
         Life in the future

  Как ще изглежда животът в бъдещето?



Mars



What will life be in 100 years time on Mars?
People will live on Mars, because of the Global Warming and there will be too mаny 
people on the Earth. The temperatures will be low and  the climate will be humid. The 
weather will be cold and windy. There will be four seasons -  spring, summer, autumn 
and winter. Spring will be the longest time of the year on Mars, sometimes lasting up to 
seven months. The shortest time of the year will be winter, only about four months. 
Summer and autumn will take about six months a year. A full circle around the sun will 
take twenty-four months. On a summer day near the equator, the planets will be 
relatively warm: to +20 degrees, but at night the thermometer will fall again to -73. 



Какъв ще бъде животът след 100 години на Марс?
Хората ще заживеят на Марс заради глобалното затопляне на 
Земята и пренаселването й. Температурите ще са ниски, а 
климатът - влажен. Времето ще бъде студено и ветровито. 
Сезоните ще са четири - пролет, лято, есен и зима. Пролетта ще 
бъде най-дългото време на годината на Марс, понякога ще 
продължава до седем месеца. Най-кратко ще трае зимата, само 
около четири месеца. Лятото и есента ще отнемат около шест 
месеца в годината. Пълен кръг около слънцето ще отнема 
двадесет и четири месеца. В летен ден близо до Екватора, 
планетата ще бъде сравнително топла:  +20 градуса, но през 
нощта температурата отново ще пада до -73.



What will life be in 100 years time on Mars?
People will live in small, habitable homes. In 
them they will live only two people. There will 
be lakes that will be melted glaciers. There will 
also be rivers that will be used for human 
resources and their uses.  There won’t be plants 
and animals, because the soil won’t be adapted 
for their development.



Какъв ще бъде животът след 100 години на Марс?
Хората ще се заселят в малки обитаеми жилища. В тях ще живеят до 
двама души. Ще има езера, произхождащи от разтопени ледници.  
Реките ще се използват пестеливо за човешките нужди. Животът на 
Марс ще бъде пуст - без растения, защото почвата няма да е 
подходяща за развитието им.



What will life be in 100 years time on Mars?
The cities will be like colonies of small 
houses where they will live. People will 
travel by spaceships. They will travel to 
the other hemisphere on the planet. The 
inhabitants of the planet will live up to 
40-50 years because of poor living 
conditions. Students will go to school 
with space suits and special costumes. 
They will go to special schools on the 
planet.



Какъв ще бъде животът след 100 години на Марс?
Градовете ще са като колонии, образувани от малките къщи, 
където ще живеят жителите. Хората ще се придвижват с 
космически кораби. Те ще пътуват до другото полукълбо на 
планетата Жителите на Марс ще живеят до 40-50 години заради 
лошите условия на живот. Учениците ще ходят на училище със 
скафандри и специални костюми. Те ще се обучават в 
специални, затворени училища.



Mars

         Before                                        After



                                     Moon



 What will life be in 100 years’ time on the Moon?
 People will go to live on the Moon, because of the Global 
Warming. There won’t be enough food, water and place for all 
people. People will use the moon to escape the Earth because of the 
huge loss of natural resources. They will destroy their planet. The 
live on the Moon won’t be easy but they won’t have other chance to 
survive.



Какъв ще бъде животът след 100 години на Луната?
Хората ще отидат да живеят на Луната заради глобалното 
затопляне. Няма да има достатъчно храна, вода и място за 
всички хора. Те ще използват Луната, за да избягат от Земята 
поради огромната загуба на природни ресурси. Това ще 
унищожи човешката планетата. Животът на Луната няма да е 
лесен, но хората няма да имат друг шанс да оцелеят.



What will life be in 100 years’ time on the Moon?

The temperatures will be very low 
and the climate will be dry. The 
weather will be very cold. There 
won’t be seasons. The weather will 
be same at the whole time. There 
isn’t atmosphere and that’s why there 
won’t be rain, wind or snow. They 
will use fire to keep warm.  

 



Какъв ще бъде животът след 100 години на Луната?
Температурите ще са много 
ниски, а климатът - сух. 
Времето ще е много студено. 
Няма да има сезони. Времето ще 
е едно и също винаги. Понеже 
няма атмосфера, няма да има 
дъжд, вятър или сняг. Хората 
отново ще преоткрият огъня 
като източник на топлина.



What will life be in 100 years’ time on the Moon?
Houses will be built inside the moon craters. They will be covered 
with special protective covers that will protect the livе from 
asteroids. The buildings will be under big domes. There will be 
oxygen under the domes and people will breath freely. The 
buildings will be low. People will come out of their homes with 
special clothes.  



Какъв ще бъде животът след 100 години на Луната?
Хората ще изграждат къщите си вътре в кратерите на Луната. 
Те ще бъдат покрити със специални защитни капаци, които ще 
предпазват земляните от астероиди. Сградите ще се строят под 
големи куполи, под които ще има кислород и хората ще дишат 
свободно. Сградите ще са ниски. Хората ще излизат от 
домовете си със специални дрехи.



What will life be in 100 years’ time on the Moon?
There isn’t water on the Moon and that’s why people will make 
water. They will make it from carbon and oxygen. Lakes will 
artificially made. Plants will grown under domes. There will be pets 
like cats and dogs. They will be brought from the Earth with the 
people.

  



Какъв ще бъде животът след 100 години на Луната?
На Луната няма вода и затова хората ще я създадат. Те ще я 
направят от въглерод и кислород. Изкуствено ще бъдат 
създадени и езерата. Растенията ще виреят под куполи. 
Домашните любимци като котки и кучета ще споделят живота 
на стопаните си, които ще ги донесат от Земята.



What will life be in 100 years’ time on the Moon?
People will travel in spaceships to the other planets. They will travel 
to very distant planets. They will live up to 40-50 years, because 
there will be lot of accidents and living conditions will be bad. 
Children from 5 to 12 will study online and from 13 to 18 will go to 
moon schools with special uniforms.



Какъв ще бъде животът след 100 години на Луната?
Хората ще се придвижват с 
космически кораби до другите 
планети. Те ще пътуват до много 
далечни галактики. Земляните ще 
живеят до близо 40-50 години, 
защото условията на живот ще са 
неблагоприятни. Деца от 5 до 12 
години ще учат онлайн, а от 13 до 
18 ще ходят в лунни училища със 
специални униформи.



                                       Moon

 Before                                After



                                    Antarctica



What will life be in 100 years’ time in Antarctica?
Because of the global warming there will be two 
seasons. The winter will be mild with normal 
temperatures, and in the summer the ice will 
disappear and there will be an increase of the sea 
level of the oceans. In summer the temperatures 
will be high and the ice will melt too fast and we 
will need to get rid of it by the beginning of 
winter. People’s life in Antarctica will be very 
interesting.There will be houses in the form of 
sponges and hedgehogs as well as special houses 
of coconut. Houses on the water and special ones 
that are under water with glass walls. Small 
blocks of sand and water with windows of a 
variety of fruits.



Какъв ще бъде животът след 100 години на 
Антарктида? 
Поради глобалното затопляне през зимата ще има 
два сезона с нормални температури, а през 
лятото ледът ще изчезне и ще има повишаване на 
морското равнище на океаните. През този сезон 
температурите ще са високи, а ледът ще се топи 
твърде бързо. Въпреки че зимата ще е мека, 
лятото ще си остане по-обичан сезон. Тук хората 
ще живеят много интересно. Ще има къщи под 
формата на гъбки и таралежи, а също специални 
къщи от кокос. Интересни и желани ще са 
жилищата , които са под вода. Ще бъдат 
построени и малки блокове от пясъци и вода с 
прозорци от най-различни плодове.



What will life be in 100 years’ time in Antarctica?
 There will be lakes and seas formed by the melted 
ice. In some places there will be small mountains 
from which rivers will flow. Most of the water will 
be drained off before the ocean is formed. There 
will be no deserts because there will be no 
equatorial climate. Most animals will not be able to 
withstand the new climate. Some of them will adapt 
and evolve. There will be a variety of animals and 
plants. Some of them will be: turtles, snakes, 
dolphins and many bird species. Plants: palms, 
orchids, water lilies, gardenias and many fruit trees.



 
Ще има езера и морета, образувани от разтопените 
ледници. На някои места ще се образуват малки 
изпъкнали планини, от които ще извират реки. 
Повечето води ще се слеят и ще се образува океан. 
Пустини няма да има. При затоплянето повечето 
животни няма да издържат на новия климат. Някои 
от тях ще се приспособят и еволюират. Хората ще 
се радват на биоразнообразие. Сред животните ще 
преобладават костенурки, змии, делфини и много 
видове птички. Растенията ще са палми,орхидеи, 
водни лилии, гардении и много плодни дръвчета.

 
Какъв ще бъде животът след 100 години на 
Антарктида?



What will life be in 100 years time in Antarctica?
Cities will be arranged in a special way so as to keep the waves 
away. The new cities will be very beautiful because apartments will 
be built under the water but also on the continent. This will be 
because then the people of the earth will be much more than now 
and there will be no place for everyone. The apartments will be 
made of glass so people will be able to see the beautiful ocean. The 
apartaments will also be protected from the invisible field,which 
will keep sharks away so they cannot  break through the glass. 
People will be moving around with special boots that you will be 
able to fly with. They will be recharged with sunny energy and since 
it will be very sunny they will recharge very quickly. It  will be very 
easy and convenient for everyone.



Какъв ще бъде животът след 100 години на   
Антарктида? 
Градовете ще са построени  във водата, но и на континента. Това ще бъде така, защото тогава 
на земята ще са много повече от сега и няма да има място за всички. Градовете във водата ще 
се държат на невидима основа за да не може да потънат твърде дълбоко. Ще са устроени по 
специален начин, така че да държат вълните далеч. В градовете ще е много красиво, защото 
самите апартаменти ще са направени от стъкло за да могат да виждат красивия океан. 
Апартаментите ще бъдат защитени също и от невидимо поле, което ще държи акулите далеч. 
Хората ще се придвижват със специални ботуши, с които ще можеш да летиш. Те ще се 
зареждат със слънчева енергия и и тъй като там ще е много топло ще се зареждат много 
бързо. Така ще е много лесно и удобно за всички.



What will life be in 100 years’ time in Antarctica?
Here the people will live up to 60-70 years old 
because of the warm climate. The will not be able 
to withstand the high temperatures. Here, 
students will learn in many different and 
interesting ways. There will be both a beach 
school and a virtual school for better 
communication between their and other 
continents. There will also be surf lessons and 
swimming competitions. Here the lessons will be 
spent in a very fun and entertaining way. The 
children will have lots of fun.



Какъв ще бъде животът след 100 години на 
Антарктида?
Тук хората ще живеят до 60-70 годишна възраст,
поради топлия климат,защото те не могат да 
издържат на толкова горещина и високи 
температури. Тук учениците ще учат много 
различни и интересни начини. Ще има както  и 
училище  на плажа, така и виртуално училище за 
по-добра комуникация между техния и другите 
континенти. Също така ще има и уроци по каране 
на сърф и състезания по плуване. Тук часовете ще 
протичат по развлекателен и забавен начин. 
Децата много ще се забавляват.



Antarctica

                   Before                                  After



Earth



What will life be in 100 years’ time on the Earth?
Temperatures will be higher than usual. The reason is global warming. 
The summer will be very hot and rainy, and the winter will be mild and 
free of snow. The weather will be significantly changed due to global 
warming and it’s aftermath. The seasons will remain 4, but as we said, 
they will be much warmer. The cold seasons (winter and autumn) won’t 
be as they are now, cold and gloomy. In fact, they will be warm and 
sunny. Summer and spring will be hot and stuffy.



Какъв ще бъде животът след 100 години на Земята?
Температурите ще са по-високи от обикновено. 
Причината е глобалното затопляне. Лятото ще 
бъде много горещо и дъждовно, а зимата ще бъде 
мека и без сняг. Времето ще бъде значително 
променено поради глобалното затопляне и 
последствията от него. Сезоните ще останат 4, но 
както казахме, ще са много по-топли. Студените 
сезони (зимата и есента) няма да бъдат такива, 
каквито са сега, студени и мрачни. Всъщност те 
ще са топли и слънчеви. Лятото и пролетта ще 
бъдат горещи и задушни.



What will life be in 100 years’ time on the Earth?
People will live in skyscrapers, because the planet Earth will be 
too crowded. Due to global warming, the elevation of water 
bodies will rise and people will be forced to live off the coast. 
Global warming will also affect Antarctica. Its ice will begin to 
melt and thus sea level will rise. Rivers, lakes, oceans and seas 
will overflow and submerge much of the earth's land. There will 
be the same species of animals on Earth, but those accustomed 
to the colder climate will significantly reduce their numbers. 
Most animals will become accustomed to the new climate, but 
there will be some who will not easily cope with the new way of 
life. For example, lizards and camels will not have much 
difficulty getting used to, but we cannot say the same about the 
white bear and seals. The same will be the case with plants.



Какъв ще бъде животът на хората след 100 години?
Хората ще живеят в небостъргачи, защото планетата Земя ще 
бъде твърде претъпкана. Поради глобалното затопляне морското 
равнище на водните тела ще се покачи и хората ще бъдат 
принудени да не живеят по крайбрежието. Глобалното затопляне 
ще засегне и Антарктида. Ледът му ще започне да се топи и така 
морското равнище ще се повиши. Реки, езера, океани и морета 
ще прелеят и потопят голяма част от земната земя. На земята ще 
има същите видове животни , но тези които са свикнали с по - 
студения климат значително ще намалеят . Голяма част от 
животните ще свикнат с новия климат , но ще има и такива които 
няма да се справят лесно с новия начин на живот . Например за 
гущерите и камилите няма да представлява голяма трудност да 
свикнат , но не можем да кажем същото за бялата мечка и 
тюлените . Същото ще бъде и при растенията.



What will life be in 100 years’ time on the Earth?
The cities will be located far from the coast because the 
melting of Antarctica will increase the sea level of the water 
bodies and will be dangerous if they build any of the cities 
near the ocean or sea. The city will be flooded .Because of 
the hot climate, people will prefer to walk in cold places - 
mountains or somewhere closer to the poles. Humans will 
live to be around 60-70 years of age, given that human 
organisms will not be able to survive in these hot 
surroundings. Students will have the right to choose how to 
participate. Some will study from home and others will go to 
school but will not carry textbooks but tablets for 
educational purposes.



Какъв ще бъде животът на Земята след 100 години?
Градовете ще се намират далеч от 
крайбрежието, защото разтапянето на 
Антарктида ще повиши морското 
равнище на водните басейни и ще се 
появи опасност селищата да бъдат  
потопени заедно с жителите и всичко в 
тях. Заради горещия климат хората ще 
предпочитат да почиват на по-студени 
места - планини или някъде по-близо до 
полюсите.



Какъв ще бъде животът на Земята след 100 години?
Хората ще живеят до около 60-70 - 
годишна възраст, защото човешкият 
организъм няма да може да издържа на 
големите горещини. Учениците ще имат 
право на избор как да учат. Някои ще го 
правят от вкъщи, а други ще ходят на 
училище, но няма да носят учебници, а 
таблети с образователна цел. Облеклата 
на хората ще бъдат устойчиви на високи 
температури.



Earth

          Before                                           After



Изготвили - 6 в клас

Prepared -  6 v class


