ВЕСТНИК „КЮРИ“

ПАТРОН НА УЧИЛИЩЕТО – СТР.3

МОЕТО УЧИЛИЩЕ – СТР.4

СЛОВЕСНО ЗАВЕЩАНИЕ – СТР.7

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК
На 19 март всяка година отбелязваме патронния празник на училището!
КОЙ Е ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ?
Фредерик Жолио-Кюри е френски физик и химик. Роден в Париж на 19
март 1900 г., той е възпитаник на Висшето
училище по физика и химия. През 1925 г.
той става помощник на Мария Кюри в Радиевия институт, а през 1926 г. се жени за нейната дъщеря, Ирен Кюри. Като защитава дисертацията си за електрохимията на радиоактивните елементи, той получава докторска степен. Той работи
съвместно с жена си при изследването на
структурата на атома, най-задълбочено по
ядрото. Това било от първостепенно значение за откриването на неутрона.
През 1935 г. те са наградени с Нобелова
награда за химия. Заедно със съпругата си
съвместно работят в изследване на структурата на атома. През 1928 година заедно изпитват ядрените реакции
при облъчване на леки елементи (сред които борът и алуминият) с радиоактивни лъчи. Тези изследвания довеждат до
поредица от открития и хипотези.
През 1932 година те експериментално доказват съществуването на неутрона, открит месец по-късно от Джеймс
Чадуик като електрически неутрална съставна част на атомното ядро. Две години по-късно Фредерик Жолио-Кюри е
назначен за професор по ядрена химия в Колеж дьо Франс и става директор на лабораторията по атомен синтез към
Националния фонд за научни изследвания. Там проучва верижните реакции и изискванията за успешно изграждане на
ядрени реактори, които използват ядрено деление, за да произведат енергия, като използват уран и „тежка вода“.
Заедно със съпругата си съвместно работят в изследване на структурата на атома. През 1928 година заедно изпитват
ядрените реакции при облъчване на леки елементи (сред които борът и алуминият) с радиоактивни лъчи. Тези изследвания довеждат до поредица от открития и хипотези.
През 1932 година те експериментално доказват съществуването на неутрона, открит месец по-късно от Джеймс
Чадуик като електрически неутрална съставна част на атомното ядро.
Две години по-късно Фредерик Жолио-Кюри е назначен за професор по ядрена химия в Колеж дьо Франс и
става директор на лабораторията по атомен синтез към Националния фонд за научни изследвания. Там проучва верижните реакции и изискванията за успешно изграждане на ядрени реактори, които използват ядрено деление, за да
произведат енергия, като използват уран и „тежка вода“.
Фредерик Жолио е член на Френската академия на науките и на Академията по медицина, произведен е и в Кавалер
на Почетния легион. Той посвещава последните години от своя живот на създаването на център за ядрена физика в
Орсе. Той е организатор и на строителството на първия атомен реактор във Франция, създава и един от първите синхрофазотрони в света.
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Като участник в Съпротивата, през 1940 година Кюри предупреждава френското разузнаване за нацистката програма за създаване на атомна бомба. Необходимата за изграждането ѝ „тежка вода“ се произвежда индустриално само
в Норвегия. С помощта на френското разузнаване от заводите в Норвегия са получени и предадени на Фредерик Жолио-Кюри 185 литра „тежка вода“. Когато нацистите настъпват във Франция, той успява да изпрати своите трудове и
„тежката вода“ в Англия.
А малко преди немската окупация на Норвегия английска диверсионна група заедно с норвежки антифашисти
успява да взриви завода за „тежка вода“. Тези диверсионни действия провалят програмата на Хитлер за създаване на
атомна бомба.
Приема фамилията Кюри в знак на уважение към знаменития научен клан.
Ивана Божикова и Симона Евтимова, 7б клас

Награди
Matteucci Medal (1932г.) - Медалът "Matteucci" е италианска награда за физици, кръстена на Карло Матеуччи от
Форли, създадена е да награждава физиците за техните основни приноси.
• Нобелова награда за химия (1935г.) - Нобеловата награда за химия се присъжда ежегодно от Кралската шведска
академия на науките на учени в различни области на химията.
• Hughes Medal (1947г.) - Медалът Хюз се присъжда от Кралското общество на Лондон, в знак на признание за
оригинално откритие във физическите науки, по-специално електричеството и магнетизма или техните приложения. Наречен на Дейвид Е. Хюз, медалът се присъжда с подарък от 1000 паунда.
• Ленинска награда за мир (1950г.) - Международната Ленинска награда за укрепване на мира между народите,
съкратено по-късно на Ленинска награда за мир, е международна награда, учредена от правителството на
Съветския съюз.
•

Историята на нашето училище
• Основано е през 1950 година училището е запазило и до ден днешен своята история и традиции.
• Училището приема името на знаменития френски физик и химик Фредерик Жолио-Кюри през 1960 година.
Мария-Магдалена Стоянова, 10в клас

Фредерик Жолио-Кюри - интересни факти
• Той е бил най-малкият от шест деца в семейството на проспериращ бизнесмен.
• Получил Нобелова награда на 35-годишна възраст.
• И двете деца на Ирен и Фредерик Жолио-Кюри - Елен и Пиер, също са уважавани учени.
• Той е обичал да свири на пиано, да рисува пейзажи и да чете.
• През последните години от живота си той е посвещавал много време на политическите проблеми и борбата за
мир.
• Жан Фредерик Жолио е бил член на Френската академия на науките и Медицинската академия на Франция,
чуждестранен член на много научни общества.
Никол Александрова, 10в клас
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19 МАРТ -ПАТРОН НА УЧИЛИЩЕТО
ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА 23-ТО СУ „ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ“
Вече 71 години 23-то СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ е
използвайки уран и тежка вода.
ревностен пазител на своята история и традиции. Днес
През 1940 г., когато нацистите настъпват, Жолио
ще обърнем внимание на патронния празник на
успява да изпрати своите трудове и материали в Англия.
училището, който се чества на 19 март и е свързан с
По време на окупацията на Франция той взема дейно
френския физик и химик Фредерик Жолио-Кюри.
участие във Френската съпротива.
Роден през 1900
След Втората световна
година той е възпитаник
война той става директор
"Учените са тези, които могат да си
Висшето училище по
на Националния център за
физика и химия. През
представят достоверно огромната радост от научни изследвания, а на 3
1925 година става
януари 1946 г. е назначен
живота
и
от
съзиданието,
която
Науката
помощник на Мария
за Върховен комисар
може
да
донесе
на
всяко
човешко
същество
в
Кюри в Радиевия
на Комисариата по атомна
институт, а през 1926
енергия. Фредерик Жолио
един мирен свят".
година се жени за
е член на Френската
Фредерик Жолио-Кюри
нейната дъщеря, Ирен
академия на
Кюри.
Жолио получава докторска степен след като защитава
науките и на Академията по медицина; произведен е
дисертацията си за електрохимията на радиоактивните
в Кавалер на Почетния легион. Той посвещава
елементи. По времето, когато изнася лекции във
последните години от своя живот на създаването на
Факултета на науките на Парижкия университет, той
център за ядрена физика в Орсе.
работи съвместно с жена си при изследването на
Нашето училище приема името на бележития приема
структурата на атома, по-точно проекцията на ядрото.
името на бележития френски учен Фредерик ЖолиоТова било от първостепенно значение за откриването
Кюри през 1960 година и се оформя като гимназия.
на неутрона.
Поздравявам всички ученици с празника на нашето
През 1935 г. те са наградени с Нобелова награда за
училище и им пожелавам да бъдат здрави и да
химия. През 1937 година взема решение да напусне
продължават да пазят историята и традициите на нашето
Радиевия институт и става професор в Колеж дьо Франс,
училище!
където проучва верижните реакции и изискванията за
успешно изграждане на ядрени реактори, които
Виктор Лазаров, 10в клас
използват ядрено деление, за да произведат енергия,
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Моето училище
Училище любимo
Моето училище е необикновено.
То гордо носи името „Фредерик Жолио-Кюри“.
Не може никой с него да се мери,
реалност стават в него моите мечти.
Ученик съм аз във „втори Б“ клас.
Слушам госпожа Илиева в захлас.
А тя не просто преподава в час настройва за Живот нашия вътрешен компас.
Класът ни е вълшебен, иновативен
и в него няма място за тъга.
Той е пъстър като пролетна дъга
и Дивна фея в него е моята госпожа.
Редовно капачки събираме,
за бъдещето на планетата пулсираме!
Не е случайно, че Делфинчета се наричаме
и пластмасата не обичаме.
Рисуваме, създаваме модели
на всичко, за което сме прочели.
На дядо Сашо не за ,,Браво!'' помагаме,
а защото сме Човеци – любов създаваме!
Игор Димитров, 2б клас

От три месеца съм ученичка във 2.б клас на 23 СУ „Фредерик Жолио –
Кюри“. Като нова ученичка в началото ми беше много трудно. Но с помощта
на новите ми учители и съученици успях бързо да се почувствам така, сякаш
винаги съм била в този клас и в това училище.
Когато за първи път влязох в новото за мен училище, бях притеснена, изплашена и несигурна в себе си, независимо че в старото училище бях „най –
добрата ученичка“. Прекрачих прага на стаята със свито сърце, но обратно на
очакванията ми, вътре намерих много приветливи, добри и усмихнати деца, които нямаха търпение да се запознаят с мен. Подадоха ми ръка и бързо разбрах,
че харесваме много общи неща. Тези нови за тогава деца, днес спокойно мога
да нарека Приятели.
Подобна беше срещата ми и с новите учители. Харесвах много учителите
си в старото училище и не можех да си представя, че ще има и други, които да
заобичам. Много бързо след първата ми среща с госпожа Илиева и госпожа
Райчева разбрах, че съм грешала. Със своето мило отношение, те ми помогнаха
бързо и лесно да преодолея всичките си притеснения и да стана истинска част
от 2.б клас.
23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ е много по-голямо и по-иновативно от
старото ми училище. Тук съревнованието между учениците да бъдат по-умни и
по-добри е много сериозно и въпреки че в началото ми беше трудно, сега виждам колко интересно и забавно може да бъде ученето.
Смяната на едно училище с друго беше огромна промяна за мен, но децата и
учителите, които срещнах във 2.б клас на 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, са
хората, които вече с гордост мога да нарека „моите нови приятели“.

Училище на име
„Фредерик Жолио-Кюри“

Кая Илиева, 2б клас

Моето училище

Училище наше любимо,
ти, най-прекрасно на света,
така значимо и необходимо
за всички български деца.
Звънецът твой за нас е песен,
Директорът – усмихнат, благ.
Учителите наши – дар небесен.
Училище, тук всеки ни е драг.
Във час е винаги забавно тук учим се да пишем и четем.
Тук смятаме, играем славно,
пред трудности не ще се спрем!
В теб учим се, училище, да бъдем хора –
достойни, честни, със добри сърца.
Един на друг да сме опора,
да сме свободни български деца.
И словото ни родно да обичаме,
и чудната ни българска земя,
традиции вековни да почитаме,
да пазим чиста нашата страна.
Училище, за нас така любимо,
наречено „Фредерик Жолио – Кюри“,
като патрона си неповторимо
в теб нека знанието да гори!

Моето училище е –
мило, скъпо, безценно, приказно и пълно с изненади. Много благодаря на удивителната ни директорка.
Също така благодаря на класната ни раководителка, защото ако в класът ни
има проблем, тя по всевъзможен начин се опитва да го разреши.
Да не говорим за учителката ни по занималня.
Тя се опитва да въдворява ред, защото ние крещим.
Тя обаче абсолютно винаги идва с усмивка до ушите и радостно ни прегръща,
дори и миналия ден да се е прибрала с главоболие.
Деница Матуска

Моето училище
Когато прекрачих прага на училището, плахо аз пристъпих. Но щом децата
опознах за миг разбрах, че тука щуро ще играем, ще пеем, ще се смеем.
И ето че и ден не мога без приятелите ми мечтатели!
На училището ми любимо от сърце благодаря, за дните ми приятни със приятелите златни, за знание жадни!
Двайсет и трето средно училище, не си за мен ти само едно училище, за мен
си ти светилище!

Аделина Борисова, 2б клас

Иван Радев, 2б клас
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„НАУКАТА ТРЯБВА ДА СЛУЖИ НА ЖИВОТА, А НЕ НА
СМЪРТТА“
ФРЕДЕРИК ЖОЛИО – КЮРИ

УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
Светът ни е оформен от убеждението, че хората днес са в
състояние да преборят и преодолеят смъртта. В своята
същина обаче, това схващане е революционно ново. През
по-голямата част от историята на човечеството, хората са
заемали позиция на подчиняване на смъртта и болестите,
приемане и кротко стихване, обясняване и оправдаване на
страданието чрез различни религиозни идеологии,
културни доктрини и течения. През Средновековието,
което мнозина още наричат „тъмни векове“, до късната
модерна епоха, повечето религии и идеологии са виждали
смъртта не само като неизбежна човешка съдба, но и като
основен източник на смисъл на живота. Най-важните
събития от човешкото битуване са се случвали, според тях,
след последния дъх в земния път на човека. Едва след като
хората са успявали да спечелят вечно спасение или
понасяли „вечно проклятие“, се е смятало че биват
посветени в истинските тайни на живота – онези, които са
недостъпни за живите. И за добро или зло, през поголямата част от историята, най-големите човешки умове
са били заети с това да придават смисъл на смъртта, а не
да се опитват да я победят.
Ведите, Библията, Корана, епосът за Гилгамеш, митът
за Орфей и Евридика и редица други свещени текстове и
книги търпеливо са обяснявали на уплашени хора, че
смъртта е присъща на нашата природа (което е безспорен
факт), но причината според тях за това е повелята на
трансцендентни фигури и божества. На нашите предци се
е налагало да се примирят с факта, че ние умираме, защото
така повеляват Бог, Космосът или майката природа – и че
е по-добре да приемем тази си съдба със смирение и
благодат, като най-голямото, на което тогавашните хора са
можели да се надяват, е някой ден един трансцедентален
субект, отвъд човешките представи, чрез велик
метафизичен жест да отнеме цялото човешко страдание.
Но осъществяването на такъв вид чудеса е било очевидно
далеч над възможностите на хората от плът и кръв.

След това идва научната революция. За учените
смъртта спира да бъде постановление от сакрални
фигури, а биохимично изменение в органичната природа
на нашите тела. Това води до една радикална революция
в мисловния модел на масите – вече все повече хора
започват да приемат, че смъртта идва, не защото някой
свише е разпоредил така, а поради някакъв технически
проблем в тялото, смущение в иначе съвършената и
безпогрешна машина на живота. Така трансцеденталните
обяснения започват да се заместват от далеч по-малко
сакрални и романтични такива – едно тяло умира,
защото сърцето спира да изпомпва кръв, защото рак
унищожава черния дроб или защото в белите дробове на
милиони хора по света в момента, се разпространяват
коварни вируси. И макар всички тези съвременни
заболявания да плашат съвременния човек и често да го
довеждат до неистови опасения за личното здраве, както
и асоциации с безкрайно много страдание, не можем да
отречем, че обясненията на тези състояния, а именно, че
сърцето спира да изпомпва кръв, защото до сърдечния
мускул не достига достатъчно кислород, раковите клетки
се разпространяват в черния дроб поради някаква
случайна генетична мутация, а вирусите са се настанили
в белите дробове, защото някой е кихнал в автобуса, са
донесли несъмнено много ползи за човечеството,
отколкото метафизичното обясняване на тези състояния.
Най-голямата полза идва от схващането, че човекът има
какво да направи – може да използва най-съвременните
сведения на науката, добити чрез най-съвременните
технологични способи, за да подобри ежедневния си
ритъм и диетата си, за да намали риска от сърдечни
заболявания, да избягва да използва продукти, които са
канцерогенни или да носи предпазна маска за лице, да
спазва физическа дистанция и дисциплина, за да
ограничи разпространението на вирусите, както и да
използва най-големите биотехнологични постижения на
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ваксините, за да елиминира смъртоносни болести.
Всичко това представляват далеч по-осезаеми и
прагматични действия, спасили милиони (вероятно и
милиарди) човешки животи, отколкото надеждите да не
разяри някоя сакрална фигура, независимо от нейния
образ, вярвайки, че цялата власт върху човешкото
добруване е в нейните ръце.
Благодарение на отвореното общество, научната
революция и победата на рационализма над мита (който
сам по себе си не е безполезен, а необходим), науката кара
хората да вярват, че всеки биохимичен проблем в нашето
уязвимо тяло има решение, или поне има потенциал един
ден да бъде решен. Докато в миналото смъртта
традиционно е била специалност на свещениците и
богословите в черни раса, сега с нея се занимават хората в
бели лабораторни престилки, на които всички разчитаме,
да сложат край на настоящата пандемия. Ако ситуацията с
COVID-19 се беше разразила по времето на
Средновековието или в пред-научната епоха, то днес
жертвите на болестта вероятно щяха да бъдат десетки пъти
повече, а всички щяхме да се намираме в същите
недоумение и участ, задавайки си същите отчаяни
въпроси, каквито сполетяват героите от романа „Чумата“
на нобелиста Албер Камю.
Благодарение на това, че науката вярва, че за
техническите проблеми има техническо решение, днес не
можем да решим всички проблеми на нашите тела, но
можем да работим върху това. Най-добрите човешки
умове вече прекарват времето си не в опити да придават
смисъл на смъртта, а да намерят начини за удължаване на
живота за всички. Те изследват микробиологичните,
физиологичните и генетичните системи, отговорни за
болестите и старостта, и разработват нови лекарства и
революционни лечения, които носят своята утилитарна
полза за всички. Ако сърцето „прескача“, може да бъде
стимулирано с пейсмейкър или дори да бъде
трансплантирано ново (вероятно един ден и да бъде
произведено). Ако ракът беснее из катакомбите на телата
ни, можем да го убием с радиация. Ако вирусите се
разпространяват в белите дробове, можем да ги подчиним
с някакво ново лекарство, а на психичните болести вече не
гледаме като на наказания свише, в резултат на
съприкосновение с някакви тъмни сили, а да получим
необходимата психотерапия.
Лично аз не разглеждам идеята и основната цел на науката
като изменяне на човешкото отношение към смъртта, не
смятам, че днес човекът е загубил своята боязън да играе
Бог, точно обратното. Ситуацията с пандемията от
COVID-19, която преживяваме сега, вероятно ще ни кара
само да увеличим още усилията си за защита на човешкия
живот, защото доминиращата културна реакция в момента
срещу него не е примирение, а смесица от възмущение и
надежда. Когато в предмодерните общества като
средновековна Европа е избухвала пандемия, хората са се
страхували за живота си и са били съкрушени от смъртта
на близките си, но основната културна реакция е била на
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примирение. Съвременната психология може да обясни
това с термина „заучена безпомощност“. Хората са
смятали, че такава е Божията воля – и това е божествено
възмездие за греховете на човечеството. Нагласите днес
обаче са диаметрално противоположни. Всеки път,
когато някаква катастрофа довежда до смъртта на много
хора – била тя железопътна злополука, самолетна
катастрофа, срутване на висока сграда или каквото и да
било, ние сме склонни да разглеждаме това като
предотвратим човешки провал, а не като неизбежно
природно бедствие. Но наред с възмущението от този
род трагични събития, идва огромна доза надежда.
Днешните супергерои са учените в лабораториите.
Точно както като малки всички ние сме вярвали, че
Спайдърмен и Жената-чудо в крайна сметка ще победят
лошите и ще спасяват света, така и ние в началото на
настоящата епидемия бяхме напълно сигурни, че в
рамките на няколко месеца, може би година, хората в
лабораториите ще открият ефективни лечения и дори
ваксина срещу COVID-19. Въпросът на всички тогава
беше: „Кога ще бъдат готови ваксините“, а не „Дали
някога ще има такива?“
Всичко това може би ще ни научи да инвестираме
още повече в човешкия живот и да си припомняме
неговата ценност, защото кризи като настоящата, които
разболяха и отнеха близките на много от нас, ни
припомнят ценността на единия човешки живот,
смислеността на благополучието на единицата в
колективното общество. Допускам, че не можем никога
да бъдем сигурни в способността си да покоряваме
силите на природата, но се надявам осъзнаването на този
факт никога да не си обезсърчи да искаме да живеем във
все по-фина симбиоза с нея.
Пиша този материал по повод навършването на 121
години от рождението на Фредерик Жолио-Кюри.
Замислям се, какви ли щеше да бъде животът на
човечеството днес, ако фамилия Кюри не изиграваше
своята важна роля в развитието на науката и медицината,
въвеждайки понятието „радиоактивност“ и откриването
на радия и полония. Ако техните проучвания не бяха
дали началото на откриване на нови форми за третиране
на рака, както и за безброй много невоенни приложения
на ядрената енергия, то светът безсъмнено би бил доста
по-различно място – човечеството не би познавало
вредите от йонизиращата радиация, а млади момичета
все още щяха да декорират часовници с радий в някой
американски завод, но и човечеството не би могло да
извлече редица ползи, които свойството радиоактивност
открива. Разбира се, науката далеч не винаги може да
бъде използвана в полза на живота – примери за това са
разработването на ядрената бомба, химическите и
биологични оръжия, изтезанията във военните лагери,
вдъхновени от медицинската наука и безброй други
исторически събития. Но от всички нас зависи да
направим избора, да използваме науката в полза на
живота, а не на смъртта.
Георги Арсов, 12 клас
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СЛОВЕСНО ЗАВЕЩАНИЕ НА
ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ
„КОГАТО УМРА, ДРУГИТЕ ХОРА ЩЕ МЕ ЗАМЕСТЯТ.
НЯМА НИЩО ПО-БОГАТО ОТ НАЦИЯТА.“
Фредерик Жолио Кюри

Тези думи, ме накараха да помисля за това, че
нацията е направена от хора. За да се развие една нация,
трябва хората в нея да принесат нещо, което помага на
самата нея. Дори и малко да принесат, пак е достатъчно,
защото след нас други ще продължат започнатото и ще го
довършат.
Ако хората разберат, че дори и малко да принесат в
краткия си живот, те помагат на бъдещото поколение.
Има много хора в нашата нация, които нищо не
правят, и за това Българската нация е толкова слаба, което
ме ядосва, защото те се мислят за велики, въпреки че не са
постигнали нищо.
България преди е била силна държава и нация,
благодарение на хората които са направили нещо, което ѝ е
помогнало. Въпреки че още има такива хора, те са малко в
сравнение с онези, които не правят нищо.
Ако българите се замислят върху думите на Кюри и
станат по-упорити, нашият народ може пак да стане силен
и важен.
Петър, 6а клас
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„ НАУКАТА Е ОСНОВНИЯ ЕЛЕМЕНТ, КОЙТО
ОБЕДИНЯВА ИДЕИТЕ НА ХОРАТА ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ“
Фредерик Жолио Кюри

Това са думи на един велик човек, член на
Френската академия на науките и на академията по
медицина – Фредерик Жолио – Кюри. Какво е наука и
как тя променя света? Тя е поредица от теории,
допускания, теореми, които са тествани чрез поредица от
опити, технологии и технологични изобретения, които са
станали достояние на научния свят до момента. Всичко,
което е извън нея и непознати е „ мъгла“ за нас.
Постиженията на науката използва всеки един от нас –
било той инженер, лекар, философ, химик, писател,
физик, математик, учител и не на последно място
ученик. Науката е основният елемент, който обединява
всички тези професии. Например: днес в това трудно за
нас време на пандемия, целия свят се изправи пред
невидимия враг „COVID – 19”, който взе много жертви
по света. Хората не се изплашиха, а се обединиха около
идеята и борбата да създадат ваксина срещу неизвестния
до сега вирус. През това време ние учениците и нашите
учители също обединихме своите знания и идеи в
онлайн платформи, благодарение на науката,
образованието и иновациите. Това позволи науката да се
докосне до всеки един от нас. Тя ни обедини и ни даде
отговор за смисъла на бъдещето. Аз мисля, че всеки от
нас в днешно време трябва да се опита да се докосне до
нейните тайни и да черпи от нея знание. Без наука няма
смисъл в живота. И ако ние хората не се загрижим за
всичко около нас, то човечеството ще бъде изправено
пред голяма беда. Без наука човек е като празен бял лист,
няма познания и ще се скита като скитник в необятния и
заобикалящия го свят.
Йоана Иванова, 6в клас

„ИДЕИТЕ ПЪТЕШЕСТВАТ БЕЗ ВИЗА“
Фредерик Жолио Кюри

Този цитат ме предизвиква да помисля, че всеки има
все някаква добра идея, която може да патентова в
изобретение, бизнес или нещо друго. Също така ме кара
да помисля дали въобще има лоши идеи. Аз помислих
над тази тема и стигнах до извода, че всяка идея е добра.
Ти в момента мислиш, че тази идея няма смисъл, а след
време ще разбереш, че е била златна.
Ивана Павлова, 6б клас
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„КОГАТО УМРА, ДРУГИ ХОРА ЩЕ МЕ ЗАМЕСТЯТ.
НЯМА НИЩО ПО-БОГАТО ОТ НАЦИЯТА.“
Фредерик Жолио Кюри

Не съм сигурен Фредерик какво има предвид за това, че ще го заместят хората – дали просто за науката или за
откриването на нови химични елементи. Няма нищо по-богато от нацията, ако тя мисли доброто на Земята и другите
хора по света.
„НАУКАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВИНОВНА.
ВИНОВНИ СА САМО ХОРАТА, КОИТО ЛОШО ИЗПОЛЗВАТ НЕЙНИТЕ ДОСТИЖЕНИЯ.“
Фредерик Жолио Кюри

Тук съм напълно съгласен. Науката не е виновна – да, но хората могат да ”достигнат” и лоши неща, като например
една ядрена бомба без наука и химия не може да се създаде. Така, че тя може и за лошо да се използва.
„ИДЕИТЕ ПЪТЕШЕСТВАТ БЕЗ ВИЗА“
Фредерик Жолио Кюри

Това е един от неговите цитати, и аз обръщам най-много внимание на него, защото в началото на коронавируса
никой не можеше да пътува никъде, а тази реплика говори точно обратното. Той също е искал да каже това изречение,
че за да преминеш една граница на държава ти трябва виза, А за идеите не трябва виза, защото няма и граници, които да
ги спират.
„НАУКАТА Е НЕОБХОДИМА НА НАРОДА.
СТРАНАТА, КОЯРО НЕ Я РАЗВИВА, НЕИЗБЕЖНО СЕ ПРЕВРЪЩА В КОЛОНИЯ.“
Фредерик Жолио Кюри

Съгласен съм с него, но науката е необходима на народа само за развиване на добро, иначе става много зле, и след
време, когато науката се използва за лоши цели държавата ще се превърне в диктаторска колония, и няма да стане нищо
хубаво, от нея. Затова също трябва да знаем, кога да спрем с науката, а и не само.
„ НАУКАТА Е ОСНОВНИЯ ЕЛЕМЕНТ,

КОЙТО ОБЕДИНЯВА ИДЕИТЕ НА ХОРАТА ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ“
Фредерик Жолио Кюри

Според мен, науката не е основният елемент, който обединява хората, защото и спортът го прави, и литературата и
др.
Васил Митин, 6б клас

„ИДЕИТЕ ПЪТЕШЕСТВАТ БЕЗ ВИЗА“
Фредерик Жолио Кюри

Навсякъде по света има напредничави хора, които с идеите, действията и
постъпките си успяват да оставят следа след себе си и да променят света към подобро.
Фредерик Жолио - Кюри е един от тях и през целия си живот работи за това.
Той е учен, който отстоява идеята, че науката трябва да бъде винаги в полза на
човека, а не да му вреди.
Науката е добре да бъде използвана за подобряване живота на хората. Няма
учени, които искат да унищожат живота. Вярно е, че има и по- различни хора от
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учените, които се стремят единствено към печалба и не подбират средства за това. Тези хора са в състояние да съсипят
много повече, заради лични интереси и принасят в жертва човечеството.
Има идеи, които прескачат границите на държавите и стават съществени за много хора. Учените посвещават усилията
си за осъществяването им, независимо един от друг. Добрите идеи са тези, които са в полза на човечеството, които раждат
новости не за да убиват, а за да улесняват живота. Важно е да не вредят на околната среда, да не замърсяват планетата и
да не я унищожават, защото и след тях ще има хора.
Идеите трябва да бъдат осъществявани, когато са добри и са за прогреса на човечеството. В този смисъл на идеите
не им трябват визи. Те прескачат границите, родени в мислите на велики хора, отдали силите и живота си в полза на
доброто.
В нашето съвремие това е особено важно. Вихрещата се пандемия от коронавирус накара учени от цял свят да
обединят усилията си за да измислят ваксина и да победят вируса. Идеята е една, но тя е обща за всички учени, прескочила
е границите на държавите и не са й били необходими визи за това.

Габриела Захариева, 6б клас

Ученически бисери:
Ученичка в час по литература :
“ Госпожата е като Мона Лиза – всички си мислят, че ги гледа .“
***
Ученик: “ В България няма климат – изнесохме го !”
***
В час по литература :
УЧИТЕЛКАТА: Колко братя има Ботев ?
УЧЕНИЦИТЕ: Никъде не пише !
УЧИТЕЛКАТА: А-а-а, в учебниците ви има снимка – трима са!
***
В час по френски език :
УЧЕНИК : Тя, вратата сама се отваря…
УЧИТЕЛКАТА: Ето! Да! Да! Това е отговорът за епохата на Ренесанса.
***
В час по математика:
УЧИТЕЛКАТА: Къде лежи правата “А” ?
УЧЕНИК: В болницата !
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