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Dragă cititorule, 

 

         În acest număr al revistei vom vorbi despre copilărie, despre vară și vacanță.  

În  vacanță vom vizita cu siguranță multe țări. Voi în ce țară ați vrea să mergeți? Sau ați 

mai vizitat vreodată altă țară? Ce credeți despre celelalte țări? Țări ca Franța, Germania, 

Marea Britanie și câte și mai câte. 

 Ei bine, eu cred că să  vizitezi o țară este o experiență foarte frumoasă. Vei vedea 

locuri foarte frumoase, liniștite sau aglomerate, orașe cu clădiri mari și noi, sau orașe cu 

clădiri vechi, dar care ascund o istorie foarte interesantă în spatele acestora. De asemenea 

te vei descoperi, pentru că vei trece prin situații limită când trebuie să iei decizii. 

 Vara înseamnă și lectură și totodată și personajele literare. Acestea sunt acelea care 

pot face orice. Sunt acele personaje blocate într-o lume imaginară în care ele fac legea. 

Toată lumea le adoră și aici vorbim în special de personajele principale. 

 Vacanța de vară este musai și mare sau măcar ștrand. Adică baie, înot, soare, bronz, 

băuturi răcoritoare reci și mai ales prieteni.  

Cam atât pentru acum, vă las să vă începeți minunata vacanță din frumoasa 

voastră copilărie alături de cine doriți. Ne veți povesti la toamnă toate aventurile. De 

abia aștept!  

 

                   Cu drag, 

   Prof. dr. Monica Ionescu 
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COPIL FRUMOS!  

                             de Carmen Pricop 

 

 

 

     Copil frumos, te-aş ţine-ascuns 

      În locul unde n-au pătruns 

     Nici răutatea, nici mânia, 

      În locul unde e stăpână bucuria. 

 

     Şi ţi-aş păstra desţelenită 

      Grădina vieţii, şi-nflorită, 

     Ca un surâs să fie fiecare floare, 

      Pe chipul tău să râdă lumina de la soare. 

 

     Şi ţi-aş aşterne dragoste în cale, 

      Din suflet aş lăsa să scuture petale, 

      Ca să nu simţi nici pietre ascuţite şi nici spini, 

      Să nu te rătăceşti prin mărăcini. 

 

     Vise înalte ţi-aş păzi în palmă, 

     Iar zborurilor tale le-aş ţine vremea calmă, 

      Și timpul l-aş supune şi l-aş îmblânzi, 

      L-aş pune în clepsidră şi ţi l-aş dărui. 

 

     Dar nu ştiu cum să fac acestea toate, 

      Nu era scris în nici o carte, 

      Și nu cred că a fost vreun înţelept 

      Care ştia ceva şi a păstrat secret. 

 

     Şi-atunci tot ce rămâne e să îţi dau poveţe, 

      Să te învăţ că lumea are multe feţe, 

      Să îţi arăt cum sufletul se oţeleşte, 

      Dar dragostea din el e cea care te creşte. 
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     Să-ţi spun că din durere iei putere, 

      Că pentru a clădi un vis de multe ori se cere 

      Să laşi bucăţi de suflet să se sfâşie din tine; 

      Dar să nu-ţi pară rău când tot ce faci e bine! 

 

     Să nu uiţi idealuri chiar dacă ţi se pare 

      Că s-au pierdut cândva în neagră depărtare! 

      Oricât de întuneric, mai sunt câteva stele; 

      Să cauţi mereu zborul şi să ajungi la ele! 

 

     De cazi, să te ridici mai sus 

      Și să răsari chiar dacă soarele-a apus! 

      Dacă pierzi astăzi, poţi învinge mâine; 

      Să nu-ţi vinzi inima pe-un colţ de pâine! 

 

     Să nu uiţi niciodată să fii bun şi drept, 

      Să nu te pleci, dar să fii înţelept! 

      Şi vieţii să-i surâzi, să ştii cum să te bucuri 

      De împliniri înalte şi de mărunte lucruri! 

 

     Iar la sfârşit, când scazi şi când aduni, 

      Când timpul ce-ţi rămâne e cât să-l ţii în pumni, 

      Să-ţi fie gândul liniştit şi inima senină 

      Că ai trăit frumos şi viaţa ţi-a fost plină. 
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UNU IUNIE  

       de Dumitru Delcă 

 

 

      Unu Iunie, 

     Zâmbet gingaş de copil 

     Pe floare de trandafir. 

 

     Zâmbetul tău, măi copile, 

     Fericire-i pentru mine. 

     Este soare, e lumină 

     În frumoasa mea grădină. 

     Se coc cireşele în pom, 

     Puiul mamei creşte om. 

     Să trăieşti, copil frumos! 

     Să creşti voinic, sănătos! 

     Mama ta, asta-ţi doreşte 

     Și cu tine se mândreşte. 

               Zâmbeşte! 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursă:  

- http://www.avantulliber.ro/2015/09/08/copil-frumos-versuri-de-carmen-pricop/ 

- http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=Dumitru+Delc%E3%40z%E2mbet 

- http://www.trilulilu.ro/un-copil-e-ca-o-floare-se-naste-si-creste-sub-soare 

 

http://www.avantulliber.ro/2015/09/08/copil-frumos-versuri-de-carmen-pricop/
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 După o zi ploioasă de vară, a apărut pe cer o panglică 

viu colorată.  

     După părerea mea, curcubeul este cel mai fascinant şi 

magic fenomen al naturii. Magia adevărată este remarcată 

prin varietatea de culori care nu se contopesc niciodată. 

       Dar oare unde începe şi unde se sfârșește? 

Un lucru est cert: apariția lui aduce bunătate şi pace. 

Bunica mea îmi spunea întotdeauna că această curbă maiestuoasă pe cer reprezintă 

zâmbetul din spatele supărării şi din lacrimile cerului, iar dincolo de curcubeu se află o 

minunată şi armonioasă lume pe care nimeni nu a văzut-o niciodată. 

     Văzând curcubeul pe cer, îmi imaginez o întreagă cutie cu creioane 

colorate, fiecare dintre aceste culori având  o senbificație aparte. 

  Curcubeul este un fenomen miraculos al naturii, plin de legende şi curiozități. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Cosmescu Ruxandra Gabriela 
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  Este o zi fierbinte de vară. Mă aflu la Muzeul Național de artă. Sunt 

nerăbdtătoare a descopăr misterele picturii. Oare ce poveste se ascunde în spatele fiecărui 

tablou?   

      Atmosfera este liniştită, pot spune eu, misterioasă.Toate portretele 

impunătoare parcă te privesc, vrând să-ți şoptească câte un mesaj unic. Frumoasele peisaje 

de natură te introduc într-o lume imaginară. Natura vie pictată într-o varietate de culori 

aprinse te cheamă să te bucuri alături de ea, într-o lume ca de basm. Tablourile expresive 

în culori reci impun mister, solidaritate însă te pot scufunda şi într-o stare melancolică. 

       Privind toate aceste opere de artă, pare că şi tu faci parte din ele,    

exprimându-ți intensele emoții. 

 

 

 

          

          

 

 

 

 

 

         Cosmescu Ruxandra Gabriela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă imagine: http://www.visitloraincounty.com 
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LA PIAȚĂ 

 

     Astăzi, doamna Pătrunjel, 

     Însoțită de cățel, 

     Coboară scara de la bloc 

     Să meargă la iarmaroc. 

     Își ia geanta și sacoșa, 

     Iar în piept își pune broșa. 

     Își așază părul mare 

     Într-un coc făr-de-asemănare, 

     Își ia rochia dichisită, 

     Își dă cu parfum de mintă 

     Și cu pantofii de piele 

     Merge mereu agale 

     Cu lista de cumpărături în mână, 

     Ca să-și cumpere smântână, 

     Condimente de sarmale, 

     Un ceas și două oale. 

     Ajunge-acolo bucuroasă 

     Și vede-o babă buburoasă 

     Ce vinde oale la bucată. 

     Cumpără și e ape data, 

     Că e ieftină o oală 

     Și e bună de găteală.  

     Ia oala-n mână bine 

     Ca s-arunce o privire 

     Dar, se supără pe dată 

     Căci, o oală e crăpată. 

     Baba și ea iritată, 

     Că surata stă s-o bată, 

     O gonește imediat, 

     Îngânată de lătrat. 

     Doamna pleacă enervată, 

     Că a fost și înșelată,  

     Vrea să-și cumpere-acuma 

     Un ceas la fel ca bruma 

     Dar, pleacă dezamăgită 

     Căci, ceasuri albe nu există, 
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     Așa a spus ceasornicarul, 

     Ce e rudă cu-ardeleanul. 

     Condimente nu mai vrea, 

     Că la coadă-i toată lumea. 

     Acum vrea o prăjitură, 

     Își leagă câinele de bară, 

     Intr-acum ca să-și comande 

     Prăjitură cu migdale, 

     Dar iese înfumurată, 

     Căci nu mai e din prăjitura preferată, 

     Că s-a vândut toată, 

     Chiar și cea cu ciocolată. 

     Pornește și-ajunge acasă, 

     Dar se pune pe țipat, 

     Căci cățelul l-a uitat, 

     Săracul, acolo legat. 

     Ce să-i faci măi Pătrunjiț-o, 

     Dacă ești prea mofturoasă, 

     Iar în zi de post, măi fată, 

     Tu ai gând la ciocolată! 

 

 

 

                           Ene Mihaela 
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  Pe bolta cerească se zărește cu ușurință mingea de aur ce se 

joacă cu rândunelele. Ciripitul păsărelelor răsună prin împrejurimi.  

  Anul școlar s-a terminat, iar copiii așteaptă să plece la țară la 

bunici, la munte sau la mare…  

  Fluturii viu colorați aleargă din floare în floare. Livezile scăldate-n aur, ne 

așteaptă pe toți cu roade din belșug. Șoapta pădurilor și surâsul mării ne mângâie auzul. 

Soarele aruncă sclipiri de platină peste întreaga natură care juca în codrii, păduri și 

luminișuri… Animalele încep să își strângă hrana. Albinele zboară dintr-o floare în alta, 

să adune polen. Blânda batere de vânt lua toate florile parfumate la un vals vienez.  Zâna 

Verii a sosit pe meleagurile noastre în caleașca ei de raze de soare, trasă de doi fluturi 

colorați. Ea poartă o rochiță țesută cu fir de aur. Vrea să poposească la noi ceva timp. A 

venit împreună cu niște animăluțe pufoase. Roua dimineții se așază delicat pe florile 

înmiresmate. Pe nisipul fin și auriu, pe lângă marea cea nesfârșită și înspumată, se plimbă 

copiii. Glasul păsărilor se amestecă cu glasul copiilor care se joacă cu natura pe ulițele 

satelor, iar apoi formează o melodie fermecătoare. Natura este în mare sărbătoare, a întins 

o masă mare și lungă, plină de mâncăruri: fructe, legume din belșug. 

 Zâna Verii a îmbrăcat toată natura în culorile ei preferate. În livezile bunicilor 

așteaptă coșuri pline cu mere, pere, prune și alte roade din belșug. Oamenii și natura 

sărbătoresc venirea verii până nu e prea târziu și vara pleacă și sosește toamna, cu norii 

grei care își poartă plumbul, cu ploile ei reci și albastre, cu frunze cărămizii și roșiatice, 

cu fructe care te îmbată cu mirosul lor înmiresmat. Parcă primăvara a trecut așa de repede, 

ca o stea căzătoare, dar oamenii și-au pus dorința să nu le aducă gerul și a urmat un 

anotimp mirific, fascinant, plin de culoare, cu fructe din belșug, cu vacanțe și așa s-a și 

întâmplat pe tărâmurile noastre după primăvara călduță, unde vântul adie și ne încântă cu 

mirosul florilor și al ierbii încolțite și înverzite, vine cel mai frumoas anotimp dintre 

toate... VARA. Vara este preferata mea. 

 

                      Vasile Eduard  

          

 

 

Sursă imagini: http://7-themes.com/7025851-sunny-summer-day.html 

  

http://7-themes.com/7025851-sunny-summer-day.html
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 Deşi e dimineaţă, soarele arde sus pe cer, aşa cum nu a 

mai făcut-o de multă vreme. Se anunţă o zi foarte încinsă. După 

cum a început această zi, ar putea fi cea mai fierbine şi mai 

nemiloasă zi din acestă vară. Cerul mai puţin albastru decât de obicei pare a fi decolorat 

de ascuţişul razelor trimise de discul solar. Niciun nor, oricât de mic, nu se încumetă să 

dea ochii cu soarele care dogoreşte nepăsător.  

         La fel de speriat este şi vântul. Nu are curajul necesar să-şi arate chipul răcoros 

nici măcar o clipită. Încearcă din când în când să adie uşor, dar nu are puterea să se lupte 

cu soarele atotputernic. Atunci când îşi face simţită prezenţa, răsuflarea sa este foarte 

fierbinte, asemenea respiraţiei unui balaur, care scuipă flăcări pe nări.  

           La nivelul solului situţia este şi mai dramatică. Iarba este mai uscată ca niciodată 

şi îngălbenită fără vreme. Acolo unde copacii nu fac umbră, pământul este pârjolit ca 

după un incendiu devastator. Dar poate cel mai mult suferă copacii. Primind mai puţină 

apă decât de obicei, fac eforturi disperate să reziste drepţi în faţa soarelui nemilos. 

Seceta foarte mare le-a uscat până şi voinţa de a rămâne verzi. Par aduşi de spate, 

asemenea unor bătrâni apăsaţi de greutatea anilor mulţi. Frunzişul copacilor nu mai este 

la fel de mare ca astă-primăvară, iar culoarea de un verde sănător s-a transformat într-un 

verde-gălbui bolnăvicios. 

         Cele mai puţin supărate pe urgia vremii sunt câteva şopârle. Cu pielea multicoloră, 

strălucind în bătaie razelor soarelui, se odihnesc sub cerul liber, chiar dacă afară 

temperaturile au devenit insuportabile. Piatra pe care stau deja trebuie să fie incinsă la 

maxim, dar şopârlele nu par a băga de seamă. La fel de leneşe ca de obicei, îşi întind mai 

bine corpul pentru a capta cât mai mult din căldura soarelui. 

           Indecis, dacă să se bucure sau să se întristeze de această zi toridă, este lacul din 

apropiere. În luciul său, razele soarelui se joacă vesele împrăştiind în jur reflexe 

puternice şi valuri de căldură. Mai puţin adânc decât de obicei şi poate cel mai puţin 

întins de când se ştie el, lacul priveşte drept în ochi rotundul aprins al soarelui. Îl 

întreabă dacă are de gând să fie la fel de capricios toată luna lui cuptor. Soarele îi 

răspunde printr-un zâmbet maliţios, împrăştind pe suprafaţa lacului raze usturătoare. 

        Acesta este doar începutul celei mai călduroase perioade a anului, luna iulie, luna 

lui cuptor. Dintr-un prieten al naturii, care aducea până mai ieri veselie şi bucurie 

împrejur, acum, soarele se transformă într-un veritabil duşman al acesteia. 

               Ioniță Theodor 

Sursă: http://compunerevara.blogspot.ro/2012/02/descriere-o-zi-de-vara-caniculara.html 
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PROCES LITERAR 

,,DOUĂ LOTURI” 

                                                                           de  I.L.Caragiale 

 

Judecător: Grefier, următorul dosar.... 

Grefier: Dosar nr. 6666, Eleutheriu Popescu, acuzator 

E.P.:  Prezent! 

Grefier: Inculpați, Banca, domnul bancher Ițic Șarțerberg 

Av. Bancă:  Este, repezentată de avocat Ștrul Verburg. 

Grefier: Socitatea Constanța... 

Av. Constanța:  Este, repezentată de avocat Murgescu. 

Grefier: Socitatea Astronomică București... 

Av. București: Este, repezentată de avocat Iaurgescu. 

Grefier: Toate părțile prezente, procedură îndeplinită. 

Judecător: Pentru început are cuvântul domnul Popescu, pentru a preciza faptele. 

E.P.: Eram împreună cu amicii mei, într-o zi de septembrie, când am luat bilete la 

lotărie. 

Judecător: Există vreun martor? 

E.P.: Există! D-nul Căpitan... 

C.P.: Să trăiți! 

Judecător: Lăsați... Apropiați-vă! Cum vă numiți? 

C.P.: Căpitan Alexandru Pandele de la Corpul 2 Infanterie a Armatei Regelui! 

Judecător: Repetă după mine. Jur să spun adevărul și numai adevărul! Pune mâna pe 

Biblie! Zi! 
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C.P.: Jur să spun adevărul și numai adevărul! 

Judecător: Așa să-mi ajute Dumnezeu! 

C.p: Așa să-ți ajute Dumnezeu! 

Judecător: Repetă exact! 

C.P.: Așa să-mi ajute Dumnezeu! 

Judecător:  Confirmi cele spuse de domnul Popescu? 

C.P.: Confirm! Așa s-a întâmplat, m-am întâlnit la Gambrinus, pe 15 septembrie, nu uit 

că începea școala și se făcea tulburelul, era zarvă mare și dumnealui, Lefter, adică 

Eleutheriu Popescu... 

Judecător:  Îți amintești să fi luat bilete la lotărie în acea zi? 

C.P.: Noi da, am luat imediat, cu dânsul a fost mai greu. Îmi aduc aminte perfect, ca pe 

prima zi de școală. Îl aud și acum pe feciorul cu lotăriile... 

Feciorul: Ia bilet la lotărie ca să scapi de datorie! Ia bilet la lotărie ca să scapi de sărăcie! 

Judecător: De ce spui că a fost mai greu cu dânsul? 

C.P.:  Nu voia să pună bilete, domn judecător! 

Judecător: L-ați forțat? 

C.P.: Eu, aș! Armata nu forțează, dom’le. Nu bruschează, nu intimidează decât inamicul.  

E deviza noastră dom’ judecător. 

Judecător: Dom’ milițian atunci? 

C.P. : Miliția, niste sfinți! La fel ca noi! 

Judecător: Relatează. 

C.P.:  Nicio sforțare, m-am rugat de dânsul și a acceptat. Băiat de zahăr dom’ Lefter! 

Judecător:  Fii concis! 

C.P.:  Chiar eu i-am împrumutat bani și am zis ,,Dacă o fi să nu câștigi, nene, mare 

pagubă, două belete, am avut unele și mai mari...dar dacă oi câștiga, a zis el, îți dau 

10% din câștig”. 
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Judecător: Deci a fost o înțelegere amiabilă? 

C.P.: Da. Ca între buni amici. Ce naiba! Ne cunoaștem de la republica de la Ploiești, 

nenea  era becher atunci. 

Judecător: Lasă... Ce poți spune în legătură cu numerele? 

C.P.:  Chiar eu le-am notat, dom’ judecător. Și l-am pus și pe dânsul să le noteze. Tot eu 

l-am și anunțat, căci am urmărit lotăriile. M-am dus într-o grabă la dânsul acasă. Nu știa 

nimica. Nici el, nici consoarta. Consoarta atunci a aflat! Hii! 

Judecător către grefier:  Consemnează proba nr.1 biletele, proba nr.2 carnețelul, anexele 

2,3, filele 38 și 39. 

Judecător: Socitate Constanța domnul președinte, apropiați-vă! Acesta e nr. câștigător? 

Președinte: Onorată instanță este numărul de la București, nu al nostru! Așa ceva nu 

credeam c-o să văd! 

Judecător către președinte București: Așa-i? 

Președinte: Da, este numărul nostru, dar trecut la Constanța. Cum se poate așa ceva! 

E.P.:  Înșelătorie!  

C.P.: Fraudă! 

Judecător: Tăceți! Vă amendez! 

Președinte: Poate dumnealor la Gambrinus, dă-i cu bere, dă-i cu vin, au notat greșit! 

C.P.: Exclus! Eram în timpul serviciului, eu când sunt în timpul serviciului nu mă ating 

de băutură. 

Judecător: Liniște, vă evacuez! Altceva în apărarea dumneavoastră! 

Președinte: Domnule judecător, noi am înaintat toate actele către dumneavoastră  și către 

ziare, poate ei să fi făcut o miiică greșeală de tipar... 

Redactor-șef:  Noi am tipărit exact ce ne-ați trimis! 

Judecător: Și dumneavoastră să-mi dați actele. Da, așa cum le-ați trimis s-au tipărit. A 

rămas banca. Ce aveți de spus în apărarea dumneavoastră? 
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Banca: Categoric au inversat numerele, așa cum i-am spus și dumnealui și nu m-a 

crezut! 

E.P.:  Ba dumneata le-ai inversat! 

Judecător:  Liniște, că vă evacuez! 

Bancher:  Domnule judecător nu puteam să fac așa ceva, e o calomnie! 

Judecător:  În apărarea dumneavoastră? 

Bancher : Vă aduc înscrisuri cu textele de la cele două societăți pe care le-am afișat la 

bancă. 

Judecător:  Lăsați-le aici! Societățile să prezinte și cotoarele biletelor pe care le-au 

vândut, altfel va trebui să plătiți premiile domnilor. Fixez un nou termen pe 20 iunie. 

Este timp până atunci. Toată lumea de acord? Dacă mai aveți probe, înscrisuri, declarații  

vă rog să le prezentați în triplu exemplar cu cinci zile înainte de termen și în 

conformitate cu originalul! Grefier, următorul dosar... 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Prof. dr. Monica Ionescu 
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SĂ CUNOAȘTEM MARII FIZICIENI AI LUMII 

  ANDRÉ MARIE AMPÈRE 

André Marie Ampère(1775-1836) a fost un fizician francez care a 

întemeiat şi denumit ştiinţa electrodinamicii sau electromagnetismul. 

Numele său se regăseşte peste tot în viaţa de zi cu zi, amperul fiind 

unitatea de măsură a intensităţii curentului electric. 

 VIAŢA LUI AMPÈRE 

 Născut într-o prosperă familie burgheză la apogeul Iluminismului 

francez, Ampère a fost personificarea culturii ştiinţifice a timpului său. 

Tatăl său, Jean-Jacques Ampère, era un negustor înstărit, dar şi un 

admirator al filozofiei lui Jean-Jacques Rousseau, ale cărui teorii privind 

educaţia, aşa cum sunt expuse în capodopera acestuia, Émile, au stat la 

baza educaţiei lui Ampère. Rousseau susţinea că băieţii ar trebui să evite educaţia formală şi să urmeze 

"o educaţie de la natură". Tatăl lui Ampère a pus în practică acest ideal permiţându-i fiului său să se 

instruiască liber între pereţii bibliotecii sale bine dotate. 

 Capodoperele Iluminismului francez precum Histoire naturelle, generale et particulière - 

începută în 1749 - a lui Georges-Louis Leclerc, conte de Buffon, sau Encyclopédie d'Alembert a lui 

Denis Diderot şi Jean Le Rond - volume adăugate între 1751 şi 1772 - au devenit astfel adevăraţii 

profesori ai lui Ampère. În plus, beneficiind de accesul la cele mai recente cărţi de matematică, a 

început să înveţe singur matematici avansate la 12 ani. Mama lui era o femeia credincioasă, aşa că 

Ampère a fost iniţiat în credinţa catolică în paralel cu ştiinţa Iluminismului. 

 Revoluţia Franceză - 1787-1789 - căreia i-a fost martor în timpul tinereţii sale, a avut la rândul 

ei o importantă contribuţie formatoare. Tatăl său a fost chemat de noul guvern revoluţionar în serviciul 

public, fiind numit judecător de pace într-un orăşel de lângă Lyon, dar ulterior, opunându-se 

iacobinilor, a fost ghilotinat pe 24 noiembrie 1793. 

 Cu toate că Revoluţia Franceză i-a provocat lui Ampère mari traume personale, ea a creat totuşi 

noile instituţii ştiinţifice care au stat la baza succesului său profesional. În 1779 a obţinut prima lui 

slujbă de profesor de matematică, plătită prost, dar suficientă pentru a întemeia o familie; Jean-Jacques, 

fiul său care va ajunge un filolog renumit, s-a născut în anul următor. Perioada de maturitate a lui 

Ampère coincide cu tranziţia la regimul napoleonean din Franţa, tânărul tată şi profesor găsind 

posibilităţi noi de afirmare în cadrul structurilor tehnocrate favorizate de noul împărat francez. 

 În anul 1802 Ampère a fost numit profesor de fizică şi chimie la École Centrale din Bourg-en-

Bresse. Şi-a folosit timpul făcând cercetări matematice şi scriind Consideraţiuni asupra teoriei 

matematice a jocurilor - un tratat de probabilităţi matematice pe care l-a trimis Academiei de Ştiinţe 

din Paris în 1803. 

 După moartea soţiei sale în iulie 1803, Ampère s-a mutat la Paris unde a primit un an mai târziu 

un post de asistent la noua Şcoală Politehnică, iar în 1809, deşi nu avea o diplomă recunoscută, a primit 

un post de profesor. Pe lângă poziţiile deţinute până în 1828 la această înaltă şcoală, Ampère a predat în 

1819 şi 1820 şi cursuri de filozofie şi astronomie la Universitatea din Paris, iar în 1824 i s-a oferit 

postul de şef de catedră de fizică experimentală la Collège de France. În 1814 a fost invitat să se alăture 
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corpului de matematicieni din noul Institut Imperial, umbrelă sub care avea să funcţioneze Institutul 

Naţional de Ştiinţe şi Arte. 

 În tot acest timp, Ampère a scris o mulţime de lucrări în domenii dintre cele mai variate, de la 

matematică şi filozofie la chimie şi astronomie, o varietate de domenii obişnuită printre savanţii epocii. 

 ÎNTEMEIEREA ELECTROMAGNETISMULUI 

 Dacă Ampère ar fi murit înainte de 1820, poate că nimeni nu i-ar fi ţinut minte nici numele, nici 

realizările, dar în acel an prietenul său şi cel care îi va rosti mai târziu elogiul, François Arago, a 

prezentat în faţa membrilor Academiei Franceze de Ştiinţe surprinzătoarea descoperire a fizicianului 

danez Hans Christian Ørsted referitoare la acul magnetic deviat de un curent electric adiacent. Ampère 

era mai bine pregătit decât oricine să înţeleagă potenţialul acestui experiment.El a elaborat o teorie 

matematico-fizică prin care explica relaţia dintre electricitate şi magnetism. Extinzând experimentele 

lui Ørsted, Ampère a demonstrat că două fire conductoare paralele se atrag sau se resping reciproc, în 

funcţie de direcţia de curgere a curentului. El a reuşit să exprime rezultatul cercetărilor sale în formule 

matematice. 

 Cea mai importantă parte a acestei noi cercetări a dus la formularea legii lui Ampère, potrivit 

căreia interacţiunea dintre două fire conductoare este direct proporţională cu lungimea lor şi cu 

intensităţile curentului care le străbate. Ampère a aplicat acelaşi principiu şi magnetismului, arătând că 

se potriveşte perfect cu legea acţiunii magnetice a fizicianului francez Charles Augustin de Coulomb. 

Pasiunea şi îndemânarea l-au plasat pe Ampère printre pionierii fizicii experimentale. 

 El a oferit şi o explicaţie fizică a relaţiei electromagnetice, postulând existenţa unei ,,molecule 

electrodinamice” - precursoarea noţiunii de electron - ce servea drept element constitutiv al electricităţii 

şi magnetismului. Folosind această explicaţie fizică a mişcării electromagnetice, Ampère a elaborat 

noţiunea fizică a fenomenului electromagnetic care putea fi demonstrat empiric şi totodată definit 

matematic. 

 Inventează galvanometrul, aparatul cu care pot fi măsurate tensiunile 

electrice și curentul electric. Inventează de asemeni un electromagnet și 

împreună cu François Arago realizează în 1820, primul aparat telegrafic.  

 În 1827, Ampère a publicat lucrarea sa de căpătâi, ,,Memoriu asupra 

teoriei matematice a fenomenelor electrodinamice”, lucrare care a dat numele 

noii ştiinţe, electrodinamica, şi care a rămas cunoscută drept certificatul ei de 

naştere.  

 Ca recunoaştere a contribuţiei aduse la crearea ştiinţei moderne a 

electricităţii, o convenţie internaţională semnată în 1881 a stabilit amperul ca unitate de măsură 

standard a electricităţii, alături de coulomb, volt, ohm şi watt, denumiri date după contemporanii lui  

Ampère: Coulomb, Alessandro Volta din Italia, Georg Ohm din Germania şi James Watt din Scoţia. 

 Publicarea în 1827 a Memoriului sinoptic al lui Ampère a dus la bun sfârşit o muncă pasionată 

de şapte ani în domeniul electrodinamicii. Textul marchează şi sfârşitul. Sănătatea îi era şubredă şi a 

murit în timpul unei inspecţii universitare, cu câteva zeci de ani înainte ca lucrările sale să fie 

recunoscute ca piatra de temelie a ştiinţei moderne a electromagnetismului.  

 

Dumitru Andrada 

Sursă: 

- www.scientia.ro/biografii/41-biografii-fizica/764-andre-marie-ampere.html 

- www.termometropolitico.it, www.wikipedia.ro 

http://www.scientia.ro/biografii/41-biografii-fizica/764-andre-marie-ampere.html
http://www.termometropolitico.it/
http://www.wikipedia.ro/
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1. Einstein era un copil gras cu un cap enorm 

       Când Pauline Einstein, mama lui Einstein, i-a dat naștere, a crezut că 

fiul său este diform din cauza capului exagerat de mare și neregulat. Cu 

timpul, micuțul Albert a crescut normal, doar că toți îl considerau puțin 

mai împiedicat și chiar încet la minte. 

 

2. În copilărie avea probleme de vorbire 

      În copilărie, cu greu îl puteai auzi pe Einstein vorbind, și când o 

făcea, vorbea foarte rar. Înainte își spunea propoziția în gând, sau o 

murmura, și abia după ce era sigur că o pronunța cum trebuie, o spunea cu voce tare. Einstein a vorbit 

așa până la nouă ani. Otto Neugebauer, un istoric al științei, povestește o anecdotă hazlie legată de acest 

fapt:„Parinții săi erau extrem de îngrijorați văzându-l că nu vorbește. Într-un final, la cină, a rupt 

tăcerea și a spus tare și clar: „Supa asta e prea fierbinte!” Prima dată șocați și apoi extaziați de fericire, 

parinții săi l-au întrebat de ce nu spusese niciun cuvânt până atunci. Einstein a răspuns calm: „Pentru că 

n-am avut de ce să mă plâng până acum”. 

 

3. O busolă a fost cea care l-a inspirat 

      Când Einstein avea doar cinci ani, tatăl său i-a arătat ceva care i-a aprins interesul spre știință: o 

busolă. În acea zi, care a fost definitorie pentru el, dar și pentru întreaga omenire, micuțul Einstein era 

bolnav la pat. Atunci tatăl său i-a adus o busolă ca să se joace cu ea, iar Albert a fost fascinat de faptul 

că oricum întorcea cutiuța, săgeata se îndrepta spre aceeași direcție. De atunci, a vrut cu orice preț să 

afle ce anume face să se întâmple această minune. 

 

4. A picat prima dată examenul de admitere la facultate  

      În 1895, adică la 17 ani, Einstein a încercat să dea examenul 

de admitere la facultate  

 in Elveția, la Politehnică . A trecut examenul de admitere la 

matematică și la științe, dar le-a picat pe toate celelalte: istorie, 

gramatică, geografie. După ce a făcut cursuri speciale pentru 

admitere, anul următor a intrat  la facultatea dorită.  

 

5. Peripețiile creierului lui Einstein  

      După moartea sa, în 1955, creierul lui Einstein a fost luat fără permisiunea familiei de către 

Thomas Stoltz Harvey, medicul de la Sptalul Princeton care a făcut utopsia. Refuzând să înapoieze 

organul, Harvey a fost dat afară din spital. 

 După mulți ani Harvey, care între timp a obținut permisiunea de la Hans Albert Einstein, fiul lui 

Albert Einstein, să studieze creierul, a trimis fragmente din creier diferiților oameni de știință din 

întreaga lume. Unul dintre aceștia a fost Marian Diamond care a descoperit că în comparație cu o 

persoană normală, creierul lui Einstein avea mult mai multe celule în regiunea creierului responsabilă 

cu stocarea informațiilor. 
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 Într-un alt studiu, făcut de Sandra Witelson de la McMaster University, s-a descoperit că 

Einstein avea un creier căruia îi lipsea o anumită striație, numită fisura Sylvian. Witelson a dedus că 

această anomalie le permitea neuronilor să comunice mai bine între ei. 

 Alt studiu sugerează că creierul său era mult mai dens decât în mod normal și că lobul inferior, 

care se crede că este răspunzător de abilitățile matematice, era mai mare decât în cazurile obișnuite. 

 Povestea creierului lui Einstein este chiar ciudată pe alocuri: la începutul anilor ’90 Harvey 

împreună cu jurnalistul  Michael Paterniti a făcut o călătorie în California pentru a o cunoaște pe 

nepoata lui Einstein. În această călătorie au luat și creierul după 

ei, care a fost plimbat în portbagajul mașinii lui Harvey. 

 În 1998, la 85 de ani, Harvey i-a dat în grijă prețiosul 

creier lui Elliot Krauss, doctor la Princeton University, după cum 

el mărturisea, că era prea obosit de imensa responsabilitate de a-l 

păzi. 

 

 

 

           

          Gheorghe Elena Alina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursă: http:/ /www.lolwot.com/,,, edyalexandrescu.wordpress.com 
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APARATUL DE FOTOGRAFIAT ȘI ISTORIA SA 

 

Aparatul de fotografiat este,fără îndoială,una dintre cele mai populare și importante 

invenții ale omenirii.Acesta are o istorie vastă,veche încă din Antichitate,deoarece 

principiile camerei obscure,care a stat la baza inventării 

aparatului de fotografiat,erau cunoscute încă de atunci. 

Camera obscură este asemeni ochiului omenesc, aceasta 

fiind formată dintr-o cutie paralelipipedică cu un interior de 

culoare neagră (globul ocular), cu o deschidere foarte mică, 

ulterior s-a montat o lentilă convergentă (rol îndeplinit la ochi 

de ansamblul cornee - cristalin) și paralel cu deschizătura un 

ecran alb sau un ecran mat transparent pe care se poate privi 

o imagine reală și răsturnată (retina). în secolul XV, Leonardo da Vinci, celebrul sculptor, 

arhitect Și inginer, descoperă și definește că formarea imaginii într-o cameră obscură se 

datorează în primul rând proprietății razelor de lumină de a se propaga în linie dreaptă și 

tocmai acestui fapt, imaginea este răsturnată. Datorită faptului că nu se putea obține o 

imagine clară a obiectului luminos, întrucât nu se putea practica un orificiu foarte mic care 

să permită trecerea unei singure raze luminoase, era necesar îmbunătățirea sistemului. 

În 1829,un fizician francez pe nume Joseph Nicéphore Niépce a realizat prima 

fotografie,aceasta având o calitate medie.De atunci,fotografia a luat amploare,iar camera 

obscură a fost,încetul cu încetul,înlocuita de aparatele de 

fotografiat,care erau din ce în ce mai mici și mai ieftine,durata lor 

de expunere fiind redusă pe parcurs,iar stabilitatea imprimării - 

mărită.Aparatul fotografic este dispozitivul cu care se poate 

înregistra o imagine statică din mediul înconjurător, imaginea 

obținută numindu-se fotografie. Oricat a avansat tehnica in ultimii 

ani, aparatele de fotografiat au aceleasi componente de baza:  

corpul aparatului (camera obscura),obiectivul,diafragma,obturatorul,vizorul și sistemul de 

transport. 

Fie că îl folosim doar la evenimente speciale,în vacanțe,ori ne câștigăm existența 

utilizându-l și indiferent de faptul că este digital sau cu film,aparatul de fotografiat 

rămâne,fără îndoială,una dintre cele mai de seamă invenții ale omenirii,cu un parcurs și o 

istorie remarcabile, având o importanță deosebită și incontestabilă pentru omenire. 

 

 

Preda Cristian  
 

 

 

Sursă: http://blog.f64.ro/2014/12/24/aparatul-de-fotografiat-repere-cronologice/ 

Camera obscură,baza aparatului de 
fotografiat 

http://blog.f64.ro/2014/12/24/aparatul-de-fotografiat-repere-cronologice/
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    V-ați întrebat vreodată ce e energia? 

    Căci ea sigur vă atrage atenția... 

    Ea reprezintă, în caz că nu ştiai, 

    Forță, vigoare, putere, 

    Având înțelesuri pline de mistere... 

    Dar ceva mai interesant, în opinia mea, 

    Este clasificarea formelor acesteia: 

    Energie potențială sau cinetică, 

    Energie chimică sau electrică, 

    Energie solară sau hidraulică 

    Şi lista poate continua la infinit, 

    Căci energia e un lucru de nestăpânit, 

    Ce se poate transforma, 

    Și diferite forme poate lua. 

 

 

                                 Simion Anonda 

 

 

 
Sursă imagini: https://2016.spaceappschallenge.org/challenges/tech/bring-your-own-solution/projects/free-energy 

 

https://2016.spaceappschallenge.org/challenges/tech/bring-your-own-solution/projects/free-energy
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                Alexandru Alina 

Sursă: https://fatitimp.wordpress.com/2014/07/31/9-imagini-cu-citate-despre-copilarie/ 
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      Este luna iunie.  Soarele, cu razele lui puternice 

încălzește atmosfera, iar ploaia cade aproape zilnic. 

Fructele   își  amestecă aromele  îmbietoare  pe  tarabele  

din piaţă. Mirosul de flori inundă peste tot şi copiii 

aşteaptă cu nerăbdare să le poarte în coroniţe.  

    Da, miroase a vacanţă. Peste câteva zile, copiii nu vor 

mai fi nevoiţi să se trezescă de dimineaţă să meargă la 

şcoală. La sfârșit de an școlar îşi vor valorifica munca 

primind premiile mult râvnite. Programul artistic va fi o 

încununare de talente şi toţi vor primi aplauze din partea 

celor care îi privesc.  

     La sfârşit, îşi vor lua rămas bun pentru două luni și o săptămână. Se discută despre 

cum vor petrece în vacanţă. Unii spun că vor merge la mare, alţii la munte, alţii în 

străinătate la părinţii care muncesc acolo. Tărâmurile nou descoperite vor fi surse de 

inspiraţie pentru locurile pe care le vom clădi când vom fi mari. 

 Desigur, vă întrebați ce rost are imaginea de mai sus, ce rost și ce legătură are o ușă 

cu VACANȚA MARE. Ei bine, imaginea reprezintă o provocare pentru cei ce iubesc să 

scrie și să-și aștearnă gândurile pe hârtie. Haideți să deschidem împreună ușița spre 

VACANȚA MARE, să dăm frâu liber imaginației și să ne-ntrecem în povestioare. Oare 

ce se afla în spatele ușiței? 

 Cele mai frumoase scrieri le vom publica în revista ,,Curcubeu de cuvinte”, astfel 

vor fi citite și admirate de toți elevii școlii. 

      Nu trebuie să uităm de temele primite, ne vor ajuta să începem în forţă noul an 

şcolar şi vom crea o impresie bună profesorilor. Deci, bucuraţi-vă copii, vacanţele 

copilăriei sunt cele mai frumoase! 

      Vacanţă plăcută! 
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