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BRITISH PARLIAMENT
In 1066, William of Normandy introduced a feudal system.
As the king William the Conqueror he asked the advice
of a council (people who held land) before making laws.
The royal council gradually developed into a parliament.
From the 17th century the monarchs were limited by the
parliament, it was the beginning of the English constitutional
monarchy.
The Parliament of Great Britain later became
the Parliament of the United Kingdom in 1801.
Upper House - The House of Lords (763 members)
Lower House - The House of Commons (650 MPs)

BRITISH PARLIAMENT
The Houses of Parliament in Westminster Palace in London.

The House of Lords
The House of Commons

BONFIRE NIGHT
It is celebrated in Britain every year on 5th November.
It is in memory of a famous event in British history.
Originally it was celebrated as a victory for Protestants over
Catholics. But now the festival is enjoyed by everyone.
Children make a figure of a man of old
clothes stuffed with newspapers or straw.
They take their guy into the streets
and ask for a penny for the guy .
Fireworks

The guy is then burned on a top of a bonfire.
They use the money to buy fireworks.

REVIEW – answer the questions:
Where is the British Parliament situated?
In Westminster Palace on the bank
of the River Thames in London.
How many parts has it got?
Two parts, the House of Lords
and the House of Commons.
Why is the festival Bonfire Night celebrated?
It is in memory of a famous event
in British history, Gunpowder Plot in 1605.

