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The climate and temperature will be really cold. The weather will be always snowy. There will 
be only winter. People will live in houses and flats. There won’t be many different plants. 
People will build cities everywhere around the planet. People will use all kinds of transport. 
They will live longer than now. Students will study online. 

Life on Mars(Животът на Марс)

Климатът и температурата ще са много студени. Винаги ще 
вали сняг. Хората ще живеят в къщи и в жилищни блокове. 
Няма да има много различни растения. Хората ще строят 
градове навсякъде по планетата. Ще пътуват със всякакви 
видове транспорт. Хората ще живеят по-дълго от сега. 
Учениците ще се обучават онлайн. 



I think in 100 years time we will advance much more and will be 
able to move , live and populate on Mars as well as we will be 
able to make cities and fill them with oxygen so we will be able 
to live in it. 

      Expeditions on Mars 
(Експедиции на Марс)

Мисля ,че след 100 години ще бъдем много 
по развити и ще можем да се преместим  ще 
живеем на Марс. Ще можем да направим 
градове и да ги напълним с кислород за да 
можем да живеем в тях.



People’s lives on Mars 

People on Mars will live differently. Their lives won’t be the same as on 
Earth. They will work, students will study at school  online. Their houses 
will be very different. In every house there will be a robot to help with the 
cleaning. There will also be animals. The animals will be a bit different 
from the animals that we know now. There will be forests that the people 
may visit.There will be guards who will be very strict with people who 
pollute the forests. Animals will live in  natural habitat. And people and 
animals will be in harmony.  There will be oceans, rivers  but they will be 
cleaned every week so there won’t be any water pollution.

(Животът на хората на Марс)

Хората на Марс ще живеят по различен начин. Техният живот няма да бъде същият като на Земята. Те 
ще работят, учениците ще ходят на училище, но онлайн. Техните къщи ще бъдат много различни. Във 
всяка къща ще има робот, който да помогне при почистването. Ще има и животни. Животните ще са 
малко по-различни от животните, които познаваме сега. Ще има гори, които хората могат да посетят. 
Въпреки това ще има пазачи, които гледат дали хората замърсяват горите. Животните ще се намират в 
естествено местообитание. И хората и животните ще бъдат в хармония. Там ще има океани, реки и др., 
но те ще бъдат изчистени всяка седмица, за да не се замърсят водите.



In 100 years we will be able to go 
to the Мoon very easily and walk 
on it.
We also think, that after 100 years, 
there will be living conditions on 
the Мoon.

Life on the Moon (Животът на Луната)

 След 100 години ще можем 
много лесно да отидем на Луната 
и да се разхождаме по нея.
И след 100 години там ще има 
условия за живот.



Surface(Повърхност)
Many years ago, the surface of the 
Moon was covered with an ocean 
of molten magma. And today it is 
covered with ten  thousand craters. 
Most of them have a diameter 
bigger than one kilometer.

 Преди много години повърхността 
на Луната е била покрита с океан 
от разтопена магма. А днес е 
покрита с десетки хиляди кратери. 
Повечето от тях са с диаметър по-
голям от един километър.



Is there water on the Moon?(Има ли вода на луната?)

We think there will be water in 
100 years on the Moon. 
According to scientists, there is 
frozen water in some of the 
craters of the Moon that are in 
the shade. Ние мислим, че след 100 

години на Луната ще има 
вода. Според учените, има 
замръзнала вода в някои 
кратери на Луната, които 
са в сянка.



          Life of people on the Moon
          Животът на хората на Луната

In 100 years people will be able to live on the  
Moon. It will look like a second planet for 
humanity,it  will be very well furnished.There 
will be a lot of technology and people will be 
moving in flying ships.There will be 
oxygen,water and animals on the planet  and 
people will be able to get food easily.

След 100 години на Луната ще може да се 
живее. ще бъде като втора планета за 
човечеството,ще бъде много добре 
обзаведена.Ще има много технологии и 
хората ще се придвижват с летящи 
кораби.На планетата ще има кислород,
вода и животни и хората ще могат да си 
набавят лесно храна.



Life on Antarctica-животът  на 
Антарктида

 After 100 years on Antarctica temperatures will rise, because of 
global warming. Antarctica is the fastest melting continent in the 
world.The people of  Antarctica will live in spaceships and 
submarines. There will be many lakes, rivers in Antarctica, but 
there will be no ice deserts.

След 100 години на Антарктида,температурите ще се 
покачат, заради глобалното затопляне.Антарктида е най-
бързо топящият се континент на света. Хората на 
Антарктида ще живеят в космически кораби и подводници.
На Антарктида ще има много езера,реки,но няма да има 
ледени пустини.



HOW TO STOP THE GLOBAL WARMING-КАК ДА СПРЕМ 

ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ

 1.Използвайте продуктите 

неколкократно, умерено и рециклирайте.

2.Намалете отоплението и климатика.

3.Изключвайте електрическите уреди.

4. Посадете дърво.
5. Ходете пеша, използвайте велосипед, 

масов транспорт. 

1.Repeat, moderate, and recycle products.
2.Reduce heating and air conditioning.

3.Switch off electrical appliances.4.Plant a tree.
5. Walk, use bicycle and mass transit.



Under the sea- Животът в океана 

След 100 години животът в моретата и океаните 
няма да е толкова хубав ,колкото всички си 
представят, защото ако продължим да замърсяваме 
така океаните, няма да останат животни и няма 
да имаме възможността да живеем като Спондж 
Боб под водата.

 In 100 years’ life in the seas and the oceans will not be 
so nice as we imagine.If people continue polluting the 
oceans like now there will be no  more animals left, and 
we will not be able to live like a sponge bean under them.



Rising sea level and temperature/ 
Повишаване на морското равнище 
и на температурата 

Изменението на климата води 
до увеличаване на натиска върху 
водните тела. Очаква се 
въздействията на изменението 
на климата върху водите, 
вариращи от наводнения и 
суши, да доведат до повишаване 
на киселинността на океаните 
и покачване на морското 
равнище. Тези промени 
провокират действия в цяла 
Европа. 

Changes of the climate lead to 
increasing the pressure of the 
water bodies. It is expected 

monitor climate changes on the 
water, varying from floods and 
droughts, tо еvоке ocean acidity 
and rising of the sea level. These 

changes are provoking special 
activities across Europe.



Water pollution-Замърсяване на  водите
                                Wаter pollution is a problem when in water pools ( lakes,rivers, oceans), aquifer or 

groundwater physical chemical or biological substances are in reduced or formed or processes occur which lead to 
the exceedance of certain water quality control indicators or have an adverse affect on human health aquatic 
ecosystems or the environment.  
                              Замърсяване на водите е налице ,когато във водни басейни (езера, реки, океани), водоносни 
хоризонти или подпочвени води се внасят или образуват физически, химически или биологични вещества, или 
протичат процеси, които водят до надвишаването на определени контролни показатели за качеството на 
водите или имат вредно въздействие върху човешкото здраве, водните екосистеми или околната среда.

Save the waters 
clean so you can 
live with Sponge 
Bob in 100 years 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0


Life on the Earth
(Живота на Земята )
 We think, after 100 

years life on the Earth 
will be a lot of 
different. Тhere will be 
changes that will 
change  life on the 
Earth. 

Мисля, че след 100 години 
живота на Земята ще бъде 
много различна. Ще има 
промени, които ще 
променят живота на 
Земята.



Climate changes
(Климатични промени)

In 100 years’ the 
climate will be a lot 
hоtter and there will 
be many deserts, 
storms and fires.
They will be caused 
by the human 
development.

След сто години климата ще 
бъде много по-горещ и ще има 
много пустини , бури и пожари. 
Промените ще бъдат причинени 
от човешкото производство.



The Earth will be in fires .Hopefully we will be able 
to stop them. It will be hotter in 100 years and a 
lot of bushes and forests will disappear.

Ще има много пожари на Земята.Със сигурност 
ние бихме могли да ги спрем.Ще бъде много 
горещо след 100 години , много храсти и гори 
ще изчезнат от Земята.

Fires (Пожари)



                              Land/суша

 In 100 years time on the 

Earth there will be more 

deserts due to the climate 

changes. That‘s why the 

Earth will be dry and there 

won’t be a lot of water 

e.g.rivers,beaches and 

ponds.

Аз мисля че след 100 години на 
Земята, заради сушата ще има 
повече пустини поради 
изменението на климата.
Заради това сушата няма да 
има толкова вода като:реки,
морета и езера.



Inhabited parts of 
people on Earth

 In 100 years’ time the most fertile 
parts of the earth will be  inhabited. 
This includes the inland parts  of Azia 
and some parts of North, South 
America and Europe.
  След 100 години ще бъдат 
обитавани най-плодородните 
части на Земята. Това включва 
най-вътрешните части на Азия и 
някои части от Северна, Южна 
Америка и Европа.

(Необитавани 
части на Земята)



Thank you for your 
attention!


