Voi… despre noi

Volumul 9 - 2019

CARTEA DE AUR
IMPRESIILE VIZITATORILOR
SEPTEMBRIE 2019

01.09.2019
1. Cel mai mult mi-a plăcut Pianul deoarece eu studiez pianul. ☺ (Daria)
2. Un loc interesant pentru copiii mici şi cei mari. (Cristian)
3. Mie mi-au plăcut cel mai mult Camera întunecata, Racheta şi Patul cu cuie.
(Mara)
4. Mă numesc Matei şi sunt din Constanţa. M-au impresionat foarte mult ochelarii
cu lentile fațetate, iar lui Ștefan i-a plăcut șarpele. Aștept să revin pentru alte
experiențe. Mult succes!
5. Mi-au plăcut Bicicleta şi Povestea (n.n.: Lupul, capra și varza)
6. Foarte interesant!!!
7. Mi-au plăcut Biluțele care prind viteză! (n.n.: Drumul scurt vs rapid)

04.09.2019

1. A fost minunat! Chiar dacă m-am speriat! Eu sunt Steliana şi vin din Constanţa. Noi ne-am
distrat şi am râs. Mi-a plăcut sfera cu plasmă. MI-A PLĂCUT!
2. Mă numesc Ana, am 10 ani şi vin din București. M-au impresionat iluziile optice şi cum mi
s-a ridicat părul din cap.
3. Mă numesc Sorina, am 12 ani şi sunt din București. M-au impresionat foarte mult iluziile,
acel aparat care ridică părul şi electrocutează, acel Pian, acea Bicicleta… Pe scurt, totul m-a
impresionat, mai ales acel glob unde, dacă pui degetul, se creează energie. Bravo, ați reușit
să mă impresionați! ♥
4. Mă numesc Karina, am 11 ani şi vin din București. Astăzi a fost ziua mea şi mie mi-a plăcut
„Traseul încurcat‟.

05.09.2019
1. Mă numesc Alex, am 8 ani, şi vin din Iași. A fost super!
2. Mă numesc Anissa şi am 11 ani! Locul acesta mi s-a părut foarte interesant! Vă felicit! ☺
(Iași)
3. Mă numesc Venera, iar acest loc are o mulțime de exponate splendide şi interesante. Iași
4. Mă numesc Rebeca, iar acest loc a reușit să mă uimească! Vă felicit ! (Iași)
5. Mă numesc Eva, iar acest loc este foarte frumos şi plin de experimente. ☺ (Iași)
6. Copiii au fost foarte încântați. Cel mai mult le-au plăcut Bicicleta (băieților) şi umbrele, iar
fetei i-a plăcut cel mai mult Liftul.
7. Un laborator pentru copii foarte interesant şi educativ. Felicitări celor care s-au gândit la
acest proiect şi multe realizări în continuare şi în alte orașe mai mari! Carmen, Timișoara.

06.09.2019

1. A fost o experienţă foarte interesantă! Peste așteptări! Mulţumim! (Ileana, Marta şi Ioana)
2. A fost o experienţă frumoasă. Multe experimente interesante! Cel mai mult mi-a plăcut la
Bobina Tesla! (Mihai)
3. Pentru mine a fost o experienţă foarte frumoasă, mi-au plăcut cel mai mult „Privește-ți umbra‟
şi „Traseul încurcat‟. (Ștefan)
4. Toate experimentele sunt frumoase şi instructive, dar preferatul meu a fost „Liftul lui
Munchausen‟ . Mulţumim. (Ruxandra)

08.09.2019

1. Sunt Mara, am 9 ani şi experimentele au fost grozave, preferatul meu a fost Tesla… Mulțumesc
mult! ☺ (Mara)

09.09.2019
1. Cel mai mult mi-au plăcut…„Toate‟ ☺ (Matei)

10.09.2019
1. Foarte interesant… Am rămas plăcut surprinsă! Toate exponatele mi-au plăcut.

14.09.2019
1. Foarte frumos şi interesant. Mulţumim ghidului pentru explicaţii. Ne-a plăcut
mult Patul Fakirului.
2. A fost o experienţă foarte interesantă. Camera întunecată ne-a plăcut cel mai
mult!
3. Mi-au plăcut Racheta şi Bicicleta care generează curent. ☺ (Andra, 11 ani)

15.09.2019

1. Bobina Tesla a fost cel mai așteptat şi frumos exponat. (Andrei, 22 ani)
2. Interesant.

♥ (Lavinia, 10 ani)

3. Globul cu plasmă şi Patul cu cuie au fost foarte interesante.

♥ (Adina)

4. Au trecut orele ca minutele. Foarte frumos şi educativ. Am venit în rolul de mamă cu
cei doi copii ai mei. Aș vrea să revin în rolul de profesor cu clasa mea. Mi-au atras
atenția exponatele care aveau legătură cu acustica. Aniela, 32 ani. Arthur, 4 ani, i-au
plăcut Fântâna cu dorințe şi Camera întunecată.
6. 1.Globul cu plasmă. 2. Învârtitoarea ♥* (Ilinca, 7 ani)

17.09.2019
1. A fost o experienţă foarte interesantă şi plăcută.
2. Ne-am simțit minunat, am retrăit experimentele din copilărie.
3. Mi-au plăcut: Tesla, Racheta, Roata lui Maxwell, Traseul încurcat.

19.09.2019
1. I think this place is amazing, and when you come here you can explore
some new things.
2. I love doing all the activities and I recommend trying everything
because they are fun.

23.09.2019
1. Was quite fun. My younger sister likes a lot!!! Thank you!!! Mulțumesc. ☺
2. Experimente interesante pentru toate vârstele, ne-au ținut ocupați şi timpul a
zburat. Vom reveni! (Naty)

28.09.2019
1. Preferatele sunt Fântâna dorințelor şi Bicicleta. Mulţumim! Revenim cu
siguranţă. (Arthur, 7 ani)
2. Mie mi-a plăcut „Oglinda magica‟, a fost amuzantă. (Eva Mihai Sofia, 8 ani)

3. Multe exponate şi prea puțin timp. Aici trebuie să faci mai multe vizite.
Globul cu plasmă a fost preferatul nostru.

29.09.2019

1. I had great experience trying everything out.
2. Mai multe demo-uri. Partea electrică ne-a atras cel mai mult. Personalul foarte
amabil. Mulţumim! (Tudor, 5 ani)
3. Cam toate exponatele ne-au plăcut. Mulţumim! (Matia,4 ani, Vlad, 7 ani)
4. Toate experimentele sunt interesante. Mulţumim! (Semra, 42 ani, Ebru, 10 ani şi
Amina, 6 ani)
5. FOARTE INTERESANT!!! Personal amabil şi drăguț. ☺ Mulţumim!
ani, Mihaela, 37 ani)

♥ (Sandra, 9

