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Tower Bridge

V druhé polovině 19. století se ve východní části Londýna začala rozmáhat průmyslová 
výstavba. Bylo nutné vybudovat nový most přes řeku, který by za mostem London Bridge. 
Nebylo zde ale možné postavit tradiční typ mostu, protože by znemožnil lodní dopravu do 
Londýnského přístavu, který se nacházel mezi mostem London Bridge a Towerem. Tunel byl 
sice otevřen roku 1870, ale byl určen pouze pro osobní dopravu a po přerušení provozu 
tamní železnice pro pěší.
Roku 1870 Vyhlásila Komise veřejnou soutež na konstrukci nového mostu. Zasláno bylo více 
než 50 návrhů, včetně jednoho od stavebního inženýra Josepha Bazalgetta. Vítězný návrh, 
zaslaný městským architektem Horace Jonesem, byl vyhlášen až roku 1884.
Stavba mostu začla v roce 1886 a trvala 8 let. Na práci se podílelo 5 hlavních dodavatelů a 
432 dělníků. Na podporu stability mostu byly na říční dno položeny dva masivní pilíře; každý 
obsahoval více než 70 000 tun betonu. Kostra věží a mostu samotného byla vybudována z 
více než 11 000 tun oceli a jako obložení mostu na ochranu ocelové kostry i pro vylepšení 
vzhledu byla použita cornwallská žula a portlandský vápenec.
Jones zemřel zemžel v roce 1887 a na jeho místo nastoupil dosavadní hlavní inženýr, Sir John 
Wolfe-Barry. Nahradil Jonesův středověký styl fasády zdobnějším ve slohu Viktoriánské 
gotiky.
Most byl otevřen roku 1894.

White House
Bílý dům je oficiálním sídlem a pracovištěm prezidenta Spojených států amerických. Stojí v 
městě Washington, D.C. Dům je starý více než 200 let, prvním prezidentem, který sídlil v 
Bílém domě, byl John Adams, který byl druhým prezidentem USA. Stavba Bílého domu 
začala 13. října 1792 a od této doby proběhlo mnoho renovací. Poprvé byl vymalován bílou 
barvou po Britsko-americké válce (též válka roku 1812, druhá americká válka za nezávislost), 
kdy Britové Bílý dům 24. srpna 1814 zapálili. Zásadní oprava nastala v roce 1961 a renovace 
celého domu byla zvládnuta během jednoho roku. Manželka tehdejšího prezidenta 
Kennedyho Jacqueline Kennedyová nakoupila mnoho historických i nových bytových 
zařízení. Vytvořila zde muzeum americké historie se sbírkou prezidentských portrétů. Bílý 
dům obsahuje i lékařskou a zubní ordinaci, televizní studio, solárium, vnitřní bazén a úkryt 
proti jaderným bombám. Od ledna 2021 v něm bydlí 46. prezident USA Joe Biden.
Bílý dům byl podle návrhu irského architekta Jamese Hobana postaven v roce 1792. Po 
úpravách a rozšířeních dnes zabírá plochu přes 5100 metrů čtverečních na pozemku o 
výměře více než sedmi hektarů.
Bílý dům navštíví až 30 000 návštěvníků týdně, tedy přes jeden a půl milionu návštěvníků 
ročně.
Nejznámějším pokojem je Oválná pracovna – oficiální pracovna prezidenta USA.









Ptáci UK a USA
Orel Bělohlaví

- je to velký dravý pták
-žije v severní Americe
-je to národní symbol USA

Strnad Obecný Skotský

-je velký asi jako vrabec
-má delší ocas než vrabec
-má kuželovitý zobák

Aratinga

-žije v jížní americe
- jsou to středně velcí ptáci
-Zbarvením se nejedná o příliš pestré ptáky

Anglický Bublák

-patří do skupiny barevných holubů
-bublák se mu říká kvůli bublaní který vydává místo cvrdlikání
-nejstarší zmínky o Bublácích pocházejí z Egypta



Dopis pro Mr Beana
Dobrý den Mr Beane,
chtěli bychom Vás pozvat k nám do USA. Budete ubytován v 
hotelu Warwick ,kde budete mít snídani zdarma. Běžnou snídaní u 
nás jsou vajíčka se slaninou a kávou, wafle nebo lívance s 
javorovým sirupem. Na oběd si můžete zají třeba do fastfoodu, u 
nás je to docela časté místo pro oběd. Najdete tam třeba 
hamburger, hranolky. Přáli bychom si, abyste navštívil některá 
významná místa u nás. Příkladem takového místa je Central Park, 
Empire State Building, Brodway a Time Square. Zveme Vás z 
důvodu otevření musea 11.9. A byli bychom moc rádi, kdybyste ho 
otevřel Vy. Kdybyste cokoli potřeboval, nebojte se nám zavolat na 
číslo 734 567 254.



Typická Americká 
Snídaně
Typická Americká snídaně se skládá z: 
vajíčka se slaninou a 
toastem, wafle s kafem a lívanci.
Působí chutně, ale není úplně zdravá. 
Nachází se v ní hromady cukru, tuku a 
kalorii. Dali by si ji všichni ze 
skupiny. Mimochodem, tento plakát 
jsme dělali sami a jedná se čistě o náš 
výtvor. Dan Bartošek, Tom Hájek, 
Vilém Bělský, Martin Nakládal




