Gyptina svatba

Nastal slavný den v životě keltské
knížecí dcery Gypty, jejíž otec byl
vládcem keltských kmenů na pobřeží
Středozemního moře.
Dnes večer si sama bude moci zvolit
svého budoucího manžela !!!

Moc, sláva a zkazky o bohatství Gyptina
otce sahaly daleko za jeho území.Není
divu, že se na námluvy sjelo hodně
nápadníků z různých koutů světa …

Zatímco Gyptu strojily
její družky, přijela na
dvorec keltská knížata z
celé Galie i ze
vzdálených koutů Evropy a
nabízela jejímu otci
nesčetné a cenné dary.

Zakresli do mapy oblast, odkud mohli
přijet Keltové.
Nápověda: jedná se o území
zabírající dnešní jižní Německo,
Rakousko, Švýcarsko, Francii a ČR.

Namaluj nebo napiš, jaké dary mohli keltští uchazeči
přivézt pro Gyptu a jejího otce.
Nápověda: předměty najdeš ve vysoké vitríně v prvním sále.

A nebyla to pouze keltská knížata, kdo dorazil. Až z
daleké Fokáie za mořem přijeli černovlasí, osmahlí
kupci se svým drahocenným zbožím, které Keltové
milovali. Byli to Řekové.
-----------------------------------------------------------Zakresli do mapy oblast, odkud přijeli tito nápadníci.

Řekové v 5. století př.n.l.
zakládali ve Středomoří
hodně kolonií. Některá z
těchto měst jsou obydlená
dodnes a mnohdy si zachovala
i podobný název.
Jaké scény popisuje mladý Řek ve své řeči ke
keltskému knížeti? Napiš do bublin, o co se jedná.

------------------------------Zkus je najít v nápovědě a
přiřadit k sobě:
Nikaia .......................
Masillia .....................
Byzantion ....................
Neapolis .....................
Syrakusae ………………………………………………..
Nápověda:
Nice, Lhota, New York, Marseille,
Syrakúsy, Nové Strašecí, Istanbul,
Neapol, Paříž, Řím.

Vypiš vedle ornamentu do sloupku, jaké dary mohli řečtí
nápadníci přivézt pro Gyptu a jejího otce.
Nápověda: předměty najdeš ve vysoké vitríně napravo ve
druhém sále.

Poté se otočila a mlčky
nalila nápoj do misky …

…ten, komu misku
podá, se stane jejím
vyvoleným manželem.

Nastal dlouho očekávaný moment, kdy si
knížecí dcera Gypta vybere chotě podle své
vůle.

A já s radostí a
láskou přijímám !

A tak se stalo, že si keltská
dcera mocného knížete
nezvolila žádného z bohatých
nápadníků její krve, ale
obyčejného obchodníka z
dalekého poloostrova kdesi v
Egejském moři.

Jejich domovem zůstala oblast
dnešní Marseille, kde bylo
založeno město nesoucí řecké jméno
Masillia.
Zde se v míru po mnoho staletí
setkávaly a propojovaly dvě různé
kultury – řecká a keltská.

Otče, zvolila
jsem si za
muže Řeka …

Vybarvi si mandalu s keltskými vzory !!!

Tento pracovní sešit doprovází výstavu „Ve stínu Olympu“, realizovanou v NM v roce 2012
– 2013 v rámci projektu „Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického
kulturního dědictví“.

