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KELTOVÉ A MLADŠÍ DOBA ŽELEZNÁ – POZNÁVÁME KELTSKOU 
SPOLEČNOST

Kartičky pro práci ve dvojici – spojování pojmů a obrázků:

Gaius Julius Caesar

King Arthur

Asterix a Obelix

Haloween - dýně
 



Terry Jones’ Barbarians – The Primitive Celts

Slovní zásoba:

Rome – Roman ……………………………………… 

ancient Celtic centre ………………………………………

major investigation ………………………………………

after ten years of digging ………………………………………

the archeologists have found out ………………………………………

column ………………………………………

basilica ………………………………………

court of justice………………………………………

coffin ………………………………………

theatre ………………………………………

temple to Jupiter ………………………………………

Vercingetorix ………………………………………

hero ………………………………………

defy Rome ………………………………………

warrior………………………………………

fight – fought – fought ………………………………………

to preserve the Celtic way of life ……………………………………… 

look out over ………………………………………

obliterated ………………………………………

Caesar [si:z  ] ……………………………………… 

fellow  Celts ……………………………………… 

write things down ………………………………………

their side of the story ……………………………………… 

survive ………………………………………

become – became – become ………………………………………

ancient writer Polybios stated ……………………………………… 

knowledge ……………………………………… 

art and science ……………………………………… 

scholar ……………………………………… 

drift badly ……………………………………… 

celebrate ……………………………………… 

simple Barbarian Celts ……………………………………… 

develop ……………………………………… 

astonishing accuracy ………………………………………

either didn’t know ……………………………………… 

or he was lying ………………………………………    
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Otázky k filmovému dokumentu:

1) Jaké památky odkryli archeologové během rozsáhlého archeologického výzkumu keltského 
sídliště v Alesii?

2) Čí socha dominuje této významné lokalitě a odkrytým archeologickým nálezům? Popište, 
jak sochař tuto historickou postavu vypodobnil (fyzický vzhled).

3) Jak popisuje Terry Jones keltský kalendář nalezený v Coligny a jak kalendář římský? 

4) Jak charakterizoval Kelty římský autor a historik řeckého původu Polybios? Jak Polybiův výrok 
hodnotí Terry Jones poté, co se seznámil s kalendářem z Coligny?
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Otázky pro práci ve dvojicích – Poznáváme Kelty a keltskou společnost:

1) Popište a porovnejte fyzický vzhled Julia Caesara, Vercingetorixe, Asterixe s Obelixem a krále 
Artuše. 

2) Jaké písemné prameny přinášejí svědectví o Keltech a keltské společnosti?

3) Jaký obraz Keltů tyto písemné prameny přinášejí?  

Mapa keltského osídlení:
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Tipy pro učitele:

Přiřazování pojmů a obrázků:

•	 Gaius Julius Caesar, „Zápisky o válce galské“ – Caesar podává svědectví o obyvatelích 
Galie

•	 Král Artuš – mytická postava krále Artuše, který byl považován za krále Britonů (keltského 
kmene žijícího na území dnešní Anglie) a podle legendy válčil s nepřátelským kmenem Sasů

•	 Asterix a Obelix – fiktivní postavy francouzského komiksu, který vypráví příběhy obyvatel 
jedné vesničky v severozápadní Galii

•	 Halloween – svátek slavený 31. října zejména v anglosaském prostředí, který vychází 
z tradice keltského svátku Samhain (v tento den se svět živých setkává se světem mrtvých, 
duše zemřelých se vracejí na zem a s nimi přicházejí i nejrůznější duchové; pro svět duchů 
a duší zemřelých se připravují hostiny a rozsvěcují světýlka; 1. listopad je v keltské tradici 
také začátkem nového roku)



Slovní zásoba:

Rome, Roman – Řím, římský 

ancient Celtic centre – prastaré keltské centrum

major investigation – velký výzkum

after ten years of digging – po deseti letech kopání

the archeologists have found out – archeologové zjistili

column – sloup 

basilica – bazilika

court of justice – soudní dvůr 

coffin – rakev 

theatre – divadlo 

temple to Jupiter – Jupiterův chrám

Vercingetorix – galský náčelník bojující proti Římanům, konkrétně Caesarovi

hero – hrdina 

defy Rome – postavit se/vzepřít se Římu

warrior – válečník 

fight – fought – fought – bojovat (nepravidelné sloveso)

to preserve the Celtic way of life – zachránit keltský způsob života 

look out over – shlížet na něco (z výšky dolů)

obliterated – vymýcený, vyhlazený

Caesar [si:z  ] – Caesar (pozor na výslivnost!) 

his fellow  Celts – jeho druhové (tj. také Keltové)

write things down – zapisovat věci

their side of the story – jejich verze příběhu

survive – přežít 

become – became – become – stát se (nepravidelné sloveso)

ancient writer Polybios stated – antický spisovatel Polybios 

knowledge – znalost, vědění

art and science – umění a věda

scholar – vědec

drift badly – odklonit/posunout (špatným směrem)

celebrate – slavit, oslavovat 

simple Barbarian Celts – prostí barbarští Keltové 

develop – vyvinout, vytvořit, objevit 

astonishing accuracy – ohromující/udivující přesnost

either didn’t know – buď nevěděl 

or he was lying – nebo lhal
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Tipy pro diskusi na téma Poznáváme Kelty a keltskou společnost:

•	 Říman Julius Caesar zobrazován s krátce střiženými vlasy, oholen, naproti tomu Keltové 
zobrazováni s tradičním knírem, dlouhými natuženými vlasy, přilbou s křídly… Popis 
fyzického vzhledu Keltů v kontrastu k vzezření váženého římského občana. Král Britonů, 
Artuš, zobrazován jako rytíř v lesklé zbroji – tedy spíše jako středověký rytíř.

•	 Nedochovaly se písemné prameny od samotných Keltů, využíváno je tedy svědectví 
antických písemných pramenů. Jak ukazuje Terry Jones, římská verze příběhu do značné 
míry formuje naši představu o Keltech.

•	 Dalšími písemnými prameny referujícími o keltských společnostech jsou tzv. insulární 
prameny (tj. ostrovní), které pocházejí z britských ostrovů, povětšinou z Irska a Walesu, 
kde keltské etnikum nebylo převrstveno jiným etnikem. Jedná se zejména o středověká 
křesťanská díla vznikající v umělecké tradici. Mezi nejznámější díla patří legendy spadající 
do tzv. Artušovského cyklu a pojednávající o mytickém králi Artušovi.

•	 Římané podávají obraz Keltů jako hloupých barbarů bez hlubších znalostí umění a vědy, 
mnohé archeologické nálezy však pomáhají tento obraz vyvracet. Obraz Artuše v duchu 
středověké rytířské tradice – ctnostný rytíř bojující ve jménu svého lidu a připraven mu 
pomoci, legenda různými autory prezentovaná v různých obměnách, zpravidla odráží 
dobu svého vzniku.

•	 Písemné prameny mnohdy vypovídají více o svém původci než o tom, o kom 
pojednávají.           
      

 


