Joc de rol
Part 1. Studiază replicile și vocabularul folosit în dialogul oferit ca model. Interpretează
dialogul pe roluri.

Studentul A este din Canada.
El / Ea vrea să afle mai multe lucruri despre competiția croată cunoscută sub numele de Sinjska
Alka.
Puteți folosi următoarele replici:
-

Salut. / Bună dimineața. / Bună ziua.

-

Îmi puteți / poți spune câte ceva despre…? / Aș vrea să aflu mai multe în legătură cu…

-

Am auzit despre o competiție numită Sinjska Alka. Ce este, de fapt, aceasta?

-

De când se organizează acest concurs?

-

Ce fel de probe conține și cum se execută ele? Care sunt regulile?

-

Cine poate participa la aceste întreceri?

-

Din ce se face Alka?

-

Îți mulțumesc pentru informații!

Studentul B este din Sinj (Croația).
El / Ea oferă informații cu privire la competiția Sinjska Alka.
Puteți folosi următoarele replici:
-

Salut. / Bună dimineața. / Bună ziua.

-

Cu mare plăcere! Îți / Vă povestesc ce este de știut despre aceasta.

-

Sinjska Alka este o competiție ecvestră, o întrecere unde participanții au de trecut niște
probe călare.

-

Concursul se organizează din anul 1715. Acesta are loc în orașul croat numit Sinj, în
fiecare an, în prima duminică a lunii august.

-

Există un obiect numit Alka care atârnă la 3 metri și 32 de centimetri deasupra pistei de
curse. Călărețul merge în galop pe pistă, încercând să străpungă cu sulița inelul din
mijlocul obiectului numit Alka. În funcție de ce parte a obiectului numit Alka reușește să
lovească, primește de la 1 la 3 puncte, respectiv nu primește niciun punct dacă ratează
ținta, adică dacă nu nimerește deloc Alka. Competiția are trei tururi.

-

Numai bărbații originari din Sinjska krajina (orașul Sinj, împreună cu satele din jur) pot
lua parte la întrecerea Alka, iar participarea la acest turneu cavaleresc este considerată a fi
un privilegiu deosebit.

-

Alka este un obiect, în formă de inel, făcut din fier forjat. Inelul Alka include, de fapt,
două inele: unul mai mic (de 3,51 de cm), cuprins în interiorul celuilalt, mai mare (de
13,1 cm). Cele două inele sunt legate prin trei segmente de fier care împart inelul exterior
în trei compartimente egale. Partea exterioară periferică și spițele au o grosime de 6,6
mm. Inelul Alka are și o bucată ascuțită de fier, orientată lateral, cu fața spre Alkar (de
care atârnă inelul).

-

Cu plăcere!

Part 2. Elaborează un dialog asemănător, având ca temă de discuție o tradiție cavalerească
din țara ta. Dacă lucrul acesta nu este posibil, atunci poartă o discuție despre un turneu sau
despre o întrecere tradițională specifică țării tale.

