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Слънце

Най-близката до Земята звезда е именно Слънцето. Слънцето е незаменим, 
неизчерпаем и огромен източник на енергия за Земята. То ни дарява със 
светлина и топлина, които са необходими за флората и фауната, също така 
формира най-важните свойства на земната атмосфера. За древните Слънцето 
е било божество, даряващо живота. Наричали са го с най-различни имена –
египтяните “Атон”, гърците “Хелиос”, а римляните “Сол”. Изследването на 
Слънцето има огромно значение за Земята и представлява ключ за разбиране 
особеностите на далечните звезди, които не могат да се наблюдават толкова 
детайлно.



Международният ден на Слънцето

От 1995 г. на 3-ти Май се чества Международният ден на Слънцето с различни 
прояви по света. Европейската част от Международната общност по слънчева 
енергетика (ISES-Europe) на доброволна основа от 1994 година организира 
всяка година честването на 3-ти май като Ден на Слънцето, с цел да привлече 
вниманието към възможностите за използване на възобновяеми източници на 
енергия.



Празникът в България

За първи път през 1997г. в България се чества Денят на Слънцето, по 
инициатива на Българската секция към Международното общество за 
Слънчева енергия в Южния парк в София като градинско увеселение. 
Инициатор е Българската секция към Международното общество за Слънчева 
енергия и тогавашния й Председател - архитект Ненчо Начев.



Интересни факти за Слънцето

Слънцето е толкова 
голямо, че над 1 милион 

планети с размера на 
Земята, могат да се 

поберат в сфера, голяма 
колкото него.

Освен голямо, то е и 
тежко – масата му 

съставлява около 99,86 % 
от общата маса на 

Слънчевата система.

Светлината на Слънцето 
достига до Земята за 8 
минути. Автомобил би 

изминал това разстояние 
за 90 години, ако се 

движи със скорост 120 
км/ч.



Интересни факти на Слънцето

Температурата на Слънцето е 
между 5000 и 6000 градуса и 
то на повърхността. Смята 
се, че във вътрешността на 

звездата градусите 
надхвърлят 15 000.

По-голямата част от масата 
на Слънцето е съставена от 

водород, а остатъкът 
предимно от хелий.

Въпреки всевъзможните 
апокалиптични теории, че 

звездата ще угасне, а с това 
ще загине и светът, засега 

няма повод за притеснения. 
Тя настина ще угасне, но 
след около пет милиарда 

години.



Интересни факти за Слънцето

Всекидневни 15-минутни 
слънчеви бани са напълно 

достатъчни, за да си 
набавим необходимото ни 

количество витамин D, 
който е жизнено важен за 

организма ни.

Светлината пътува от 
Слънцето до Земята за 

около 8 минути. Енергията 
на тази слънчева светлина 

поддържа почти целия 
живот на Земята.

Всеки ден растенията 
преобразуват слънчевата 

светлина в енергия, 
надвишаваща 6 пъти 

общото потребление на 
електричество от цялото 

човечество.



Интересни факти за Слънцето

Слънцето е увеличило 
своята дейност с 40% от 

възникването на 
Слънчевата система до 

сега.

Неговата възраст е 4,5 
млрд. години, т.е. то е 

на половината на живота 
си.

Край Старосел - древно 
тракийско култово 

селище, се извършват 
ритуали в честа на 

Майката Земя и нейния 
син – Богът Слънце



Цитати, посветени на Слънцето

• "Когато всички дни станат еднакви, това означава, че хората са престанали 
да забелязват хубавите неща в живота, докато слънцето върви по 
небосклона."
Паулу Коелю

• Във всеки човек има слънце, само му позволете да свети.
Сократ

• И всичко това се случи между изгрева и залеза на същото това слънце!
Паулу Коелю

http://www.citat.bg/paulu-koelyu
http://www.citat.bg/sokrat
http://www.citat.bg/paulu-koelyu


Благодаря за вниманието!


