Voi… despre noi

Volumul 10

CARTEA DE AUR
IMPRESIILE VIZITATORILOR
OCTOMBRIE 2021

05.10.2021
1. Foarte frumos și impresionant. Mi-a plăcut tot.

2. Mi-a plăcut foarte mult la Camera întunecată.
3. Cel mai mult mi-a plăcut iluzia cu ochelarii.
4. Cel mai mult mi-a plăcut în Camera întunecată.
5. Cel mai mult mi-a plăcut Patul cu cuie.
6. Mulțumim pentru grija de a transforma știința în ceva palpabil!
(Fam. Nidelea)
7. Foarte interesant!

♥ (Mara, 9 ani)

8. Toate experimentele mi s-au părut foarte frumoase!
(Maria, 9 ani)

♥♥

06.10.2021
1. Un adevărat „muzeu” al inspirației! Am fi stat aici toată ziua! Superb! Vă mulțumim ♥
(Centrul Educațional Nordic)

07.10.2021
1. A fost extrem de interesant, a captat atenția elevilor, aceștia fiind plăcut
impresionați! Vă mulțumim! (Prof. Roxana C., Liceul Tehnologic de Metrologie
”Traian Vuia”)
2. Mi-a plăcut foarte mult, totul!
3. Mi-a plăcut mult!

4. A fost foarte interesant și educativ. Am învățat multe lucruri impresionante
despre fizică.

15.10.2021
1. Very nice showing of science in a practical way.

18.10.2021
1. Extraordinar! Mi-a plăcut enorm „show”-ul electric cu Bobina Tesla și
Generatorul Van de Graaf. Îmi doresc foarte mult să revin și Casa
Experimentelor să beneficieze de ajutorul meritat.

19.10.2021
1. O experiență minunată, doamnele ghid foarte amabile și drăguțe.

23.10.2021

1. Mi-au plăcut experimentele cu fulgere. ☺ (Vladimir)

2. Atât adulții cât și copiii sunt foarte încântați de aceste experimente
minunate. Vă mulțumim!

24.10.2021
1. Foarte interesant tot ce am văzut și experimentat . Mulțumim! Cu siguranță vom reveni!

2. Deosebit și ingenios, atât pentru copii cât și pentru părinți. Vă mulțumim! (Iulia și Vivi)

27.10.2021
1. Mi-a plăcut mult Pianul și Liftul. Mulțumesc, (Teodora)
2. Lăudabilă inițiativa, personalul foarte amabil și, mai
ales, răbdător în preajma copiilor. Toată admirația!
Mulțumim! (Carmen Gegea)

28.10.2021

1. Mi-a plăcut Bicicleta care pornea aparatele și Pendulul cu bile. Am rămas plăcut impresionat.
Vă mulțumesc! (Matei N., 10 ani)
2. Fantastic! Vă mulțumim! (Gașca veselă: Alex, Sara, Daria, Arina, Anca, Răzvan și Andrei)

3. Mi-a plăcut. Mi s-au încărcat pantofii cu lumini. A fost distractiv! (Tudor, 9 ani)
4. Mi-a plăcut prezentarea Bobinei Tesla. (Ileana, 8 ani)

