Lomu spēle
1.uzdevums. Iemācieties dotos vārdus un pāros izspēlējiet lomu spēles.
Students A ir suvenīru veikala pārdevējs

-

Sveiki! / Labrīt! / Labdien!

-

Kā es Jums varu palīdzēt? / Vai Jums ir nepieciešama palīdzība?

-

Tad Jūs esat pareizajā vietā.

-

Mūsu veikalā ir liels, augstas kvalitātes, ar rokām darinātu suvenīru
klāsts, piemēram, zīda kaklasaites, šokolādes asorti …

-

Protams. Bajadēra ir viens no populārākajiem, kā arī labākajiem
saldumiem valstī.

-

Tas ir atkarīgs no tā, ko vēlaties. Cenu diapazons ir no 75 līdz 198
kunām, atkarībā no izmēra un iesaiņojuma.

-

Kuru Jūs vēlētos?

-

Protams.

-

17. gadsimtā, kamēr norisinājās 30 gadu ilgais karš Francijā, karalis Luiss
XIII noalgoja horvātu algotņus, kas sēja ap kaklu sev lakatiņus, kā daļu
no savas uniformas. Šiem lakatiņiem ne tikai bija sava funkcija - jaku
aizdarīšana, bet tiem piemita arī dekoratīva nozīme, kas karalim Luisam
ļoti patika. Patiesībā tie viņam patika tik ļoti, ka viņš šos lakatiņus
pasludināja par obligātu aksesuāru visām karaliskajām tikšanās reizēm
un, lai godinātu Horvātijas karavīrus, viņš lakatiņiem deva nosaukumu
“La Cravate”.

-

Lieliska izvēle.

-

Vai drīkstu Jums parādīt vēl kaut ko, kas, manuprāt, Jūs varētu
interesēt?

-

Es ticu, ka dāmas Jūsu ģimenē atzinīgi novērtētu šo suvenīru.

-

Pagas mežģīnes ir mežģīņu tips ar neatkārtojami skaistu rakstu un tās
tiek veidotas, ievērojot gadsimtiem ilgas tradīcijas. Pirmās Pagas
mežģīnes tika radītas 15. gadsimtā un to pagatavošanas māksla tika
nodota no paaudzes paaudzē. 1937. gadā pasaules izstādē Parīzē Pagas

mežģīnes saņēma zelta apbalvojumu par augstas kvalitātes roku darbu.
Savukārt ķeizariene Marija Terēze turēja apcietinājumā Vīnē Pagas
mežģīņu darinātāju.
-

Vai Jums interesē vēl kaut kas?

-

Paldies, par Jūsu pirkumu!

Students B ir tūrists no Japānas

-

Sveiki! / Labrīt! Labdien!

-

Es vēlos iegādāties tradicionālu horvātu suvenīru.

-

Ko Jūs man varētu piedāvāt?

-

Šokolāde? Varbūt Jums ir Bajadēras Nougat deserts. Es esmu to redzējis
kaut kur reklāmā.

-

Labi. Es ņemšu vienu kastīti.

-

Cik tas maksā?

-

Es ņemšu visdārgāko.

-

Vai es varu aplūkot zīda kaklasaites?

-

Es tikai zinu, ka kaklasaites izgudoja horvāti, bet varbūt Jūs varētu
pastāstīt kaut ko nedaudz vairāk par tām?

-

Ļoti interesants stāsts, paldies, ka padalījāties zināšanās!

-

Es pirkšu sarkano un zilo savam tēvam; viņam ir dzimšanas diena
nākamnedēļ.

-

Protams. Kas tas ir?

-

Es nekad neesmu redzējis tik skaistu roku izstrādājumu.

-

Jūs esiet tik laipns un izpalīdzīgs. Dāmām ļoti patiks.

-

Tas būs viss pagaidām.

-

Paldies Jums!

Avoti:
https://www.godubrovnik.com/travel-corner/necktie-croatia-invetion
http://www.visit-pag.com/tours/pag-lace/PG-TR-129

2.uzdevums. Izveidojiet līdzīgu dialogu par suvenīriem no Marijas Bistricas un / vai
Aglonas!
Vairāk informācijas varat atrast šeit:
http://www.tz-marija-bistrica.hr/en/crafts
http://www.aglona.travel/suveniri/
https://www.facebook.com/pages/category/Gift-Shop/Lidijas-lapas-veikalsSuvenīri-Aglonā-287607238624243/

