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Salutul / Prezentarea
Cei tineri îi salutã pe cei

vârstnici, iar bãieþii le salutã pe
fete.

Bãiatul este prezentat fetei,
iar cel mai tânãr, celui mai în
vârstã. Fata este cea care trebuie
sã întindã prima mâna, atunci
când cineva îi este prezentat.

Igiena / EleganþaIgiena / EleganþaIgiena / EleganþaIgiena / EleganþaIgiena / Eleganþa
Sã ai întotdeauna un aspect
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curat ºi îngrijit, sã te îmbraci cu
bun gust, elegant  ºi asortat!

Îmbracã-te corespunzãtor
locului sau evenimentului la care
mergi, altfel vei fi ridicol!

Ai grijã zilnic de igiena
personalã; dacã îþi vor mirosi urât
gura, hainele, corpul, toþi te vor
ocoli!

În vizitãÎn vizitãÎn vizitãÎn vizitãÎn vizitã
Nu întãrzia acolo unde ai fost

invitat, pentru a nu strica

programul gazdelor!
Gândeºte-te din timp la un

program cât mai interesant, dar
potrivit, al petrecerii!

Când mergi în vizitã, oferã un
cadou, oricât de mic!

La spectacolLa spectacolLa spectacolLa spectacolLa spectacol
Vino mai devreme cu 10-15

minute la un spectacol, pentru
a te instala!

În timpul spectacolului nu
vorbeºti, nu mãnânci, nu pleci
de pe scaun, nu fluieri!

Aplaudã-i pe artiºti, dacã þi-
au plãcut, pentru a-i rãsplãti!

PrieteniPrieteniPrieteniPrieteniPrieteni
Zâmbeºte ºi spune vorbe

frumoase ºi adevãrate prie-
tenilor tãi!

Învaþã sã deosebeºti
cuvintele frumoase ºi sincere de
cele linguºitoare, înºelãtoare!

Îmbrãþiºeazã-þi prietenii cu
drag atunci când vã întâlniþi!
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•  1 iunie este a 152-a zi a calendarului•  1 iunie este a 152-a zi a calendarului•  1 iunie este a 152-a zi a calendarului•  1 iunie este a 152-a zi a calendarului•  1 iunie este a 152-a zi a calendarului
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•  1475: Prima menþiune documentarã a•  1475: Prima menþiune documentarã a•  1475: Prima menþiune documentarã a•  1475: Prima menþiune documentarã a•  1475: Prima menþiune documentarã a
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•  1914: Vizita oficialã a þarului Rusiei,•  1914: Vizita oficialã a þarului Rusiei,•  1914: Vizita oficialã a þarului Rusiei,•  1914: Vizita oficialã a þarului Rusiei,•  1914: Vizita oficialã a þarului Rusiei,
Nicolae al II-lea, la ConstanþaNicolae al II-lea, la ConstanþaNicolae al II-lea, la ConstanþaNicolae al II-lea, la ConstanþaNicolae al II-lea, la Constanþa

•  1941: Al doilea rãzboi mondial: Cr•  1941: Al doilea rãzboi mondial: Cr•  1941: Al doilea rãzboi mondial: Cr•  1941: Al doilea rãzboi mondial: Cr•  1941: Al doilea rãzboi mondial: Cretaetaetaetaeta
capituleazã în faþa Gercapituleazã în faþa Gercapituleazã în faþa Gercapituleazã în faþa Gercapituleazã în faþa Germanieimanieimanieimanieimaniei

•  1967: The Beatles lanseazã albumul•  1967: The Beatles lanseazã albumul•  1967: The Beatles lanseazã albumul•  1967: The Beatles lanseazã albumul•  1967: The Beatles lanseazã albumul
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club BandSgt. Pepper’s Lonely Hearts Club BandSgt. Pepper’s Lonely Hearts Club BandSgt. Pepper’s Lonely Hearts Club BandSgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

•   1971:  Se naºte  Monica  Anghel ,•   1971:  Se naºte  Monica  Anghel ,•   1971:  Se naºte  Monica  Anghel ,•   1971:  Se naºte  Monica  Anghel ,•   1971:  Se naºte  Monica  Anghel ,
interprinterprinterprinterprinterpretã retã retã retã retã româncã de muzicã uºoarãomâncã de muzicã uºoarãomâncã de muzicã uºoarãomâncã de muzicã uºoarãomâncã de muzicã uºoarã

•   2004:  Adunar•   2004:  Adunar•   2004:  Adunar•   2004:  Adunar•   2004:  Adunar ea Genera lã  a l  ONU,ea Genera lã  a l  ONU,ea Genera lã  a l  ONU,ea Genera lã  a l  ONU,ea Genera lã  a l  ONU,
declarã anul 2005, ca declarã anul 2005, ca declarã anul 2005, ca declarã anul 2005, ca declarã anul 2005, ca An InterAn InterAn InterAn InterAn Internaþional alnaþional alnaþional alnaþional alnaþional al
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de la publicarde la publicarde la publicarde la publicarde la publicarea celebrea celebrea celebrea celebrea celebrelor lucrãri ale luielor lucrãri ale luielor lucrãri ale luielor lucrãri ale luielor lucrãri ale lui
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