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АЛЕКС ИВАЙЛОВ АСЕНОВ – 5 В
Поглед в бъдещето
Според мен след 300 години всичко ще е променено.
Ресурсите ще свършат. Ще са останали по-малко хора. Ще настъпи
глад и жажда. Ще започнем да се избиваме. Въздухът ще е мръсен. Няма
да е като сега. Ще настъпят климатични промени. Ако някак луната се
премести, ще ни ударят много метеорити. Цивилизацията остава, но с
много малко хора. Ще започнат да върлуват вируси.
Може би ще има тайни армии, които ще имат храна.
Блоковете ще са разрушени, къщите паднали, болниците рухнали.
Но това не е краят. Хората ще успеят да издържат. Отново всичко
ще се стабилизира.
Точно тогава идват и извънземните. Техните ресурси също са към
края си. Започва война. Малкото оцелели срещу извънземните. НАСА
ще използва последното, което е останало. Когато извънземнте слезнат
на земята, голямата загадка е отключена. Как изглеждат.
Те ще ни атакуват, но и ние ще започнем да мятаме камъни, дори и
труповете на умрелите. НАСА изстрелва ракета по космическия им
кораб. Това изглежда, че ще подейства. Когато всички си мислят, че
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вече е свършило, се оказва,че няма нито драскотина по кораба на
извънземните.
В лабораториите на НАСА са всички оцелели. Избират
доброволци, които да изстрелват ракети към кораба. Мисията започва.
Ние на земята мислим, че пак ще стане като първия път, но когато вече
надеждата е най-малка, става чудо. Корабът започва да пуши. Той пада.
Макар че вече са много малко, хората издържат и побеждават. Това е
вече краят.
Връщаме се към стария си живот, но с технологии от
извънземните. Вече знаем да не замърсяваме Земята. Населението пак
става много, но започваме да ценим и малкото.
Всичко се променя.
През 2374 г. ще дойдат извънземните. На 02.12. 2374 г. в 15:43 ч.
ще са избрани хората за атаката. В 15:47 ч. ние ще свалим кораба. Това е
бъдещето.
Ценете малкото!

…
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АННА КАРАМАНОВА 5 Г
Поглед в бъдещето
Докато бях на Рупите в храма на Ванга прочетох нейни
предсказания и се замислих за бъдещето.
Аз бих искала държавата ни и хората по света да се променят. Да
няма дискриминация на едни народи от други, хората да се научат на
много езици и да си помагат.
Да се отворят много врати за децата в домовете и да се осигурят
училища за всички, които да гарантират бъдеще за всеки.
Да има световен мир.
На хиляди, може би дори милиони гладни хора без дом, да се даде
дом и надежди.
Да се намерят лекарства срещу големите болести.
Доколкото за България, желая да организирам фондации за бедни
и болни.
Да се построят много места за забавления по-различни от детските
площадки.
Да се развие много техниката и да има мини самолети, които да
караме вместо коли.
Да се измислят реактивни обувки!
Да се пестии енергията! (ЧЕЗ да спре с 500 левовите сметки).
Искам в бъдещето моите деца да живеят в мир и спокойствие.
И накрая на тези мечти, искам да измисля преносима къща
(надуваема или да я нарисувам с пръчица).
А едно много голямо желание ми е, да измислят крем , който да
действа против бръчки и да бъде„антисъстаряриум”.
Вярвам, че ще има промяна.

…
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КИРИЛ ТЕОДОСИЕВ ТЕОДОСИЕВ 6 А
Поглед в бъдещето
Аз се намирам в град София.
Годината е 3133. Живея в един от новите комплекси. Колата ми се
движи с ракетно гориво.
Няма училища, децата учат в къщи.
Работя в един комплекс на планетата Марс, моите родители имат
къща в Тихия океан.
Учените ни спасиха всички животински видове и в зоопарковете
има животни от каменната ера. Децата ми обичат да ходят и да ги
гледат. Дори ме накараха да ни взема куче.
Обичаме да ходим на гости на майка и татко в Тихия океан, където
си прекарваме чудесно.
Току-що ми казаха, че ще ме преместят да работя в новия
комплекс на Нептун.
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БОРИС ИВАНОВ ИВАНОВ 5 Г
Поглед в бъдещето
Качвам се на машината на времето.
Виждам училището си променено.
През прозорците забелязвам добро държание, приятелски
намерения и др.
Когато влязох в училището, не чувам нищо, защото всички ходят
спокойно, няма лошотия, нито грубости и няма дежурни учителки вече.
Училището беше боядисано в червено, а по стените бяха
изрисувани хора на науката, творчеството. Хора, които биха се били до
смърт, за да запазят нашата славна държава.
Попитах някакви хора кое е това училище, а те ми казаха, че е найизвестното училище в България. Това е моето училище.
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ГАБРИЕЛА ПЕНЧЕВА 5 В КЛАС
Поглед в бъдещето
Представям си бъдещето по-добро от сега. В него животът ни ще бъде
улеснен с нови технологии, които да ни помагат в ежедневието. Ще има
роботи, които изпълнявят това, което собствениците им са казали.
Хората ще си бъдат нормални, но ще владеят свръхестествени сили,
които ще могат да се използват както за добро, така и за зло. Разбира се
няма свят, в които да съществува само добро. По магазините ще се
предлагат отвари за летене, за повече сила, ще има и отвари, с които ще
може по накакъв начин да нараниш човек и куп други отварки.
Когато децата ходят на училище, нама да се тормозят за уроците и
домашните. Щом влязат в класнита стая и седнат по местата си, от
тавана ще падат каски, които предават знанията за деня на учениците.
Това става за броени секунди. След това те ще могат да се забавлявят
непрекъснато. Няма да има ограничения за нищо. Хората ще могат да
пътуват във времето, да летят свободно в космоса, да разкриват все нови
и нови неща. За всички задължения и проблеми на хората ще отговарят
умни машини и роботи.
Хората ще могат да си позволят всичко, което поискат чрез магия.
Всички щи си имат свои правила. Хората ще бъдат съвсем независими и
свободни. Разбира се ще има малки и голими животинки, те ще бъдат
още по-сладки от преди. Това за мен ще бъде едно хубаво, весело,
забавно и прекрасно бъдеще.
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ЕЛЕНА ЛЕЧЕВА 5 Г КЛАС
Поглед в бъдещето
Аз си представям, че в бъдещето ще има летящи коли и реактивни
раници, с които хората да се придвижват от едно място на друго. Всички
сгради ще бъдат с асансьори и вече никъде няма да има стълби. В
училище тетрадките и химикалките ще бъдат заменени с компютри и
други технологии.
Учителите няма да пишат на дъската , а ще прожектират върху нея.
Учебниците и учебните тетрадки ще бъдат качени на компютри. В
бъдещето сградите ще станат много по-високи; в магазините, в киното, в
болниците и в други обществени сгради, хората ще бъдат обслужвани от
роботи или от други компютри. Всеки един човик ще има по 2-3
телефона, компютри и други машини. Дрехите ще бъдат много различни
и в много ярки цветове. В бъдещето хората ще забравят книгите и
хартиените учебници, защото ще учат чрез телефоните и компютрите си.
Също така в бъдещето ще бъде много по-развита престъпността,
класическата музика ще изчезне, а на нейно място ще бъдат рокът,
металът и други тежки музики.
В бъдещето хората ще бъдат обсебени от нови тихнологии и ще
забравят за науката. Безработицата ще бъде много по-голяма, а тези,
които работят, ще го правят вкъщи, на компютри. Земята ще бъде помръсна, всеки ще замърсява, а никой нама да чисти.
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КРИСТИЯН ПЛАМЕНОВ СТАМОВ 5 В КЛАС
Поглед в бъдещето
Аз уча в компютърна паралелка и един ден разгледах в интернет
представите на хората за бъдещето. Зачетох се и открих една страница, в
която се говореше за различни експерименти и за машина на времето.
Започнах да строя и направих изобретението. Пуснах машината със
страх да не стане нещо, което да ми навреди. Когато задвижващият
механизъм започна да работи, изведнъж пред мен се появи голямо черно
петно, което ми заприлича на портал. Взех си очилата и екипировката,
защото светлината, която излъчваше, беше много ярка. Помолих се на
Бог и влязох.
2020 година.
Щом отворих очи, светът не беше такъв, какъвто го познаваме!
Там видях непознати неща за човешката раса! Усетих как земята под
мен се тресе. Високите планини и земните пластове се движеха,
изскачаха скали и големи буци почва. Започнах да бягам през ниските
хълмове, за да стигна до най-слабо променените зони. Когато спрях да си
поема дъх, се обърнах назад. Изведнъж видях поток от вода, която се
стичаше по пътя, по който бях минал, защото минавах по най-ниските
места. Започнах да се катеря по- високо, за да не успее да ме залее
водата. Докато се катерих чух писъци. Притекох се веднага. Видях една
млада жена, която си беше наранила ръката. Отидох да и помогна,
защото не можеше да стане, тъй като ранената и ръка беше затисната от
едно дърво. Когато започнах да разговарям с нея, тя ми каза къде е найблизкото село. Когато разбрах, че сме на мястото на Ямбол, тръгнахме да
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намерим мотел Екатерина, защото тя бе отседнала там. Разказах и как
съм стигнал до мястото, на което я открих, но тя не ми повярва. Двамата
намерихме мотела и и казах да си превърже ръката, а аз отидох да
събера всички хора, за да отидем на някое високо място. С хората, които
ми повярваха, успяхме да се спасим, като тръгнахме на Запад по Стара
планина - по най- високите хълмове. Отървахме се само с леки
наранявания и намерихме още хора.

…

ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА 5 В
Поглед в бъдещето
200 години напред в бъдещето ще има летящи коли, рейсове,
трамваи и други превозни средства. Ще има машини, с които ще можем
да разбираме какво искат да ни кажат домашните любимци.
Представям се, че всички сгради са направени от огледала, колите
и другите превозни средства летят, на улиците се разхождат роботи и
небето е розово. Също така ще има и извънземни. Ще има много развита
технология. Хората ще получават много висока заплата и ще си купуват
много хубави и скъпи дрехи. В ресторантите сервитьорките ще са
роботи. Ще има и роботи детегледачки, прислужници и други. Хората ще
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си имат собствени самолети и кораби, с които ще могат да ходят на море
или други екскурзии.
Навсякъде ще има хотели за кучета и други домашни любимци, в
които ще им правят масажи, ще има басейни за тях, скъпи дрехи и
бижута.
Децата, за съжаление, няма да излизат да играят на топка или да
скачат на въже, а ще стоят по цял ден пред компютъра, лаптопа,
таблета… Но не това е най-лошото - и майките няма да гледат децата си
и да домакинстват, защото ще има роботи, които ще ги заместват.

…

