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ANGLO – SAXON KINGDOMS
The last Romans left Britain in the year 410.
The new invaders came to Britain.
They were Germanic tribes – the Angles, Saxons and Jutes.
A lot of Celts were forced to leave their homes.
They were pushed to Wales and Scotland.
Some of them became slaves of the Saxons.
The Anglo – Saxons divided England into 7 kingdoms.
They also founded a lot of new villages.

KING ALFRED THE GREAT
He was the king of Wessex from 871-899.
He defended England against
Danish attacks.
He is remembered for encouraging
education and the use of the
English language.
He translated several works
from Latin into Anglo-Saxon.
He started Anglo-Saxon Chronicle.
Statue of Alfred the Great in Winchester

THE VIKINGS
In the 9th and 10th centuries

Viking longboat
replica in
Ramsgate, Kent

ANGLO – SAXON KINGDOMS
The Vikings came first from
Norway and Denmark at the
end of the 8th century.
They conquered most of
England, the area was called
Danelow.
Only the southern kingdom of
Wessex with the strong King
Alfred the Great was
independent.
Map of England in 878.

REVIEW
All these people lived in Britain. Put them in the right order.
Vikings

Anglo-Saxons

Britons

Romans

The Celtic tribes.
They came from Europe.
They gave the island the name.

Britons

England was added to the
Roman Empire in 43 AD.

Romans

They came from
northern German lands.

Anglo-Saxons

They invaded many times.
They came to conquer and to settle.

Vikings

