
 

 

 

 

 

 

 

 Nós do Izumo Sanchuu e do PTA do Sanchuu , pedimos a colaboração dos pais e todos do bairro com 

arrecadação de latas de alumínio. 

 Outro dias , me deparei com a seguinte situação. Pais com  

os filhos em frente ao contêiner , estava tendo dificuldade 

em colocar as latas em um contêiner que estava cheio.  

 Disseram que aos finais de semana trazem as latas  

vazias para o contêiner da escola Sanchuu.  

 Agradecemos profundamente com este cuidado e  

preocupação. Sinto que todos do Sanchu somos muitos felizes , pois basta uma palavra para que 

pais e muitos do bairro nos apoiem. Os alunos tambpém , foi instalado o comitê do meio ambiente 

da associação estudantil e passou a arrecadar latas de alumínio. 

 Na reunião do conselho de administração escolar regional realizado no dia 17 de Novembro , 

tiramos um horário para uma reunião entre os diretores e os alunos. Nesta reunião , um aluno 

perguntou ao diretor ``O que nós , aluno do Sanchuu representamos para as pessoas do bairro?``. 

Em resposta , o diretor respondeu sem interrupção ``Os alunos do Sanchuu são algo muito valioso , 

como um tesouro para todos do bairro`` e acrescentou ``alunos do Sanchuu vamos trabalhar juntos 

com as pessoas do bairro``. Ouvindo a reunião , me senti muito feliz. 

 Vocês conseguem sentir que são protegidos e que são importantes pelas pessoas do bairro? 

                   Por ser uma escola amada por todos do bairro , acredito 

                                   fortemente que devemos participar ativamente das 

atividades comunitárias e não devemos polpar esforços 

para que conheçam o Sanchuu. 

される学校である 

                  

 

 

 

 

 

 

 Alunos do Sanchuu indo para a escola enquato 

as pessaos do bairro os vigia para a segurança 

 
Alunos na atividade de plantiu de flores 

juntamente com as pessaos do bairro 
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 Pela primeira vez deste ano , realizamos as aulas 

abertas ao público no dia 21 de Novemrbo (Sábado). 

Dividimos os horário para abrir ao público para que não 

tivesse agromeração. 

 A aula desta vez , para todas as séries e classes com  

apoio especial foi um estudo moral e atividades de 

classe com fono nos direitos humanos e difernça social. 

Aprenderam a encarar suas fraquazas e dar valor a sí 

mesmo e aos outros. 

 

 

 

 

 

 

☆ バスケットボール ☆ 

女子 1回戦 湖東中、2回戦 湖北中に勝利  準決勝 松徳学院中に敗れる 

3位決定戦 出雲一中に勝利し『第 3位』 創部 2年目で 3位という快挙です 

男子(クラブチーム) 1回戦 松江一中に勝利し、2回戦 大東中に惜敗 

☆ 剣道 ☆  

【団体】男子 2回戦 湖南中に敗退  女子 1回戦 木次中に勝利、2回戦 松江二中に敗退 

【個人】男女 3名ずつ出場 2回戦，3回戦で敗退 

☆ 卓球 ☆ 女子 個人シングルス 1名出場 1，2回戦勝利し、3回戦で敗退 

☆ バレー ☆ 男子 初戦 松江一中に敗れる  

  

 

 

 

 

 

 

 

 待望の授業公開を実施しました 

  

女子バスケット 大会を終えてみんなの笑顔 男子バレー 試合前の円陣で気持ちを高める 

 

 

Acima : 3ª série  Abaixo :2 ª série 

部活動の活躍（出雲地区大会）


