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Voi… despre noi 

Volumul  11 - 2019 



01.11.2019

1. Foarte frumos! Ar trebui însă, gratuitatea profesorilor să fie implicită! Ar fi normal dacă ne asumăm o asemenea 

răspundere… (Şcoala Berceni) n.n.: Am revizuit politica de prețuri și profesorii au gratuitate. Mulțumim!

2. Mulţumim pentru explicaţii. Copiii au fost încântaţi să experimenteze şi să observe transformările. 

3. Mulţumim! Ne-am simţit minunat. Copiii au fost foarte încântaţi să descopere toate experimentele şi plăcut 

surprinşi. Revenim cu drag!

4. FOARTE FRUMOS. ♥ (Giulia)

5. Mi-a plăcut foarte mult. ☺ (Rareş)

6. Mi-a plăcut să lovesc obiecte ca să aud sunete şi să las amprente. (Tudor Dumitrache, 5 ani)

7. Foarte ingenios şi educativ. Mulţumim pentru explicaţii şi interacţiune cu copiii. Succes şi la câţi mai mulţi 

vizitatori! (Anastasia)

8. Ne-a plăcut, ne-a instruit, vom reveni! Copilului i-au plăcut demonstraţiile. Mulţumim. (Simona şi Eduard)



02.11.2019

03.11.2019

07.11.2019

1. Una din puținele, nu expoziții, ci școli, unde copiii vor ține minte, iar unii dintre ei vor şi aplica ceea 

ce au învățat. (Andreea şi Tibi)

1. Mie mi-a plăcut Pendulul Click- Clack. (Eric, 9 ani)

2. Foarte dezamăgiți. n.n.: Ar fi fost util să ne scrieți ce anume v-a dezamăgit, pentru a 

îmbunătăți.

1. Mulţumim mult! De neuitat.



09.11.2019

1. O expoziție interesantă. Copiii au fost foarte interesați. Mulţumim mult! 

2. Mulţumim pentru ospitalitate şi pentru profesionalism. „Vârtejul‟ a fost preferatul nostru!

3. A fost super! ☺ (Ștefan, 9 ani)

4. A fost tare. (Artin, 7 ani)

5. A fost foarte frumos! ☺ (Petrescu Crişan Andrei)

6. Este foarte frumos. ♥♥ (Moraru Camelia, 10 ani)

7. Am rămas mult uimită de ceea ce am văzut. (Alex - Maria)

8. Mie mi-a plăcut „Stereo‟. (Antonia Luca)



10.11.2019

1. Mie mi-a plăcut tot. ☺ (Sofia, 7 ani)

2. Mie mi-a plăcut foarte mult, mi-au plăcut cam toate chestiile, dar cel mai mult mi-a plăcut Camera cu 

umbre. ☺ A fost minunat. (Mara, 9 ani)

1. Mulţumim pentru găzduire şi vom reveni cu drag! ☺ (Şcoala Gimnazială nr.1, Berceni)

2. A fost extraordinar. Mulţumim! 

3. Am avut o excursie super curioasă, copiii au fost încântați + adulții. Super angajați! 100% - mulțumiți! Mai 

revenim!

4. Țineți în continuu munca bună şi adăugați experimente. (Răzvan, 11 ani)

5. A fost ok, dar tot m-am plictisit repede. (Radu Aramă, 5E)

6. A fost tare, dar cam puțin. (Luca Filip)

7. Clara, 3 ani: Pianul pentru picioare a fost preferat. Mami: Globul cu plasmă. ♥ Vă mulțumim.

14.11.2019



15.11.2019

1. În data de 15.11.2019 eu am fost aici cu Eduard Pericleanu, spre onoarea mea, mi-a 

plăcut tot. Doar clienții puțin mai prietenoși .* Poate mai vin aici… (Eduard)

2. Mie cel mai mult mi-a plăcut Camera cu umbre. Dar tot a fost o experienţă foarte 

frumoasă. Mulțumesc! (Mara, 11 ani)

3. A fost cel mai Mind-blowing lucru pe care l-am văzut. Mă doare capul.

4. Cel mai interesant şi palpitant loc. Mulțumesc pentru această experienţă! (Talent)

5. Fără cuvinte! (FENOMENAL)

6. GENIAL

7. Un loc ca o poveste în care imaginația copiilor este singura limită. Plecăm acasă cu 

impresii frumoase, puternice şi multe curiozități! Mulţumim!



19.11.2019

22.11.2019

1. Un loc educativ, distractiv, timp petrecut împreună cu copiii. Copiilor le-au plăcut foarte 

mult Fântâna, Baloanele, Patul cu cuie, Racheta. Mulţumim pentru o lecție educativă.

2. Filip spune că i-a plăcut totul. Cel mai mult s-a distrat la aparatul de umbre. (Filip, 6 ani)

1. Am văzut realitatea pe care n-am văzut-o niciodată.

2. A fost o experienţă de neuitat!

3. A fost minunat şi mi-a plăcut!

4. O zi grozavă. Vom reveni cu drag.



23.11.2019

1. A fost o experienţă plăcută, unde am văzut foarte multe lucruri interesante. 

Merită vizitat mereu. Personalul a fost plăcut şi cald. 

2. Foarte interesantă experiența. Cu siguranţă vom reveni.

3. A spune EXTRAORDINAR, e prea puțin. Mulţumim pentru tot! Vom reveni! 

(Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu‟, Mizil)

4. Mi-a plăcut foarte mult când m-am uitat la chestiile amețitoare. 

*♥♥***☺♥(Maria, 9ani)



24.11.2019

1. A fost minunat. Totul la superlativ, ceva inedit şi foarte captivant pentru copii şi pentru părinți. ☺

Felicitări pentru proiect! Mulţumim personalului! (Masenca T.)

2. Un loc foarte educativ pentru părinți şi copii. Voi recomanda cu plăcere. Mi-a plăcut foarte mult 

liniștea! (Nicoleta G.)

1. Am fost cu toții impresionați de fiecare moment petrecut în Casa Experimentelor. Cu siguranţă vom reveni! ☺

(Florica Stoica)

2.  Copiii au fost extrem de încântați! Au participat cu entuziasm la toate provocările găsite aici. Vom duce cu noi 

amintiri frumoase, pe care le vom împărtăși şi celorlalți. Mult succes! Vă mulțumim pentru experiența frumoasa! 

(Grup elevi clasele pregătitoare I-IV, Câmpulung, Argeș, Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu‟, Prof. Inv. Primar, 

Adam Paula)

28.11.2019



29.11.2019

1. Lecţii de fizică aplicată! Recomandat atât pentru copii, cât şi pentru părinți. 

P.S. Show-ul Tesla e cel mai tare! (Cătălin Mirăuța)

2. A fost bine şi mi-a plăcut. (Ștefan, 8 ani)

3. Super, cea mai tare experienţă. (Andy)

4. Cel mai mult mi-au plăcut Iluzia optică şi Bobina Tesla pentru că mi se pare 

știință dovedită şi cum o putem crea! (Maria)

5. Ne-am jucat mai rău decât copiii şi suntem adulți!! Scoateți C-ul şi E-ul ☺

(Roxana)



30.11.2019

1. Am petrecut 3 ore minunate la „Casa Experimentelor‟. Workshop-ul a fost 

captivant pentru copii şi domnul care l-a susținut şi-a dat tot interesul pentru a fi cât 

mai atractiv experimentul. (Roxana)

2. O zi de naștere perfectă, mulțumim întregului personal pentru amabilitate şi

susținere. Numai cuvinte de laudă pentru toți, cât şi pentru locație. Totul a fost la 

superlativ. Nota 10 +++. (Ţocu Ana Maria)

3. Mulţumim personalului care a fost minunat şi a explicat copiilor (5 - 7 ani) cât şi

adulților. Experimentele au ținut copiii foarte activi mai mult de 3 ore. Pentru copiii de 

5 - 8 ani - ceva magic, pentru adulți, interesant şi explicit. (Simona T.)

4. O experienţă minunată pentru copii şi adulți. Vă mulțumim!


