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GREAT PLAGUE OF LONDON
The last major epidemic of the
bubonic plague in England.
1665 - 1666
It killed 15% of London
population (about 100,000 people).
The disease
was spread by
the fleas from
rats.
There was no sanitation, garbage was thrown out of the houses.
The city was overcrowded, dirty and muddy.

GREAT FIRE OF LONDON
It was a very large fire which lasted for 4 days
in September 1666, and destroyed many parts of London.
It started in a
bakery in the street
called Pudding
Lane and spread
rapidly across the
City of London.
It destroyed
13,200 houses,
87 churches and
many buildings of
local authorities.

GREAT FIRE OF LONDON
Why was the fire so devastating?
The city was very crowded
with narrow streets.
The buildings were made of
wood with thatched roofs.

A strong wind was
blowing.

There were open fireplaces
and candles in wooden
houses which caused fires
very often.

Only a few deaths from the fire were officially recorded.
The material destruction was enormous.

GREAT FIRE OF LONDON
The new city was planned
and built after the fire.
The streets were wider.
The buildings were constructed
of brick and stone.
Wooden buildings were
forbidden.
A Monument to the Great Fire
in London was erected near
Pudding Lane.

GREAT FIRE OF LONDON
Sir Christopher Wren built the famous St. Paul s Cathedral.

REVIEW – answer the questions:
What happened in the years 1665-1666 in London?
The epidemic of plague killed a lot of people in London.
The fire damaged the City of London.
What do you know about the City of London in that times?
The city was crowded and dirty….
Why was the fire so devastating?
There were narrow streets, wooden houses, open fireplaces …
How was the new City built?
It was planned with wide streets, houses made of brick and stone.

