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МОЈАТА ИДНА ПРОФЕСИЈА
Мојот сон, уште од мал, беше да бидам професионален фудбалер. Играм уште од мала и знаев
дека тоа е она што сакав да бидам. Растењето околу спортот целиот мој живот беше толку
забавно за мене, тоа што сакав да се натпреварувам со другите беше најдобро чувство досега.
Играв други видови спортови, но фудбалот се издвојуваше за мене. Постојат многу барања за
оваа професија. (3,10) Имате можност да комуницирате добро со другите, да бидете навистина
активни и да правите работи одново и одново (окцис). За мене, да се има одговорност е личен
квалитет. Постојат многу повеќе барања за ваков тип на работа, но тоа ќе бидат потребни работи
за да се биде професионален фудбалер. Да се биде професионален фудбалер, нивниот работен
распоред варира од недела во недела, во зависност од тоа колку многу сакаат да вложат работа.
(😎 „Спортистите и спортските натпреварувачи често работат нередовно, вклучително навечер,
викенди и празници (Бирото за труд Статистика). Според мое мислење, никој навистина не би
помислил на распоред за работа на спортистите освен ако не се спортисти кои сакаат да се
подобрат со тоа што ќе направат време во текот на неделата да го сторат тоа. Професионалните
фудбалери го вложуваат најголем дел од своето време во текот на неделата за да бидат подобри
и да го изработат својот спорт,
Што мислите, како би било да се биде фудбалер? Ова е она што мислам за тоа да бидам
фудбалер. Мислам дека да се биде фудбалер треба да се забавува, а не колку голови дадовте
или асистиравте. Кога играте игра секогаш треба да се забавувате и да се обидувате најдобро.
Мислам дека на некои тренери им е малку предалеку. Како летните фудбалски програми што
им овозможуваат на сите што сакаат да играат да играат. Тренерите сметаат дека тоа е
вистинско натпреварување и тие мораат да бидат најдобри во лигата и да победуваат на секој
натпревар. Може да биде поинаку ако сте во училишен тим. Кога сте во училишен тим, тогаш е
во ред да бидете најдобриот тим во лигата затоа што всушност се натпреварувате во
конференциска дивизија.

Играм фудбал од кога бев во градинка и секогаш се забавував правејќи го тоа. Кога велам дека
не треба да станува збор за тоа колку погодоци или асистенции давате, мислам дека тоа не треба
да биде единственото за што размислувате кога ја играте играта. Секако дека е забавно да
постигнете гол за победа или дури и прв, или да помогнете некому да го постигне погодокот. Во
играта има многу повеќе што може да постигне погодок. Главната работа што ја учите во
фудбалот е тимска работа. Тимската работа е нешто што ќе ви помогне во текот на животот.

Конкуренцијата е голема мотивација. Кога сте во вашиот тим од средно училиште, развивате
ривали во вашата поделба. Секогаш е забавно кога победувате и ги победувате своите ривали.
Тимот вежба заедно. Постојат многу вештини што треба да ги научите на пракса. Постојат

вештини за трчање, вештини за топка и вештини за тим. Трчањето е одличен спорт што треба да
го зафатите во сезоната надвор од фудбалот за да бидете активни и на нозе. Како тимски спорт
мора да имате почит кон вашиот тренер и тим за да успеете.

Постојат различни стилови на фудбал. Тука се сите момчиња, сите девојки, екипи, летни
окружни фудбалски тимови, избрани фудбалски тимови и училишни фудбалски тимови. Имам
играно за сите различни типови, освен за сите девојки. Летни фудбалски програми не мора да се
обидувате да бидете во тимот. За да бидете во тимот на средно училиште и да изберете
фудбалски тимови, мора да ги испробате. Во зависност од вашиот испроба ќе ви каже дали сте
го направиле тимот и на која позиција ќе играте. Дури и ако игравте голман три години, ако
испробате во друга позиција и одлично се снаоѓате, тие може да ја сменат вашата позиција.
Обично има алтернативи за ротирање на позициите. Ако вашиот испроба е навистина добар
како бруцош или втора година, може да се снајдете до нивото на универзација.

Моите цели во фудбалот се да продолжам да играм низ средно училиште. Се надевам дека ќе
направам тим за универзации следната година, или барем моја јуниорска година. Alsoе
продолжам да играм и мал фудбал. Тоа ме одржува во вештини и тимска работа во текот на
сезоната надвор. Планирам да одам во фудбалскиот тим од главната лига во Чикаго Фајерс.
Тоа е голема цел, но знам ако продолжам да играм напорно, да вежбам и да работам како тим и
да се забавувам играјќи фудбал, можам да го сторам тоа.

