
 
 

Do Takonína jsme jeli autobusem. Když jsme byli na místě, došel si pro 
nás pán, který nás dovedl dovnitř. Protože tam ještě nebyly další školy, tak jsme 
dělali disciplíny, co jsme měli dělat až po představení. První disciplína byla, že 
jsme házeli oštěpem. Potom jsme házeli prakem a po představení jsme stříleli 
lukem .Když přijely ostatní školy, začalo představení. Keltové nosili hlavně 
kostkované oblečení. Z celého představení se mi nejvíc líbilo, jak jezdili na 
koni. Když skončil celý program, jeli jsme zpět do školy a ti,  kteří chodili na 
oběd, šli s paními učitelkami jíst.  
 

Markéta Bergmanová,  5.třída 
 

25.4 2014 jsme jeli do Takonína. Když jsme dosvačili, tak jsme šli na 
jejich dvůr a začali jsme exkurzi. Házeli jsme kopím do divokého prasete z látky 
a sena. A já jsem se netrefil, ale byl první, kdo házel. Pak jsme házeli prakem 
Keltů do proutěného koše a já jsem se netrefil. Potom jsme si sedli na lavičky. 
Říkali nám, že se Keltové často připojovali k jiným armádám.Věřili, že když 
zemřou, tak se převtělí. Pak nám to vše znovu vysvětlovali a nakonec jsme šli na 
luky. Byly tam dva luky: starý keltský luk a nový, vyrobený pro armádu. Mně se 
líp střílelo z toho keltského. Pak jsme jeli zpět do školy a já jsem šel na oběd. 
 

Vojtěch Benc, 5. třída 
 

Jeli jsme do Takonína na výlet 25.dubna 2014. Odjezd jsme měli v 7:45. 
Jeli jsme tak na ukázku na Kelty a Římany. Když jsme přijeli na místo, tak jsme 
se nasvačili, když jsme se nasvačili, tak jsme se přesunuli do dvora, kde jsme se 
zkoušeli trefit oštěpem do slámy a po tom, co jsme všichni doházeli, tak jsme se 
trefovali prakem do koše. Když jsme doházeli a dostříleli všichni, tak jsme šli do 
dvora, kde jsme svačili. Pak začalo předvádění a povídání. Při povídání jsme se 
dozvěděli, že Keltové měli spoustu znaků, například parohy, to byl erotický 
symbol, parohy bez výrostků jim připomínalo ženské pohlaví a s výrostky 
připomínalo mužské pohlaví. Když skončilo předvádění a povídání, jaké to 
tehdy bylo, tak jsme se znova přesunuli do dvora, kde jsme před předváděním 
zkoušeli házet a střílet. Tam nám řekli, co teď budeme dělat. Když jsme se 
dozvěděli, že budeme střílet lukem, tak někdo byl nadšený a někdo zase 
nešťastný. Šli jsme na místo, kde jsme stříleli lukem a každý si mohl střelit jen 
dvakrát z každého luku jednou, protože tam měli jen dva luky.  
 

Monika Bergmanová, 5. třída 
 



         Dne 25.4. jsme se sešli před školou kolem 7:30. V 7:45 jsme odjeli od 
školy autobusem. Jeli jsme přibližně 45 minut. Přijeli jsme do Takonína a ze 
dveří vyběhl  Kelt. Šli jsme dovnitř. Nasvačili jsme se a potom  jsme si šli 
vyzkoušet hod  oštěpem a střelbu z praku. Poté jsme šli  na představení. Bylo to 
o Keltech a Římanech. Keltové měli kostkované oblečení. Stříleli jsme z luku. 
Pak jsme jeli domů. 

 
Lukáš Svoboda, 5. tř. 

 
Když jsme tam přijeli, tak tam nikdo nebyl. Tak jsme šli házet oštěpy, 

málokdo se trefil, a když všichni doházeli, tak jsme šli házet kameny z praku. 
Keltové byli bojovní. Bojovali hlavně proti Římanům, které skoro porazili. 
Symboly, které měli na obličejích, měly vždy nějaký význam.  Také jsme stříleli 
ze starého a nového luku. Rozdíl byl v tom, že starý měl úchyty a nový ne. 
Potom jsme se zastavili u suvenýrů. Já jsem si koupil dřevěný meč s kůží. 
V autobuse jsme zpívali písničku My tu ne-řveme, ale pravda to nebyla. 
 
Keltská babička 
 
Když jsme do Takonína  jeli, 
jaké to tam bude, jsme nevěděli. 
Prý jsme všichni Keltské báby, 
co malíčkem zničí i hrady, 
co taky páchnou velice, 
prý je to jejich tradice. 
 

Filip Kordík, 5. třída 
 

Odjížděli jsme 25.4 v 7:45. Chvíli po odjezdu se mi udělalo špatně. Když 
jsme dojeli, byl div, že jsem nezvracel. Šli jsme svačit a po chvíli jsme šli. Ve 
dvoře jsme dosvačili. Pak přišel zvláštní děda a ukazoval do lidí, že tamto je 
jeho prababička, kterou zašlápnul slon. Tamto je jeho praděda a že ten spadnul 
ze střechy. Šli jsme na druhý dvůr, kde jsme mohli vyzkoušet házení oštěpem a 
střelbu z praku a luků. Každý měl dva pokusy. Oštěpem jsme se trefovali do 
hromady slámy. Moc lidí se netrefilo včetně mě. Prakem jsem se vůbec netrefil. 
Potom povídali o tom, jak stolovali, válčili a oslavovali. Když jsme stříleli z 
luku, tak jsem se trefil při prvním pokusu. Při druhém kousek vedle. Pak jsme 
odjeli do školy. 

Kryštof Bednář, 5. třída 
 
 
 

 


