ПЪРВО МЯСТО

-

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА – 9 ”Б” КЛАС

ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО
Погледът е нещо, което преминава през очите на хората, а хората са
толкова много. Така че всеки има своя поглед в бъдещето и при това бъдещето би
могло да бъде в толкова много форми и вариации. Например, бъдещето се отнася
до развитието на света, до реализацията в живота ни. Когато попитаме хората
„Какво виждате в бъдещето? ”, повечето биха отговорили, че си представят света
като едно по-добро място за живеене, с по-добри условия и повече добрини, но ако
зададем този въпрос на малко дете, то през неговите очи бъдещето би било
изпълнено с най-различни фантастични същества, притежаващи необикновени
сили. С една дума, погледът в бъдещето през очите им ще е една приказка,
изпълнена с приключения и герои с необикновени сили .
Малко по-различен е въпросът „Какъв е вашият поглед в бъдещето ни?”.
Голяма част от хората биха отговорили на този въпрос, като го свържат с
нацията ни и бъдещето на мястото, в което живеем.
През моите очи погледът в бъдещето преминава през стотици призми, но то
се очертава главно в два контраста - черно и бяло.
Черният се отнася за новите технологии, които навлизат в живота ни и в
ежедневието ни. Наистина аз подкрепям теорията, че щом нещо е създадено, значи
не ни е ненужно. Но пък обратното на тази теория е, че щом досега предците ни са
оцелели без тези иновации, значи те не са чак толкова необходими. И едно от
нещата, които виждам в черен цвят е това, че повечето деца не си изживяват
детството пълноценно. Няма ги игрите с топката, чертаенето с тебешир по
асфалта, гонениците, общуването с други деца навън на въздух и сред природата.
Няма ги и стотиците други прекрасни и скъпоценни мигове, изпълнени с искрени
усмивки и звучния и весел глас на деца - това вече отдавна е отживелица. Сега
децата прекарват голяма част от времето си пред компютъра и промиват- пълнят
мозъците си с безполезна информация и ненужни факти. Вместо да прочетат
някоя хубава и интересна книжка и да обогатят речника си .
През призмата на белия цвят на този въпрос признавам, че наистина
новите и модернизирани неща ни информират за нещата от живота и ни дават до
голяма степен полезна информация за заобикалящото ни, също така ни дават
достъп и комуникация с всяка една точка на света и то по много по-лесен,
достъпен и удобен начин за нас.
Но когато съпоставим двата цвята или ги поставим на везни, то черният
надделява и тогава виждаме, че това бъдеще не е най- добрият ни избор, защото не
би ни било хубаво да робуваме на машините, създадени от нас - тогава бъдещето
не би било такова, каквото всички си го представят и искат да бъде.

Когато се зададе въпросът „Какъв е Вашият поглед в бъдещето ни?”, тази
малка частица „ни” преобръща целия ми възглед за бъдещето. Аз си представям
бъдещето ни като една по-добра, образована и цивилизована нация, повече
добрини по света и по-щастлив и добър живот, ежедневие изпълнено с оптимизъм
и искрени усмивки и истински топли чувства.
Общо казано, моето пожелание за бъдещето е за по-чиста планета с повече
спокойствие и добър живот, с добри хора, с повече разбирателство и без пречки от
страна на новите технологии и изобретения. Все пак всичко трябва да има
граници, а границите не бива да бъдат прекрачвани, защото тогава полезното
става вредно. А какво ще бъде бъдещето ни, никой не може да каже, нито да ни го
направи, защото ние сами си го градим и ние сами трябва да се борим за
реализацията му.

ВТОРО МЯСТО

-

ЕМИЛИ ПЕТРОВА - 5 „В” КЛАС

ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО
В бъдещето има два свята. Първият е на научните открития и технологията, а
вторият- на природата, мира и тишината. Децата над 18 години имат избор да останат в
единия свят или да се преместят в другия, а децата под 18 години живеят в света, в който
са и техните родители.
Приликите между двата свята са, че се плаща с диаманти, всичко е мирно и
спокойно. И в двата свята се ходи на училище и работа. Има още прилики, нo те не са чак
толкова важни.
Разликите също са много, a най-важните са:
В света на природата има много различни видове животни, които
непрестанно се появяват. В света на техниката няма никакви животни.
2.
В света на природата се яде месо, а в света на техниката всички са
вегетарианци.
3.
В света на техниката има малко повече правила, отколкото в света на
природата.
4.
В света на природата децата играят навън на чист въздух с животните, а
в света на техниката децата играят на компютърни игри.
5.
Ученето на децата от света на природата се провежда на открито, а в
другия свят - през компютрите.
6.
В света на природата при раждането на човек се ражда и животно. Така
човекът и животното се свързват от раждането. В света на техниката
също има такова свързване, но то е с човек и гривна или гердан, които се
залепят завинаги на кожата на човека. Чрез тези гривни или гердани
хората се свързват с компютър или друга машина.
Така жителите на двата свята прекарват своя живот.
1.

ТРЕТО МЯСТО - ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА 5 „Г” клас

ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО
Ще ви разкажа какво мисля, че ще стане в бъдещето.
Първото нещо, с което ще започна е това в коя гимназия ще вляза.
Представям си, че кандидатствам в Стопанската гимназия в Лозенец и съм
приета. Изкарвам почти пълен брой точки. Като завърша гимназията, се
насочвам към университет. И то не какъв да е, а такъв, където мога да стана
счетоводител, икономист или нещо, свързано с математика и цифри.
Разбира се, рано или късно, ученето свършва ( в моя случай добре!) и
започва работата. Мечтите ми са се сбъднали и аз работя като експерт
( следващото място след шефовете) в голяма фирма за строителни материали –
„ Домостроителен комбинат – София”. ( Тя в момента може да не е в златните си
години, но в бъдещето ще е). Представям си работата си като нещо, което обичам.
Пиша отчети, таблици и договори.
Постепенно ще се издигам в живота, а като издигам себе си, издигам и
фирмата, в която работя.
В работата си съм успяла да постигна нещо. Представям си,че имам хубава
къща, в която живея с родителите си. Имам коне и куче. Успявам да съчетая
всичко.
Представям си, че съм направила грешки в живота си, но съм успяла с
подкрепата на родителите си, учителите и приятелите ми.

