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Voi… despre noi 

Volumul  6



05.06.2021

09.06.2021

10.06.2021

1. Mulțumim mult pentru o experiență minunată. Ne-au plăcut mult explicațiile și 

experimentele cu Bobina Tesla. (Lara, Cris și Andrei)

1. Cel mai frumos exponat a fost Racheta. Mi-a plăcut și Bicicleta care acționează alte

surse electrice și magneții cu particule de fier. A fost foarte frumos aici! (Andrei, 6 ani)

1. Bobina rocks! Am adus copilul semiadormit și nu o mai pot lua de aici. Cel 

mai fain loc! Învățăm prin joc. Revenim cu siguranță. (Iza & Ada, 6 ani)



11.06.2021

1. Totul a fost minunat! Copiii foarte încântați, entuziasmați. Cu siguranță vor mai reveni cu părinții. 

(ISB, grup de 6-7 ani)

2. A fost o experiență minunată!!!

3. Minunat! Vom reveni cu mult drag!

4. O expoziție utilă pentru elevi și destul de interesantă și pentru părinți. Copiii sunt interesați de fizică 

prin intermediul acestei expoziții. Vă mulțumim și revenim. (Karina Ziana și Angie C.)



14.06.2021

1.  O zi minunată în care am descoperit lucruri noi. Ne-am distrat de minune la ”Bobina 

lui Tesla”. Vom recomanda cu drag acest loc. Vă mulțumim. (Bianca și Emil Marcu)

1. Elevii clasei a-III-a C, Școala Gimnazială nr.56, au fost impresionați de exponate. Au 

fost foarte entuziaști înainte de a sosi, iar la plecare au fost foarte încântați. Vă 

mulțumim! (Prof.D.Clapon)

2. Fascinant pentru copii! Personal extrem de ospitalier! Mulțumim.

3. Mi-a plăcut foarte mult toată prezentarea despre curentul electric. Toate experimentele

sunt extraordinare. Vă doresc să aveți parte de cât mai mulți vizitatori. (Eric, 7 ani)

15.06.2021



17.06.2021

18.06.2021

1. Ne-au plăcut foarte mult experimentele!

1. Un loc foarte interesant. Cu siguranță vom reveni!



23.06.2021

1. Mi-a plăcut cel mai mult Învârtitoarea.

2. Mi-au plăcut foarte multe, dar cel mai mult mi-a plăcut 

Învârtitoarea.

3. Mi-a plăcut Bicicleta. (Rareș, 10 ani)

4. O experiență de neuitat! ♥

5. Acest loc a fost nemaipomenit și până la următoarea 

vizită am să îmi amintesc acest loc magic. Cu drag, (Eric)



24.06.2021

1. Mi-a plăcut prezentarea Tesla, Van de Graaff.

2. Mie mi-a plăcut prezentarea Tesla și primirea noastră!

3. Mie mi-a plăcut Patul Fakirului.

4. Mie mi-au plăcut Baloanele.

5. Mie mi-a plăcut Bobina Tesla.



25.06.2021

1. O experiență foarte interesantă! ☺

2. Mirobolant, extraordinar.

3. Foarte interesant și frumos. 

4. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mai venim. ☺

5. Nu pot să zic decât că mi-a plăcut. ☺



26.06.2021

1. Ne-a plăcut Van de Graaff. Vom reveni și pentru Patul Fakirului.

1. I liked the fountain with coins. (Ines, 7 ani)

2. Mie mi-au plăcut Bobinele și sarcinile electrice. (Andrei, 7 ani)

3. Mi-a plăcut Bicicleta. (Gruia, 11 ani)

4. Mi-au plăcut Valurile. (Ioana, 7ani)

27.06.2021



28.06.2021

1. Mi-a plăcut Bicicleta. (Alex)

2. E foarte fain aici. A fost super. ☺

3. O experiență de neuitat. 

4. Mi-au plăcut trăznetele. Dari, 8 ani ☺

5. Mi-au plăcut la Casa Experimentelor, Bulele. (Sofia, 9 ani)



29.06.2021

1. A fost super! Mai venim! (DSBU)

30.06.2021

1. Am fost cu un grup de 9 copii. O experiență minunată și foarte educativă. 


