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DIN CREAŢIILE ELEVILOR  

 

 

 

CE E COPILĂRIA? 

 

 

_E soare, 

 E mare, 

_Poezie, 

Fericire. 

_Înseamnă jucării. 

_Timp liber. 

_Bunici. 

_Motani. 

_Vacanţe. 

_E vârsta mult râvnită, 

De fiecare. 

 

 

 

 

 

 

Bucură-te, copile, căci este clipa ta din vremea veşniciei! 
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COPIL DE VORBĂ CU PLOAIA 

 

Aleile erau pustii şi ploua. Vântul bătea, iar stropii de apă îmi cădeau pe chip. 

Eram singură, plimbându-mă pe stradă, fără vreo țintă. Mă uitam, uneori,la vântul care 

duce în zbor diferite obiecte mici, apoi le lasă, căzute. Mă uitam, uneori,  la peisajul bizar 

de afară şi vedeam că uneori vântul se întețeşte. 

Vântul bate cu putere, mă dau înapoi...iar din vânt apare o crăiasă cu o baghetă 

fermecată. Avea o rochie cu stropi de cristal şi o coroană din diamant. 

          Am tresărit. Când am văzut-o, eram puțin buimăcită. Nu înțelegeam ce caută o 

zână, o regină, într-o zi ploioasă pe o stradă goală. 

      -Cine eşti? De ce ai venit aici? Ce vrei? am spus eu speriată. 

     -Sunt Crăiasa Primăverii, Zâna ploii şi a Vântului ce zboară sălbatic, hoinărind prin 

hotare, fără scop. 

    -Dar...De ce ai venit aici? 

    -Te-am văzut supărată şi mă gândeam să îți mai alin suferința. 

    -Dar eu nu sunt supărată,mă gândesc la trăirile şi momentele grele prin care am 

trecut...Nu sunt supărată. Încă nu sunt. 

      Zâna se uita la mine uimită. 

    -Nu încă? spuse ea încrucişându-şi brațele. 

    -Nu toate momentele mele sunt fericite,dar nici triste nu sunt toate... 

    Am lăsat capul în jos, gândindu-mă. 

    -De ce ai venit tocmai la mine? Nu sunt singura persoană în starea asta,acum,am dpus 

eu bănuitor. 

   -Îți înțeleg tristețea,dar e fără rost. Am venit la tine deoarece nu eu am vrut să fie ploaie 

aici,acum,spuse ea uitându-se la baghetă. Până şi vremea se întristează. Eu cred că eşti 

tristă,deoarece vremea s-a schimbat singură. 
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    -Sincer,sunt puțin,nu prea mult. 

     -Te voi înveseli. Dar cum? 

     -Nu are rost. De câte ori mă gândesc la lucruri triste mă simt aşa. 

Îmi înmână bagheta şi-mi zise să îi ating capătul care avea o stea de apă cristalizată. Când 

am atins-o,ploaia s-a oprit. 

       Norii se evaporaseră. Nu mai înțelegeam. Când m-am uitat în fața mea,crăiasa 

dispăruse. Când m-am uitat în mâna mea,bagheta se făcea pref de cristal,luată de ultimul 

suflat al vântului. 

       Credeam că totul a gost un vis. Nu era aşa. A fost real. 

Şi acum stau şi-mi amintesc acel moment,acea seară dintr-un cartier cu aleile pustii. Deşi 

acum m-am mărit ca vârstă,înfățişare şi minte,tot cred că acea seară a fost reală şi că zâna 

avea dreptate. 

       Mă uit la cer şi mă întreb dacă o voi mai întâlni vreodată... 

 

Dinu Ioana Teodora, clasa a V- C      

Prof.: Musgociu Cristina 

 

                   

 

VIS DE IARNA ÎN PLINĂ VARĂ 

  
Era o seară de iarnă obişnuită, iar eu eram ameţită de mrejele somnului. În jur era 

linişte, o linişte care nu dădea de bănuit ce va urma. Ceva îmi spunea că aceea seară îmi 

va aduce multe surprize. Deodată relizez că podeaua începe să se mişte şi tot fundalul 

camerei mele se schimbă, iar eu ca prin magie mă trezesc într-un spaţiu imens, parcă 

nelimitat.  

Cerul era fără strop de nor, dar totuşi ningea. Vântul rece mişca fulgii în toate 

direcţiile, dar eu nu îl simţeam. Cineva mă atinge pe spate, iar eu mă întorc brusc. Mă uit 

în dreapta şi în stânga, nimic. Când mi-am coborât privirea, am avut marea mirare să văd 

un spiriduş ce arăta exact ca cei descrişi în cărţile bunicii. Era foarte mic de înălţime cu 

păr verde şi scurt.  
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Conform basmelor existau o mulţime care îl ajuta pe Moş Crăciun să facă liste cu 

copiii cuminţi şi cu cei neascultători şi să le împartă cadouriîin ziua de Crăciun. 

 Nu trecură multe secunde şi micuţul făcu câteva semne din maini şi dintr-odată  

s-a pornit o furtună groaznică de zăpadă. Vântul puternic m-a luat pe sus înainte ca eu să 

apuc să îl intreb cine e sau de ce a făcut asta. Nu ştiam nimic, decât că sunt la mare 

înălţime şi nu pot deschide ochii din cauza fulgilor de pretutindeni. Furtuna s-a potolit, iar 

eu cad şi cad şi cad pâna aterizez în ceva pufos. Deschid cu teamă ochii şi ce văd?!  Moş 

Crăciun era chiar în faţa mea şi mă prinsese în braţele lui mari şi puternice. În câteva 

secunde m-a lăsat  jos şi aşteapta  să îmi revin.  

Realizam că mă simt ciudat. De abia atunci observasem că urechile mi se 

lungiseră, părul meu era verde, asemenea unui spiriduă.  Da! Chiar eram un spiriduş. Am 

petrecut mult timp atunci de vorbă cu Moş Crăciun, până cănd el mi-a spus: 

 -Trebuie să plec! Este seara de Crăciun, iar copiii de pretutindeni mă aşteaptă! 

Atunci mi-a venit o idee:  

-Moş Crăciun, pot să vin cu tine. Va fi cel mai frumos cadou pe care mi l-ai putea 

face! Ar fi extraordinar.  Aşa că m-am urcat în sania lui şi am pornit pe deasupra ţărilor şi 

casele păreau foarte mici! 

 Pe drumul  de întoarcere, am fost mult prea obosită, aşa că am adormit. Decorul 

s-a schimbat, iar camera revine sub privirile mele." A fost doar un vis ". 

Lumina dimineţii pătrunde prin fereastra scoţând în evidenţă bradul frumos 

împodobit. Dedesupt erau cadouri pentru toată familia. Într-un colţ era o mică fotografie. 

În ea eram eu sub forma unui spiriduş, iar in fundal Moş Craciun cu renii lui. Atunci mi-

am zis "Nu a fost numai un vis, a fost un vis frumos de iarnă”. 

  

Sandu Andeea 

Cls a V-a B 

Prof.: Ionescu Monica 
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STEAUA MEA NOROCOASĂ 

 

 

           ''Fiecare are steaua lui'' este un principiu pe care consider că doar oamenii leneşi, 

care nu doresc să îsi ia viaţa în propiile măini, îl folosesc, lăsând ''steaua'' să îşi facă 

treaba. 

          Cred că toţi avem noroc într-un fel sau altul : cei bogaţi că nu sunt săraci, cei 

săraci, dar sănătoşi, că nu sunt şi săraci şi bolnavi etc. 

           Steaua mea norocoasă probabil are amnezie sau este bolnavă în majoritatea 

timpului :  când vreau să mă trezesc având ceva chiar important de făcut, nu sună alarma, 

oricât de devreme m-aş trezi pentru şcoală; în secunda în care descui poarta să plec, trece 

autobuzul. Îl astept mult, doar dacă este frig afara sau întârzii; dacă este cald şi am  timp, 

vine în 5 minute. 

              Având o stea atât de sensibilă emoţional, de multe ori simt nevoia să îmi iau 

soarta în propriile mâini : mă trezesc mai devreme să descui poarta, pentru a putea să fug 

mai uşor după autobuz. 

              Sunt sigură că stelele norocoase au un siţt al umorului foarte dezvoltat. Abia 

dupa ce râd de tine ani buni, făcându-te să-ţi pierzi vlaga,  se gândesc să te ajute...sau să 

râdă mai tare.  

               Dacă aş sta să mă gândesc de câte ori m-a luat la mişto...aş scrie o carte 

întreagă. 

 

 

       Hereţoiu Miruna 

     Cls. A VI-a D 

                                                         Prof.: Ionescu Monica 
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CUM CONSIDERAŢI MOARTEA ?... 

 
 

Moartea este o mirifică călătorie, o inefabilă excursie dintr-un univers cunoscut 

către hăuri abisale ale necunoscutului, aflate dincolo de zidul interzisului, lumi pe care 

nici măcar nu îndrăznim să ni le închipuim.  

Poate fi o trecere dintr-un film ignorant, în care noi, oamenii, suntem actorii 

supuși voinței destinului, într-un coșmar oribil, inimaginabil sau într-un vis frumos, 

splendid, ambele stăpânite de umbra eternității și a infinitului.  

Omenilor nu le e teamăpropriu-zis de moarte, ci de ceea ce vor găsi dincolo de ea, 

în ce lumini pământene și ascunse vor rătăci pentru veșnicie; căci cel mai puternic 

sentiment al omului este frica, iar cel mai puternic tip de frică estefrica de necunoscut.  

Moartea mai este considerată și o reîncarnare, o schimbare de roluri, cum aș 

spune eu, din femeie în bărbat, din bărbat în femeie sau din om în animal, căci în această 

lume fantastică, absolut tot este posibil.  

Moartea nu se află doar între două variante: o călătorie sau o reîncarnare, poate fi 

un răspuns la toate întrebările noastre, sau o întrebare adăugată celorlalte ,sau pur și 

simplu doar sfârșitul acestui drum interminabil,numit viață. 

 

 

                                                                            Stoica Patricia  

                                                                            Cls a VIII-a D 

                                                                     Prof.: Ionescu Monica 
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CUM CÂNTĂ MAREA 

 

   Prin definiție, acest element magic, vital pentru un suflet artistic, este o simplă 

întindere de apă, însă puțini știu că, de fapt, marea este oglinda lumii. 

   Fiecare val ce aleargă pe suprafața sa este sufletul fiecăruia dintre noi, este acea 

parte din noi care vrea să descopere totul, chiar dacă acest „tot” este mult prea mare 

pentru un simplu ucenic al universului, cum sunt eu și cum ești și tu, cititorule! De aceea 

avem nevoie de cântecele mării, căci, odată ce le asculți, vei cunoaște locurile pe care 

marea le vizitează zilnic, locurile care fac parte din noi. Stând de vorbă cu ea,un 

sentiment straniu te învăluie...eu îl numesc „melancolie”, tu cum îl numești? De fapt, cred 

că nici nu poți exprima în cuvinte „versurile” mării, sunt doar niște strigăte ale 

universului care dorește ca noi să știm că nimic nu e mai presus de mare, de aceea este 

neînțeleasă. 

   Poate vi se pare ciudat să stai pe plajă și să discuți cu apa, dar credeți-mă, nu există 

prieten mai bun decât ea. Atunci când nu poți să te afli acolo, ea vine la tine, transformată 

în ploaie, dar și tu trebuie să mergi acolo pentru ea, când vântul o neliniștește sau când 

iarna o amenință. 

   Nu vreau să vă mai rețin, căci marea mă cheamă, dar să știți că această poveste este 

reală și v-a fost povestită de mine, o simplă picătură de apă într-un ocean atât de mare!                                                                                                          

 

Gojnea Adina 

Clasa a VII-aD 

Prof.:Tudor Luminiţa 
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UN IZVOR DE FERICIRE 

 

   Natura este o parte din noi, este acea parte care zâmbește mereu și care ne dă 

puterea să mergem mai departe indiferent de împrejurare. Fără ea lumea nu ar ști ce 

înseamnă relaxarea și nu ar prețui micile bucurii pe care natura ni le oferă în fiecare zi: o 

petală de floare, un fulg de nea, o rază de soare, șuieratul vântului, foșnetul frunzelor și 

multe altele. 

   Dacă în general natura este o frumusețe veșnică ce ne face să zâmbim, iarna ea este 

mai mult decât atât. Atunci devine un paradis de infinită bucurie,un râu magic ce 

izvorăște chiar din sufletele noastre și ne face să plutim pe acea pulbere măruntă ce se 

revarsă din norii pufoși care plutesc pe cerul încă senin. Acest lucru se întâmplă mai ales 

în serile întunecate de iarnă în care toți așteptăm sărbătorile. Atunci, natura ne face să 

uităm de tot ce ne înconjoară și ne poartă pe culmile înzăpezite ale munților pentru a 

putea admira de pe tronul lumii, acolo unde soarele luminează ușor, întinderea albă. 

   Nopțile feerice sunt clipele când luna preia controlul și răspândește lumina argintie 

peste case, văi, dealuri...peste tot! Stelele coapte cântă împreună cu vântul cel jucăuș 

pentru ca zânele iernii să-i audă și să trimită fulgii la fiecare fereastră. Acolo ei le spun 

povești tuturor celor ce-și fac timp să-i asculte, iar gheața pictează pe geamuri cele mai 

frumoase scene din basmele Eroilor de nea. 

   Poate nu știați, dar natura are multe secrete pe care vrea să ni le împărtășească 

nouă, copiilor, așa că acultați-o cu atenție,căci veți descoperi cele mai ascunse taine ale 

sufletelor voastre! 

 

 

Gojnea Adina 

Clasa A VII-a D 

Prof.: Tudor Luminita 
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Violenţa domestică,  

calea către suprimarea demnitaţii umane 

 

“Respectarea drepturilor omului  

trebuie să facă parte din educaţia globală  

şi din demnitatea omului, iar toate  

aspectele violenţei fizice şi mentale  

împotriva persoanei umane constituie o  

violare a drepturilor sale”  

Parlamentul European ,Rezoluţie, 

11 iunie 1986 

 

                       Violenţa domestică este o realitate dură pentru mulţi dintre noi, care se 

manifestă sub ochii noştri în fiecare zi. Una dintre cele mai frecvente moduri de 

manifestare a violenţei domestice este discriminarea de gen, întâlnită adesea în familia 

contemporană . Dar am încercat vreodată să o combatem cu adevarat  ? 

                  “Violenţa umană, indiferent în ce context se manifestă, este inerentă naturii 

umane, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să i se dea un răspuns ferm, prin 

acordarea unui rol special prevenirii şi combaterii acestui fenomen social”. (Institutul de 

Ştiinţe ale Educatiei, Unicef, Violenţa în şcoală, Bucuresti, 2005) 

                    În acest sens, SC. GIMNAZIALĂ SF. VINERI Ploieşti, în parteneriat cu ISJ 

PH, CCD PH. CJRAE PH, Direcţia de asistenţă şi protecţie a copilului Ph., Fundaţia 

Şanse egale pt. femei, Fundaţia Adolescenţa, C.N.J. MONNET. Ploiesti, Sc. „I.A. 

Bassarabescu” Ploiesti  au implementat proiectul „Implică-te, salvează o viaţă!” cu 

scopul formării pe termen lung a unui comportament nonviolent la adresa femeii, a 

copiilor, pe baza aducerii în prim-plan a  mecanisemelor de promovare a egalităţii de 

şanse în context familial şi educaţional.  Totodată, în cadrul proiectului, am desfăşurat 

activitatea “Violenţa domestică, calea către suprimarea demnitaţii umane”, activitate 

realizată impreuăa cu elevii cls. a VII-a, a-VIII-a, (unde s-a  urmarit  prevenirea 

comportamentului violent la nivelul familiilor din societatea românească, implicarea 

acestora în dezvoltarea şi formarea unor atitudini de toleranţă, iubire, solidaritate si 

ataşament în rândul educabililor, atragerea ONG-urilor în susţinerea unor campanii 

antiviolenţă, anti-discriminare de gen a cetăţenilor de toate vârstele. De asemenea se 

doreşte tragerea unui semnal de alarmă din partea autorităţilor către cetăţenii non-

conformisti, violenţi, inadaptabili la cerinţele familiei contemporane, găsirea unor soluţii 
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de combatere şi sanctionare a celor care încalcă legea privind protecţia femeii şi a 

copiilor conform prevederilor U.E.  

 

      În loc de încheire aş cita din Mahatma Gandhi   “ Mă opun violenţei pentru 

că şi  atunci când pare să facă bine, binele e doar temporar. Răul pe care îl produce e 

permanent.” 

 

                                                                                                Prof.: Silvia Vişan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Mahatma+Gandhi
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DIN LUMEA FIZICII 

 

 

SŢIAŢI CĂ…? 

 

 

 Pe 17 martie, cercetătorii de la Harvard-Smithsonian Center for 
Astrophysics (CfA), au anunţat o descoperire majoră.  

 

Una dintre marile probleme ale teoriei Big Bang-ului este legată de 

uniformitatea Universului. Oriunde privim, constatăm că Universul are aceleaşi 

caracteristici. Pentru a explica această constatare, prin 1980, Alan Guth propune un 

model inflaţionar al Big Bang-ului. Uniformitatea Universului este explicată printr-o 

perioadă inflaționară în perioada inițială a Big Bang-ului, când într-un interval de timp 

extrem de scurt, Universul s-a dilatat cu viteze supraluminice. 

Pentru a vă face o idee, în numai 100032 secunde, volumul Universului a 

  crescut de 10078 ori. Nu intru în mai multe detalii acum, dar voi spune că această     

expansiune rapidă a spațiu-timpului a dus la producerea de unde gravitaționale. Aceste 

unde gravitaționale, produse la începutul Universului, au afectat undele 

electromagnetice care alcătuiesc fondul cosmologic de radiații, cea mai veche lumină pe 

care o putem observa în prezent, care ne arată Universul așa cum arăta el la circa 

380.000 de ani după Big Bang. 

                                    

 

   (http://stiintasitehnica.com/stiri/o-stire-importanta-despre-inceputul-
universului/index.html) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Guth
http://en.wikipedia.org/wiki/Inflation_(cosmology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Inflation_(cosmology)
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Armata britanică investeşte într-o tehnologie fără precedent: busola cuantică, ce elimină nevoia 
de GPS. Iată cum arată 

Tehnologia, ce nu ar mai avea nevoie de sateliţi sau de alte puncte fixe de referinţă 

precum stâlpii radio, este de interes pentru toate armatele lumii, deoarece ar evita 

limitările sistemelor de navigaţie spaţiale.     (Ilustraţie: 

Shutterstock.com)+ZOOM

 

Prof. Ionel Mioara 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shutterstock.com/
http://www.shutterstock.com/
http://www.descopera.ro/galerii/12628568-armata-britanica-investeste-intr-o-tehnologie-fara-precedent-busola-cuantica-ce-elimina-nevoia-de-gps
http://www.descopera.ro/galerii/12628568-armata-britanica-investeste-intr-o-tehnologie-fara-precedent-busola-cuantica-ce-elimina-nevoia-de-gps
http://www.descopera.ro/galerii/12628568-armata-britanica-investeste-intr-o-tehnologie-fara-precedent-busola-cuantica-ce-elimina-nevoia-de-gps
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DIN LUMEA CHIMIEI 

OAMENI DE ŞTIINŢĂ 

 
 

 

ROBERT BOYLE (1627-1691). 

• are marele merit de a fi dat , pentru prima data ,definiţia notiunii de element chimic.               

• a fost şi un foarte bun fizician. 

• legea compresibilităţii gazelor i se datorează lui Boyle(1662) 

 

JOSEPH PRIESTLEY (1733-1804). 

• fizicean şi chimist englez . 

• a descoperit: amoniacul gazos, oxidul de azot, oxigenul. 

• foarte abil în experientele cu gaze. 

 

CARL WILHEM SCHEELE (1742-1786). 

• chimist şi farmacist suedez . 

• a făcut cele mai numeroase descoperiri din chimie . 

• a făcut  un număr de 44  descoperiri printre care: clorul, acidul fosforic în oase.                
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STIAŢI CĂ… 
 

• Cea mai densă substanţă de pe Pamânt este metalul osmiu (Os - elementul 76), având 

22,8 g/cm3  

 

• Talinul este cea mai dulce substanţă ? Obţinut din arilii (apendice ale anumitor 

substanţe) plantei katemfe (Thaumatococcus daniellii), este de 6150 de ori mai dulce 

decât zaharoza. Planta se găseşte în anumite regiuni din Africa de Vest  

 

• Substanţele cu gustul cel mai amar au la baza cationul de denatonium şi sunt produse 

comercial sub forma de benzoaţi şi zaharide.?  Nivelul la care gustul le detecteaza este 

scăzut pâna la 1: 500 milioane părti, iar diluţia de 1:100 milioane părti lasa un gust 

persistent.  

 

  •Cele mai vechi monede metalice cunoscute în istorie au fost bătute în regatul Lidiei, din           

Asia Mică, in secolul al VIII-lea î.Hr.? Purtand sigiliul regelui Gyges, acestea erau 

confectiomate din “electron”-un aliaj natural de aur si argint? 

 

 •Un litru de apă de mare conţine în medie 35g de sare? 

 •Marea Moartă are o salinitate de 240g/litru? 

 

 •Într-un punct minuscul făcut cu creionul sunt 30000000000000000 atomi? 

 

 •Cele 7 metale cunoscute în antichitate sunt: aur, argint, cupru, plumb, mercur, fier şi 

staniu? 

 

 •Din cele 109 elemente chimice cunoscute, 92 se află în natură, iar restul s-au obţinut pe 

cale artificială? 

• Corpul unui om de 70 de kg conţine 6 kg de hidrogen, 44 kg de oxigen şi 14 kg de carbon 

. 

• Diamantele sintetice se pot obţine din grafit.  Acestea nu au au indicele de refracţie al 

diamantelor naturale şi de aceea nu se utilizează pentru confecţionarea bijuteriilor. 

 

• Clorul a fost primul gaz folosit ca armă de luptă, de către germani, în primul război 

mondial. 

 

• Datorită mirosului său neplăcut, sulful se mai numeşte şi pucioasă.   
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• Potrivit Bibliei, oraşele Sodoma şi Gomora au fost distruse de o ploaie de sulf  provocată 

probabil de o erupţie vulcanică. 

 

• Metanul a fost descoperit de A.Volta ,in anul 1778, în malul bălţilor. 

 

• Aluminiul îşi recapătă strălucirea dacă este frecat cu un burete înmuiat în oţet. 

 

…diametrele aproximative ale atomilor sunt cuprinse între 0, 0000001 mm (hidrogen) şi 

0,0000005 mm (cesiu)? 

…oxigenul din atmosferă, fixat prin diferite procese de oxidare, este reînnoit  prin 

fotosinteză o dată la 2000 de ani, în timp ce dioxidul de carbon din atmosfera şi din apele 

oceanelor este reînnoit prin respiraţie şi descompunerea materiei organice o dată la circa 

300 de ani? 

…densitatea foarte mare a masei nucleare poate fi sugerată arătând faptul că substanţa 

nucleară pură a atomilor dintr-un “zgârie-nori” cântareste zeci de mii de tone şi are 

dimensiunea unui bob de orez? 

…Rutherford a denumit nucleul atomului de hidrogen “proton”? 

…pentru prima dată în lume, profesorul Hatsujiro Hashimoto de la Universitatea din 

Osaka, a realizat fotografierea structurii interne a atomului? 

…electronul gravitează în jurul nucleului atomului cu o viteză de 2000km/s? Cu o astfel de 

viteză electronul ar putea înconjura Pământul în 20 de secunde. 

…deşi numeric este foarte mare, un mol de substanţă ocupă un volum relativ mic, deoarece 

atomii au dimensiuni extrem de reduse? 

…în perioada în care Mendeleev a enunţat legea periodicităţii se cunoşteau numai 63 de 

elemnte? 

…în atmosfera există o mare cantitate de azot? 

…rezervorul celei de-a treia trepte a rachetei Ariane 4 conţine 10, 7 t de oxigen lichid şi 

hidrogen lichid ce se consumă în 725 s? 

…aerul cald folosit la inaltarea aerostatelor poate fi inlocuit cu hidrogen, acesta avand 

densitatea de 15 ori mai mica decat a aerului? 

…biochimistul francez Louis Pasteur a studiat reacţiile de fermentaţie? 
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…hidrogenul a fost descoperit, în anul 1776, de Cavendish? El l-a numit “aer inflamabil”. 

…oxigenul a fost obţinut, în anul 1771, de J. Priestley? 

…în anul 1995, s-a acordat Premiul Nobel pentru chimie savanţilor Paul Crutzen, Mario 

Molina şi Scherwood Rowland pentru lucrările din domeniul chimiei atmosferei terestre şi 

studiul reacţiilor de formare şi descompunere a ozonului? 

…carbonul, sub formă de cărbune şi funingine, a fost cunoscut din antichitate? 

…clorul este primul halogen obtinut în stare liberă (1774)? 

…la Târgusorul Vechi s-au găsit urme evdiente de utilizare a păcurii datând din secolul al 

V-lea şi al VI-lea? 

…aurul negru carpatin era cunoscut în Europa. Georgius Agricola scria în De natura 

fossilium că ţiţeiul “se scurge din Munţii Carpaţi”? 

 

                                             Davidiuc Paula 

                                             Prof. Enache Maria 
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