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01.04.2019

02.04.2019

1. Am fost plăcut impresionat de implicarea oamenilor de aici in toate activităţile. (Cristian, 12 ani, 

clasa a-5-a)

2. A fost o experienţă minunată. Toate lucrurile mi-au plăcut şi am fost impresionată!!! (Alesia, 11 ani)

3. Experimentele au fost minunate, logice şi foarte captivante.  (Ana-Maria, 11 ani, clasa a-5-a)

1. Mi-a plăcut foarte mult!

2. Mi-a plăcut experimentul cu bulele.  (Ştefan, 7 ani)

3. Am învăţat multe lucruri frumoase si noi şi sunteţi o inspiraţie să fim mai 

curioşi despre fenomene pe pământ. (Şcoala Herman Oberth)

4. Experimentul cu fulgerul mi-a plăcut cel mai mult.  (Andra, 7 ani)



03.04.2019

04.04.2019

1. A fost o experienţă minunată unde am avut oportunitatea de a învăţa lucruri 

foarte interesante.        (Bratu Delia, 12 ani)

2. Generatorul de electricitate.     (Maya, 7 ani)

3. Vă mulţumim!   (Sebastian)

1. Mie mi-a placut totul dar mai ales racheta care se urca pană la tavan. Cea mai tare zi ever!  (Maria, 8 ani)

2. A fost cea mai tare excursie ever! O să mai vin.  Cu drag, Zamfir Mara

3. Mie mi-a placut foarte mult!

1. A fost minunat!  (Grup Constanţa)☺

2. Am petrecut clipe “magnetice”. Am primit şi am creat  “scântei”. Vă mulţumim, dragi oameni de calitate!   

(Grup Mangalia, Şcoala 3)☺

05.04.2019



08.04.2019

1. Mi-a plăcut foarte mult!    (Cătălin, 12 ani, 6B)

2. Mie mi-a plăcut foarte mult!   (Raluca, 6B)

3. A fost foarte distractiv! Mi-a plăcut foarte mult!   (Mădălina,  6B)

4. A fost plăcut si relaxant! Mi-ar place să mai vin încă o dată!

5. Şmecherie de casă! M-am distrat!

6. Asta a fost cea mai tare experienţă, totul este foarte interesant, cea mai tare parte este cea “întunecată”.



08.04.2019 - continuare

7. Noi suntem un grup de elevi din clasa a-3-a; au fost foarte încantaţi de patul cu cuie 

şi de jocurile în care construiau ceva. Le-a plăcut foarte mult în general totul, chiar 

dacă în camera obscură n-au înteles foarte mult deoarece nu au cunoştiinţe de fizică. 

Însă ne-am simţit foarte bine!  Mulţumim!

8. Noi suntem clasa a-7-a şi ne-am simţit foarte bine. Ne-am distrat la camera 

obscură, dar şi la workshop. Am ascultat cuminţi ce ne-a fost explicat şi plecăm de aici 

cu amintiri poze frumoase! Ne bucurăm că ne-am cunoscut! Mulţumim!   (7B, Şcoala

97)

9. A fost foarte interesantă vizita, recomand, mai ales bila electrica. (Tudor, 12 ani) ☺



09.04.2019

1. Foarte interesant! Le-a placut vizita, bilele şi câmpul electric, camera întunecată. Vom reveni cu drag!  

2. Mulţumim pentru bucuria de a descoperi viaţa şi legile ei!    (Clasa Floare de Nufar Şcoala Gimnaziala 86)

3. Vizita la Casa Experimentelor a fost una foarte reuşită. Ne-am simţit foarte bine, personalul este foarte 

amabil. Vom reveni cu siguranţă. (Elevii Şcolii “Sf. Sebastian”)

4. O experienţă electrizantă. Vom recomanda cu plăcere şi altor grupuri să vă viziteze. (Elevii Şcolii nr. 30 “Gh. 

Ţiţeica” Constanţa)

5. Suntem încantaţi de ceea ce am descoperit aici. Lucrurile învăţate în teorie şi-au găsit aici aplicabilitatea. 

Copiii au fost foarte încantaţi, au observat efectiv efectele: “De ce trebuie să învăţ asta? La ce îmi ajută?” 

Mulţumim pentru ceea ce aţi creat aici!          (Elevii Şcolii Generale nr. 27 Bucureşti)



10.04.2019

1. Îmi place să stau pe pat.  (Codruţ)

2. Pe mine m-a impresionat electricitatea. (Pararica)

3. Nu mi-a plăcut nimic, nu a fost interesant!

4. A fost foarte frumos şi interesant, aşa cum mă aşteptam!

5. A fost interesant, am văzut lucruri noi şi ne-am distrat!

6. Mi-a plăcut foarte mult. E interesant şi merită să mergi.

7. Impresia mea este una foarte bună, sunt lucruri foarte interesante de văzut.

8. A fost cea mai tare experienţă de pană acum şi m-am distrat!



11.04.2019

1. Vizita la Casa Experimentelor a fost foarte interesantă, copiii au fost entuziasmați şi personalul foarte 

amabil.  (Profesor Şc. Silvestru)

2. Mi-a placut mult aici!   (Selma-Constanţa)

3. A fost una dintre cele mai inedite vizite. Un loc plin de mister, amuzament, persoane foarte drăguţe care 

ne-au îndrumat prin tainele fizicii şi ale experimentelor. Vom reveni cu mare drag!                                       

(Liceul Tehnologic Ion Podaru-Ovidiu Constanţa)



12.04.2019

1. Mi-a plăcut cel mai mult arcul electric!

2. A fost super interesant şi mi-a placut deschiderea ghizilor.

3. O experienţă de neuitat! Mulţumim!

13.04.2019

1. Am fost captaţi de experimentele pe care le-am observat. (Grup Călineşti-Argeş) 

2. Mi-a plăcut centrifuga.  (Anastasia, 5 ani) ☺

3. A fost o experienţă distractiv-educativă pentru copii, genul de fizică practică, 

pornind de la teorie. Aşa ar trebui predată fizica şi alte ştiinţe exacte în şcoală. 

Felicitări!         (Liceul “Petru Rareş” Feldioara-Braşov,  Prof. Radu Ştefan)



14.04.2019

1. Mulţumim frumos de primire! Este deosebit ce faceţi pentru copii! Cu drag, Şc. Primară Montessori Cluj

2. Mulţumim! Experimente interesante, provocatoare pentru elevi. Vom reveni! (Clasa 9C, Colegiul Naţional

“Gh. M. Murgoci” Brăila)

3. Mie mi s-a părut locul frumos şi fascinant! (Andrei, 8 ani)

4. Vă mulţumim mult pentru timpul minunat petrecut la dumneavoastră. (Cristina T. Glodeni-DB)



16.04.2019

1. Am pătruns în Casa Experimentelor curioşi, interesaţi de ceea ce se va întampla, să cunoaştem tot ce 

ne înconjoară. Mult succes! (Şcoala Gimnaziala Vedea-Giurgiu)

2. Casa Experimentelor este un loc educativ, interesant şi voi mai veni cu siguranţă! (Şcoala Gimnazială 

Nr. 3 Slobozia)

3.  Aş dori să vin de mai multe ori aici cu elevii mei deoarece pot învăţa practic şi aplica cunoştiinţele

teoretice. Elevii sunt încantaţi şi nu vor uita experimentele efectuate. Vă mulţumim şi vă dorim să bucuraţi

încă mulţi alţi copii! Cu drag, Şc. Gimnaziala “Sfanta Vineri” Ploieşti

4. Casa Experimentelor, un loc inedit!



17.04.2019

1. Super demonstraţii de electricitate! Păcat că nu am putut petrece mai mult timp!

2. Experienţa a fost una incredibilă! Venim cu mult drag din nou!

3. This was a great experience for us. We will recomment you! Hope to come back one day! Thanks!   

(Daniele, Hannah, Christine & Klaus)

4. Mie mi-a plăcut cel mai mult traseul încurcat.    (Robert Botoşani-Dorohoi)

5. Mai vreau la umbre!   (Bogdan, Bucureşti)

6. Foarte interesant!



17.04.2019 - continuare

7. Bobina Tesla, distractiv, interesant, neaşteptat, ingenious, relaxant, imprevizibil. Mulţumim pentru prezentare! 

Sunteţi o echipă minunată!  (Grupul din Galaţi, Şc. Gimnaziala nr. 5)

8. Am fost foarte încantaţi de toate experimentele şi mai ales de personal. 

9. Mulţumim pentru experienţa şi amintirile frumoase şi folositoare! (Înv. Arsene Elisabeta  Şcoala Gimnazială 

Jurilovca-Tulcea)

10. Mie mi-a plăcut cel mai mult iluzia optică!  (Luca)

11. Mie mi-a plăcut cel mai mult acel aparat care nu te înţeapă (n.n.: Patul Fakirului). (Hapca Vlad)

12. A fost o experienţa frumoasă, m-am distrat şi sper să mai vin!   (Irina)

13. Este foarte uimitor!    (Eva, 7 ani) ♥



19.04.2019

1. Mie mi-a plăcut cel mai mult acel pian la care trebuia să apeşi clapele cu picioarele.

2. Mie mi-a plăcut cel mai mult pe cuie.  ♥

3. A fost o experienţa foarte frumoasă. Mai vreau să mai vin!  (Dobre Cristina-Mihaela)

4. Mie aici cel mai mult mi-a plăcut acel leagăn rachetă. A fost distractiv!

5. Mie mi-a plăcut bicicleta.



21.04.2019

1. Am fost cuprins de entuziasm!   (Cristian) ☺

2. Un concept foarte interesant, mi-a plăcut. Ca sugestie….obiecte mai puţin uzate şi variantele 

de rezolvare pe spatele planşelor cu descrieri. Succes!  (Sorana)

22.04.2019

1. E stato molto bella e interessante, ho imparato molti fenomeni fizici che prima non sapevo e gli 

enigma e I giochi erano molto divertenti.   (Francesco Gherardi)

2. Patul cu cuie le-a plăcut copiilor cel mai mult şi show-ul de umbre. Multumim!



23.04.2019

27.04.2019

1. A fost minunat, mai ales “Patul din cuie”! (Cleo, 9 ani)

2. A fost fain şi impresionant!     (Alex, 11 ani)

3. Cel mai mult mi-a plăcut la caleidoscop. Acolo doamna ghid ne-a ajutat cand nu am ştiut.    (Maria, 10 ani)

4. Mi-a plăcut atelierul, camera întunecată şi patul cu cuie.  (Sabina, 11 ani, Braşov)

5. A fost foarte interesant şi distractiv şi doresc să mai am această experienţă.

6. A fost interesant şi frumos!

7. Mulţumim pentru aceste două ore interesante, distractive!  (Grupul de la Brăila)

1. A fost o experienţă frumoasă şi aş vrea să mai vin!  (Alex)


