нарича се Un-
derground, но лондончани го наричат 
още „Тубата“ (The Tube). 

Първата метролиния е малко по-
дълга от 5 км, а влакът се задвижва 
от парен локомотив, което 

довежда до изпълване на тунелите 
с черен дим. И все пак това ще бъд 
епроменено около 1890 г., когато 
лондончани ще открият и първата 
лектрическа линия.

Планира се през 21. век 
лондонското метро да разполага с 11 
линии, 270 станции. Или с други думи 
казано – 402 км трасета.

След  няколко дни ще бъде издаден   
новият роман на писателя Чарлз 
Латуидж Доджсън (познат ни още 
като Луис Карол) на име “Алиса в 
страната на чудесата”. 

Доджсън е роден на  27 януари през 
1832 г. в Деърсбъри, Англия. 
Той е британски писател, 
математик, философ, логик, 
фотограф, преподавател 
по   математика в Оксфорд 
и именно заради   това  
сменя името си от Чарлз 
Латуидж  Доджсън на Луис 
Карол, защото не иска да го 
свързват с образа на учител, 
а на писател  на детска 
литература. 

 В романа се разказва 
за  момиченце на име Алиса, 
което, проследявайки 
говорещ бял заек, се озовава 
във вълшебна страна пълна 
с великолепни и причудливи 
същества, много от които 
са прототипи на близки на 
Доджсън.

 Самата Алиса е вдъхновена 
от реално съществуващо 
момиче, на име Алиса. Алиса 
(Алис) Плезънс Линдъл  е 
родена на 4 май 1852г. Тя 
е четвъртото дете на декана в 
учебното заведение, където Луис 
е учител. Творецът  преподава 
математика, но студентите 
му смятат неговите лекции за 
едно от най-скучните неща в 
цял свят. Самият той  споделя 
същото мнение, затова влага 
целия си интерес и желание в 

нещо много по-ново за онова 
време, а именно фотографията. 
През пролетта на 1856 година 
Луис Карол среща в градината 
децата на Хенри Линдъл (бащата 
на Алиса) и моли родителите 

да му позволят да направи 
няколко снимки на  момиченцата. 
Фотографът е особено впечатлен 
от четиригодишната Алиса, в която 
не вижда нито капчица от  английска 
капризност. Тя е добре възпитано 
момиченце, непосредствено и без 
никакво притеснение по детски 
задава всеки въпрос, който є хрумне. 

Освен това тя по свой детски и 
наивен начин постоянно твърди, че 
не иска да порасне - нещо, което в 
детските си години и самият Луис 
не  желае. За няколко дни бъдещият 
писател, но все още преподавател 

по математика се сприятелява 
със семейство Линдъл. Тогава 
още ерген, без деца, на него му 
е  много приятно да прекарва 
свободното си време със  
семейството, а и той от 
малък е свикнал да се занимава 
с момичета, защото има 
трима братя и седем сестри. 
Децата на Линдъл също са  във 
възторг от преподавателя. 
Разхождат се и тичат на воля 
из парка, возят се с лодки. 
Докато се наслаждават на 
тези разходки, той съчинява 
истории и им ги разказва. 
И така един ден се ражда 
историята за малката Алиса, 
която хуква след вълшебен 
заек и се озовава в съвсем 
различен и невероятен свят. 
Момичетата на семейство 
Линдъл са във възторг от 
приказката и постоянно 
настояват за продължение на 
историята. Самата Алиса моли 

своя по-голям приятел да записва 
всичките малки разкази, които 
сътворява за нея. „О, и моля, нека има 
повече всевъзможни глупотевини“, 
настоява момичето. 

Така се ражда „Алиса в страната 
на чудесата“, а съвсем скоро ще 
можем и ние да се насладим на 
приключенията є.

ЗАЩО НЕ ПОКАРАТЕ СКИ?

НАШИЯТ НОВ ПАРТНЬОР

ДАНИЕЛ ПЕТРОВ

КАТАЛИНА СЛАВЧЕВА

В скандинавската митология понятието „ски“ 
произлиза от две божества. Богът Ullr и богинята Skaґi 
се изобразяват като ловуващи върху ски. Думата „ски“ 
означава разделено на две парче дърво и произлиза от 
старата скандинавска дума „skiґ“.

Първите ски датират отпреди 5000 г. пр. н. е. и били 
изработени от дърво. Тогава карането на ски е имало 
транспортна функция по време на дългите зими в Северна 
Русия и скандинавските държави. Ските в миналото са 
помагали на хората да пресекат блата и мочурища, които 
замръзват през зимата, както и при лов на елени и лосове 
през замръзналата тундра. 

Но скито вече не се използват само за придвижване, 
но и със спортна цел. Заслугата е на братята Хемствайд 
и самия Норхайм, наричан „баща на ските“. Те първи 
превръщат карането на ски в спорт и това се случва 
именно около 1860 г. Те се радват на новия спорт в 
околностите на Кристияния и Телемарк. Защо не ги 
посетите и вие за едно спускане?

 Вестник “Гайда“ е един от най-
значителните български сатирични 
вестници, издавани след 1863 г.

  „Гайда“ е сатиричен вестник, 
чийто първи брой излиза на 15 
юни 1863 г., а последният ще 
излезе на 15.04.1867 г. . Първото 
стихотворение на Христо Ботев 

– „Майце си“, е публикувано в 
последния брой на „Гайда“.

Вестникът е издаван в Цариград и 
е редактиран от Петко Славейков. 
Подзаглавието му е „Сатирический 
вестник за свестяване на 
българите“.
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СВОБОДНО ВРЕМЕ

Жул Верн: „Ще дойде време, когато 
науката ще изпревари фантазията“ 

На 8 февруари 1828 г. в Нант 
(Франция) е роден един от най-
четените романисти, превеждан 
на 148 езика. Още с първите 
си произведения е признат за 
основоположник на научната 
фантастика. Човекът, който 
пътува във всички измерения 
на въображението, призовава: 
„Всичко,което някой може да си 
представи, друг може да го направи“.

Той е най-голямото от петте 

деца на Пиер Верн, преуспял 
адвокат. Майка му е от род 
на корабостроители и морски 
капитани.

На дванадесет годишна възраст 
Жул, мечтаейки да последва тяхната 
съдба, успява да се качи на кораб, 
който заминава за Карибските 
острови, но баща му го сваля на 
следващото френско пристанище.

Жул е човекът, който успява със 
силата на мисълта да пътува до 

неподозирани измерения и светове.
Авторът успява да въвлече 

със себе си поколения в тези 
пътешествия, а всъщност дори не е 
пътувал.

Едни от най-известните му книги 
са: “Пътешествия около света за 80 
дни“, „Децата на капитан Грант“, 
„Тайнственият остров“, „Капитан 
Немо“, „Пет седмици в балон“ и 
„15-годишният капитан“.С неговото 
име са публикувани над 65 романа.

ДАРИНА ИЛИЕВА И БОЯН ЙОВЧЕВ

ТЕОДОРА НЕДЯЛКОВА

Източници:
1. https://bg.wikipedia.org
2. https://www.nationalgeographic.
com
3. https://www.dw.com/bg
4. https://www.redcross.bg

5. https://sportshop.bg/isto-
ria-na-skite
6. https://www.banker.bg
7. https://bnt.bg
8. https://nauka.offnews.bg
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Имате девет топчета.
Едно от тях е по-леко.

Имате и теглилка.

Как ще разберете коя
топка е с различно тегло

с възможно най-малко  
претегляния?

В шкафче има четири 
вида чорапи.

34 зелени, 23 сини,
42 жълти и 21 червени.

Колко чорапа ще 
извадите, за да имате със 
сигурност по един чифт 

от всеки цвят?

Мишка и котка тежат общо 10 кг.
Куче и мишка – 20 кг.
Куче и котка – 24 кг.

Колко тежи всеки един от тях?

Как, като разместите 
три клечки, ще получите 

четири квадрата?

ТЕГЛИЛКИ НА ТЪМНО!

КОЙ Е СЛАБ И КОЙ ДЕБЕЛ?

КЛЕЧКИТЕ


