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01.06.2022
1. Foarte plăcut și interesant.
2. O incursiune extrem de interesantă în lumea fizicii! Mulțumim!

02.06.2022
1. Am fost încântați de toate cele văzute aici! (Școala Gimnazială ”Nestor
Urechia„, Bușteni)
2. Superb!
3. Foarte interesant!! Mai venim ♥
4. Azi este ziua mea de naștere. Nu am primit niciodată un așa cadou
magnific!! Este un loc uimitor, fantastic. Cu siguranță o să revenim!!

♥♥

5. Foarte frumos și distractiv! Tare și interesant! Am fost entuziasmată să
văd experimentele!
6. Super plăcut! Extraordinar!

04.06.2022
1. A fost o experiență frumoasă, am descoperit lucruri noi care nu știam
că există. (Florina)
2. A fost frumos. Deși nu am apucat să încerc tot, a fost o experiență
diferită de toate celelalte. Camera întunecată a fost fascinantă! (Diana)
3. Mi-a plăcut camera întunecată. (Răzvan)
4. Mi-a plăcut că am putut să descopăr lucruri noi și de neuitat (Robert)
5. Mi-au plăcut toate experimentele. (Silvia)
6. Ați făcut o impresie foarte bună. A fost frumos! (Maria)

05.06.2022
1. A fost o experiență unică și foarte educativă. (Puiu)

07.06.2022
1. Vă mulțumim pentru îndrumare și prezentarea minunată! Totul a
fost foarte bine organizat, iar experimentele au fost interesante și
adaptate vârstei copiilor. Mulțumim! (Școala Europeană, București)

08.06.2022
1. Super experiențe. Mulțumim! (Adela, CNBS Călărași)
2. Mulțumim pentru un mediu prietenos, pentru prezentarea adaptată
nivelului copiilor și suntem bucuroși că am prezentat și noi niște cunoștințe
și răspunsuri chiar în premieră, ținând cont de faptul că suntem
reprezentanți ai Liceului Teoretic ”Anghel Saligny”, Cernavodă și totodată
copii de fizicieni, angajați ai Centralei Nucleare Cernavodă. Profesori buni
de fizică și părinți care le asigură răspunsuri copiilor. (cu mulțumire
colectivul de elevi ai clasei a VI-a B, prof. Diriginte Smocot Georgiana)

09.06.2022
1. A fost o experiență foarte plăcută. Am descoperit lucruri noi și am
rămas cu amintiri frumoas. Mulțumim mult pentru ospitalitate.

10.06.2022
1. Incursiune interesantă. De recomandat! (Mihaela, Piatra Neamț)
2. Un mod de învățare prin joacă, cel mai indicat! Mulțumim de experiență!

11.06.2022
1. Un loc fascinant atât pentru copii cât și pentru părinți.
Felicitări! (Familia Badea)

13.06.2022
1. Experimente inedite. Explicații clare și pe înțelesul copiilor de toate vârstele.
O mare gamă de experimente.
2. Este superb, am râmas fără cuvinte! Mulțumim că ne-ați primit!
3. Extrem de fain, mai vin ♥
4. Ghidul a fost bestial. A reușit cu bobina Tesla, explicațiile și prezența
dânsului să captiveze un electrician cu 40 de ani experiență, un masterand și o
doctorandă în Energetică. Îi mulțumim.O experiență minunată!
5. Casa Experimentelor – o experiență plăcută și pentru cei mici, dar și pentru
cei mari. Știința explicată în așa fel încât să fie atractivă pentru toți. Show-urile
făcute au fost minunate. Felicitări ghidului.

P.S. Dezamăgită că nu a funcționat Generatorul Van de Graaff (mi-aș fi dorit să
mă fac păpădie). Revenim!

16.06.2022
1. Astăzi 16.06.2022 am revemit după mai mult de 3 ani la ”Casa Experimentelor”, împreună cu nepoțica
în vârstă de 11 ani. La prima vizită, vârsta nu i-a permis să înțeleagă toate ”fenomenele” explicate în
cadrul „casei”, însă a fost foarte încântată. Trecerea timpului, acumularea de informații au determinat-o
să dorească să revenim ca să poată revedea ceea ce se află aici. Apreciem această modalitate
interactivă de prezentare și explicare și în mod deosebit răbdarea, bunăvoința și explicațiile detaliate,
adaptate vârstei copiilor, explicații date de ghidul care ne-a însoțit în ”călătoria” noastră științifică.
Mulțumim și vom reveni cu drag! (buni Mihaela și nepoata Katia)

17.06.2022
1. Am fost surprins plăcut de cât de multe activități sunt, dar ce păcat că nu este
spațiu, sunt una peste alta. Cât despre intrare, parking, gunoiu în poartă.... chiar
jenant. Merită o reorganizare și reamenajare de urgență! Mulțumim de primire!
(n.n. Ne bucură faptul că ceea ce ține de noi, v-a surprins plăcut. Curtea și
parcarea nu ne aparțin... Vom transmite proprietarului comentariul dvs.)
2. Vom reveni! Minunată prezentarea bobinei Tesla, personalul foarte amabil.
Exponatele foarte interesante pentru copii.

18.06.2022
1. Mi-a plăcut! (Teo)
2. Fetiței i-a plăcut mult atelierul, prezentarea bobinei Tesla și să
experimenteze cu toate exponatele. Astfel de activități, explicate ajută foarte
mult la dezvoltarea copiilor. (Nicoleta și Ana Maria)

19.06.2022
1. Personalul Casei Experimentelor este foarte amabil și te ajută să înțelegi cu
adevărat fenomenele fizice, despre care, la școală ai auzit de ele, din păcate doar
din cărți. Vă mulțumesc din suflet pentru timpul de calitate pe care l-am petrecut
cu ajutorul dvs. (Șerban, Teo, Daria)

20.06.2022
1. Am vizitat cu plăcere și interes. Copiilor le-a plăcut, au fost
fascinați de lucrurile descoperite. Își doresc să repete experiența.
Vă mulțumim pentru exponatele ciudate din cadrul acestui spațiu.

21.06.2022
1. Alese mulțumiri pentru experiența la ”Casa Experimentelor”. Copiii au plecat
cu noi informații și cu multe curiozități hrănite. Ghidul care ne-a bucurat cu showul, a fost extraordinar de explicit și răbdător cu noi. Cu siguranță vom mai reveni.
(Piccolo Grande Afterschool)

25.06.2022
1. Mi-a plăcut! (Alex)
2. O experiență minunată! Un timp de calitate petrecut cu familia. Mulțumesc!
3. Un laborator extraordinar pentru o oră de fizică pe cinste, de la mic la
mare. Un timp de calitate petrecut în familie. Mulțumim foarte mult!
4. Mi-au plăcut prezentările ghidului de azi. Interesante și frumoase la fel ca
restul experimentelor. Mulțumiri acestuia pentru după-amiaza plăcută!

28.06.2022
1. Ne-am distrat și am învățat multe lucruri noi! Experimentele cu
fulgere sunt grozave. Mulțumim! (Familia Leu)
2. I liked the show! (Robin)
3. I loved the electricity show!

29.06.2022
1. Foarte interesantă prezentarea bobinei Tesla și o veritabilă oră de fizică
foarte atractivă pentru elevi. (Liceul Tehnologic ”Dimitrie Dima”, Pitești)

