
 

 

 

 

 

 

Olhando para as pegadas  

  O ano de 2020 , que deixou uma forte impressão , está prestes a terminar. Este será o último 

artigo de notícia esoclar deste ano. 

  No meio do Corona , comparando como os anos anteriores , este ano , as saídas para as 

torcidas nas atividades de clube diminuíram , e aumentou os dias de ficar em casa nos dias de 

folga. Esses tempos , me lembrei de repente em organizar o celeiro , pois não sabia o que tinha 

e a onde estava as coisas , e reflito na minha preguiça diária. Pois , o trabalho de organizar , 

leva mais tempo que se imagina. E o grande motivo para isso é que deixei de organizar as 

pegadas do trabalho. As ``pegadas`` seríam , material de trabalho , material de ensino , artigo 

de notícia escolar , fotos , cartas , coleção de textos e etc. Se for conferir um por um não terá 

fim , mas as vezes pego alguma coisa em mãos que penso ``Ué , o que é isso?``. Então tenho 

lembraças nostálgicos. Olho para eles e falo comigo mesmo. Como está o você de agora? 

Como me enxergo através da época que estava me tornando professor? Sua postura não é 

contragedora? O espíritpo de ``Vou fazer!``daquela época não está enfraquecida?  

  A emoção e as pernas trêmolas quando subi pela primeira vez ao pódio , as risas junto com 

as crinaças , quando chorei , quando tive desentendimentos , discussões com colegas de 

trabalho por dar opniões atrevidas , tudo é algo precioso , icluindo os dias medíocres. E essas 

pegadas , com certeza estão ligados a mim de hoje.  

  Por tanto , o momento de organizar o celeiro , é um momento muito importante para 

enfrentar minhas próprias pegadas.  
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Orando por um future promissor! 

Arco-íres de esperança na montanha norte Evento Tanabata   Pedido para as estrelas! 



🐭Agradecemos pelo caloroso suporte dado a Izumo San Chuu 

durante 1 ano deste ano. Pedimos pelo apoio contínuo em 2021 

também. Oremos para que todos vocês tenha um feriado de fim de 

ano e um ano novo tranquilo.🐮 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem da escola que eu almejo é uma 

``escola com sentido de união`` , onde 

podemos reconhecer as forças e os desafios 

uns dos outros e evoluirmos juntos. Para isso 

é necessário a força não só dos oficiais do 

conselho estudantil , mas de todos os alunos 

do San Chuu. 

  Vamos todos almejar uma escola que evolua , e vamos fazaer o nosso melhor 

juntos. 

 

 

 

 

Momento em que o conselho estudantil é assumido 

Novo presidente do conselho estudantil  2ª Série  

Matsuda Kousei ``Visando uma escola que possa evoluir`` 


