65 години
ГПЧЕ “Йоан
Екзарх”
8б клас

Objects used in school
through 2021

Предмети използвани
в училище през 2021

A mask

Маска

Disinfectant

Дезинфектант

Notebook label

Етикет за тетрадка

A book cover

Подвързия

A pencil

Молив

A pen

Химикал

Student's booklet

Бележник

A bus card

Ученическа карта

An eraser

Гума

A corrector

Коректор

A bus ticket(new)

Билет за
автобус(нов)

A bus ticket(old)

Билет за
автобус(стар)

A test

Тест

Notebook

Тетрадка

Highlighter

Маркер за
подчертаване

Board marker

Маркер за дъска

Pencilcase

Несесер

Compasses

Пергел

Sticky notes

Лепящи листчета

Paperclip

Кламер

Pencil sharpener

Острилка

Protractor

Транспортир

A ruler

Линия

A triangle

Триъгълник

Tape

Тиксо

Glue

Лепило

Paint

Бои

Paint brushes

Четка за бои

Plastic utensils

Пластмасови
прибори

Markers

Флумастери

Headphones

Слушалки

Formation Musical
notebook

Нотна тетрадка

Послание до бъдещите ученици
Скъпи съученици от бъдещето,
Навярно сте открили нашата кутия на времето. Найвероятно е 2056-та година, стотната годишнина на
ГПЧЕ “Йоан Екзарх”- Варна, вашето и нашето
училище.

За жалост нямахме възможността да прекараме
цялата година заедно. Бяхме задължени да
преминем към онлайн обучение. Не можехме да
общуваме както преди.

Но какво, ако се върнем 35 години назад във
времето? Точно така, учебната 2020/2021 година,
годината, в която пристъпихме прага на гимназията.
Дори не знаехме дали ще успеем да завършим
учебната година успешно, с отличен успех. Бяхме
група деца, събрани в една от 32-те класни стаи,
всички, твърдо решени да учим английски език.

Означаваше и че няма да ползваме същите
пособия по време на учебните часове. Затова
предположихме, че учениците в бъдеще няма да
ходят на училище така, както ние бяхме
свикнали. Решихме да направим кутия, пълна с
всички онези предмети, които използвахме
ежедневно. След 35 години, когато обучението
ще е изцяло дигитално, ние няма да ги забравим.

Започнахме обучението си. Посещавахме училище,
избрахме своите места в класната стая, учехме
упорито.

Накрая всички намерихме приятели въпреки
различията си.

Надяваме се и вие в училище да създадете
спомени и трайни приятелства като нас.
Учениците от VIII “б”
клас
през учебната
2020/2021 година

A message to future students
Turns out you've found our box. So it is probably 2056, the
100th anniversary of this school.

so we decided to make a box full of all the tools we used back
then.

But how about we take you 35 years back in time. Yes, 2020 the year when we all began high school. We didn't know if we
were going to manage to even finish the year successfully.

We hope that even if you study online, you still won't forget
them, because without them the lessons would be harder,
even impossible.

We were just a group of kids gathered in one of the 32
classrooms, all of us determined to learn English. Something
we sadly didn't know was that it wasn't going to be as easy as
we all thought. We didn't expect it to be harder than all the
other subjects.

These are most of the tools we used during our classes.

We started school normally - attended school, chose our
seats, made friends. Many different people with many
different interests.
Unfortunately, we weren't able to spend our school year all
together, due to that awful virus that was spreading fast.
That's when it was announced that we were going to study
online - from home, in front of our computers. That meant we
wouldn't travel by bus and buy tickets every day.
We thought about how the students in the future might not
go to school at all,

We hope you enjoy high school, create memories and friends,
and most importantly - have fun and spend your time wisely!
- the students of 8B class, 2021

TIME BOX / КУТИЯ НА

ВРЕМЕТО

К Р А Й
THE END

Благодарим за вниманието!

Thank you for your attention!
Изготвили: Мария Калчева, Снежина
Павлова, Яна Димитрова от 8б клас.
Класен ръководител: Маргарита Велева

