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Velký požár Londýna

Velký požár Londýna se přehnal přes centrální část města, řádil od 2. do 5. 
září a zničil velkou část města. 

Požár vznikl v sobotu ráno v domě pekaře. Pekař pravděpodobně zapomněl 
uhas_t oheň v peci, když šel večer spát, a krátce po půlnoci jiskry 
z doutnajících uhl_ků zapál_ly pal_vové dřív_ u pece. Pekař i se svou rodinou
stihl uniknout z hořícího domu oknem v poschodí, ale jeho hospodyni se _nik 
nezdařil, a byla tak první obětí požáru.

Během hodiny b_l informován starosta, který však situaci podcenil a zůstal 
v posteli.

Příznivé podmínky pro obrovský požár připravilo dlouho trvající suché a teplé 
počasí, k němuž se přidal v_tr. Pro stavbu většiny domů v Londýně té doby 
b_ly použity hořlavé mater_ály (dřevo a sláma) a jiskry z hořícího pekařova 
domu zapál_ly sousední domy. Podporován  větrem se požár začal šířit 
Londýnem. 

Has_t pomocí tehdy dostupných prostředků nestačilo. Nakonec musel b_t 
odstřelen pás domů, o který se oheň zastavil.

Požár z roku 1666 byl jednou z největších katastrof v dějinách Londýna. Zničil
13 200 domů, 87 chrámů, 6 kaplí a 4 mosty. Počet obětí požáru není přesně 
znám, předpokládá se malý počet, okolo deseti osob. Tak velký rozsah škod 
zp_sobený ne_m_slně zav_něným požárem nebyl na světě zaznamenán.

Požár měl ale i pozitivní efekt – zastavil šíření morové nákazy, která zasáhla 
Londýn předchozího roku a bývá označována jako Velký mor a která 
způsobila smrt až 100 000 lidí. Po požáru musely být nové domy byly stavěny
z nehořlavých materiálů (cihel a kamene), byla zlepšena kanal_zace a 
zlepšila se dopravní dostupnost.

Ve kterém století se Velký požár Londýna odehrál?

…................................

Kolik dnů požár trval?

…..............................

Co přispělo k tomu, že se oheň rychle šířil?

…........................................................................................................................



Pomocí čeho se podařilo oheň zastavit?

…........................................................................................................................
Jaký byl kladný důsledek požáru?

…................................................................................

1. Doplň vynechaná písmena.
 
2. U podtržených slov urči pád.
 
3. U slova pekař vymysli slovo významem:

souřadné - …......................... nadřazené - …....................................

4. Vymysli synonyma ke slovům:

počet – ….................. požár – …...................... chrám - ….........................

5. Vymysli antonyma ke slovům:

největší - ….................... nakonec - ….................. suché - …................

6. V následujících slovech vyznač kořen , předponovou a příponovou část:

nehořlavých zapomněl obětí

největších uhasit zlepšila

odstřelen uhlíků označována


