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ESEU 

Echipa mea preferată FMF Moldova. 

Un sport reprezintă o activitate de natură fizică ce poate implica și competiții. Totodată, sportul este o 

activitate care influențează stilul de viață, sănătatea sau personalitatea unui om. 

Sportul pentru Sănătate- acesta este cel mai valoros lucru pe care îl are o persoană și trebuie 

protejat și întărit. În primul rand le dorim multa sanatate sportivilor din moldova,prietenilor, 

profesorilor si celor dragi, ei sunt cei care duc faima Republicii Moldova în toată lumea. Cred 

că sportul este una dintre cele mai accesibile și mai plăcute modalități de a avea grijă de 

propria sănătate. Nu este necesar să petreceți ore întregi în sală și să efectuați exerciții grele. 

Este suficient să faci gimnastică dimineața, să nu ratezi orele de educație fizică, iar după ce ai 

studiat să faci genul de sport care îți place. De exemplu, îmi place foarte mult să joc fotbal și 

baschet, chiar merg la secțiunea de sport și particip la competiții. Îmi place să schi . Toți 

prietenii mei, ca și mine, fac sport. Cineva  dorește de a merge și la alte secții dar în școală nu 

avem- motivul ar fi elevi puțini întro școală cu sală de sport modernă. Nu i-am înțeles 

niciodată pe cei care sar peste orele de educație fizică și spun că nu e nimic de făcut acolo. Mi 

se pare că aceasta este una dintre cele mai importante lecții, pentru că pe ea ne odihnim de 

munca mentală și suntem încărcați cu o dispoziție bună. 

”Salutare. Sunt Vadim şi sunt un mic fotbalist din centrul Moldovei. Fotbalul este inima mea, 

este ceea ce trăiesc şi ceea ce visez. Pentru a avea mai multe cunoştinţe în acest domeniu, 

părinţii mi-or găsi un antrenor, dar suntem la o distanță de 35 km de raion și nu dispun de 

transport, ei  muncesc  mult cu mine şi împreună ne bucurăm de reuşitele mele. Pentru că 

sunt un bun mijlocaș, poate voi fi și eu un renumit fotbalist ca Lionel Messi. .Din Moldova 

toți sportivii în preună cu conducătorii sunt foate buni. 

-  Mă bucur când îi aud, dar visul meu este altul. Visul meu este să ajung să joc la 

echipa Moldovei, deoarece prin venele mele curge sânge de moldovean şi moldovenii 

onești,  învingători. Vreau să fiu parte din echipa Moldovei, să-i port cu mândrie 

tricoul, să cânt imnul de stat pe marele stadioane ale lumii şi toţi să spună: aceasta e 

Moldova, aceştia sunt cei mai tari fotbalişti, aceştia nu joacă pentru slava lor, ci 

pentru niamul lor. Sunt încă mic, am 12 ani, dar voi munci mult ca peste ani, ţinând 

cupa victoriei in mână, să zic: ,,Eu sunt din Moldova, o țară mică și  frumoasă!!!” 

 Am un deosebit respect pentru Federația Națională de Fotbal a Moldovei.  

Am dori să  primesc un  echipament necesar pentru antrenament în  plus, școala are 

echipamente  dar sunt vechi, pentru primăvara anului viitor,  cu regret nu avem un teren nou 

de fotbal, este distrus, noi copii l-am improvizat în jurul școlii. de aceia mă motivează  să 

muncesc mult și mă antrenez mai mult că să ajung în echipa națională a Moldovei să le pot 

mulțumi pentru tot ce fac pentru micii fotbaliști, și poate va fi și la școal noastră un teren de 

fotbal. școala are echipamente vechi 
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