
ASTERIX NA 

OLIMPIJADI

IZ STRIPA O ASTERIXU IN OBELIXU



KDO STA ASTERIX IN OBELIX?

Asterix je glavni 
junak serije 
francoskih 

komičnih stripov,
ki jih je napisal 

Rene Gosciny in 
narisal Albert 

Uderzo. Stripi so 
se najprej pojavili 
v francoski reviji 

Pilote. 

Stripi 
pripovedujejo o 

galski vasi (Galija –
današnja Francija, 
Belgija in severna 

Italija),   ki jo 
Rimljani neuspešno 
oblegajo. Prebivalci 

galske vasi so 
Rimljanom kos 

zaradi čarobnega 
napoja, ki jim ga 

vari vaški čarovnik 
Panoramix. 

Glavna junaka sta 
Asterix in njegov 
najboljši prijatelj 
Obelix, ki je po 

poklicu raznašalec 
menhirjev (svetih 

kamnov). 

Asterix je 
bistroumen 

vojščak nizke 
postave, ki s 

pomočjo 
čarobnega 

napoja ščiti svojo 
vas. 

Obelix je znan po svoji 
debelosti. Je edini v 

Asterixovi vasi, ki ima 
trajno nadčloveško moč, 
saj je kot otrok padel v 

kotel s čarobnim 
napojem. Zaradi tega 

Obelix ne sme več piti 
čarobnega napoja. Ima 
tudi psička z imenom 
Kužifix.  Navdušen je 

nad lovom in 
pretepanjem Rimljanov.



ASTERIX IN OBELIX NA OLIMPIJSKIH IGRAH –

KAJ VEŠ O OLIMPIJSKIH IGRAH?

V stari Grčiji so bogu 
Zeusu v čast leta 776 
pred našim štetjem 

priredili prve olimpijske 
igre pod vznožjem gore 

Olimp, za katero so 
verjeli, da je domovanje 
grških bogov.  Igre so 

potekale vsaka štiri leta.

Na igrah so lahko 
tekmovali člani različnih 
grških državic, zato je 

med trajanjem 
Olimpiade veljal mir. 

Nagrada je bil venec iz 
oljčnih listov in večna 

slava. 

Sprva so na igrah 
tekmovali le moški, 100 

let kasneje so se 
pridružile še ženske, ki 
so lahko tekmovale le v 

teku in skokih.

Tekmovalne panoge so 
bile: tek, dirke z bojnimi 

konji, metanje diska, 
skok v dolžino in višino 

ter tek v oklepu. 

Olimpijske igre je leta 
394 prepovedal rimski 
cesar Teodozij zaradi 

uvedbe krščanske vere.

Olimpijske igre v 19. 
stoletju ponovno oživi 
francoski baron Pierre 

de Coubertin.



ASTERIX NA OLIMPIJSKIH IGRAH

ODLOMEK SE DOGAJA 
V STAREM VEKU, LETA 

50 PRED NAŠIM 
ŠTETJEM.

PREBERI STRIP V BERILU 
NA STRANEH 94, 95 IN 

96.  NE POZABI NA 
RETROSPEKTIVO IN 

EPILOG (ZAKLJUČEK). 



NALOGA 1 –V ZVEZEK PREPIŠI MISELNI VZOREC IN GA DOPOLNI



NALOGA 2

Razišči, kaj pomenijo 
barve olimpijskih 
krogov. 

01
Naštej vsaj 5 
športov, v katerih, v 
današnjem času, 
športniki tekmujejo. 

02
Letošnje poletne 
Olimjske igre so 
odpovedane. Razišči, 
v katerem mestu bi 
potekale. 

03



PO ASTERIXU JE BILO 
POSNETIH VELIKO 
FILMOV IN RISANK.

 Če želiš, si lahko film o 

Asterixu na Olimpijadi 

ogledaš na naslednji 

povezavi:

https://www.youtube.com/watc

h?v=cd5TAhaFJn4

 Žal, slovenske inačice ni, film 

je v  angleščini. 

https://www.youtube.com/watch?v=cd5TAhaFJn4

