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KING ARTHUR
and the Knights of the Round Table
He was the king of England in the 5th and 6th centuries.
He was a legendary leader who led the
Britons in battles against the Saxons.
There are many stories about King
Arthur and his knights, but nobody
knows, if they are true.
The stories are very popular and have
been used in poems, plays and films.
King Arthur – tapestry, c. 1385

KING ARTHUR
The real King Arthur lived in the late 5th and early 6th century.
He was a Celtic warrior chief who fought against the Saxons.
The stories about him were collected in the 12th century.
The stories also describe adventures of his knights.
The stories of King Arthur and his knights celebrate the highest
Christian principles.
Their character and courage are constantly tested by meetings
with giants and dragons.
The passionate love of a nobleman for his lady often ended
tragically.

REVIEW
Match together the names and descriptions:
Excalibur

Merlin

Tintagel

Camelot

Guinevere

The name of the castle in Cornwall where Arthur
was born.

Tintagel

The name of the magician who brought him up not
knowing he was heir to the throne.

Merlin

The name of a legendary sword.

Excalibur

The name of the castle were the knights were
sitting around the round table.

Camelot

The name of the beautiful lady who Arthur married

Guinevere

