
 

                                            

 

 

 

 

 

No dia 9 de Abril , enquanto o verde do monte Kitayama brilha 

nos olhos , foi realizado a cerimônia de entrada do ano de 2021. 

Novos 250 alunos se juntaram conosco no Sanchuu. Juntamente 

com os atuais alunos e os professores , organizamos tudo para 

as boas-vindas. Gostaríamos como um membro da escola 

Sanchuu cheia de ``tradições`` e ``orgulho`` , possam ter 

várias experiências dentro desses 3 anos , e que possam levar 

uma vida gratificante. Publizaremos um trecho do discurso do 

diretor e as palavras de boas-vindas dos atuais representants dos 

alunos. 

Cerimônia de entrada (Trecho) 

 Não há um dia sequer em que não vimos ou ouvimos notícias relacionado a infecção do Novo coronavírus. Em 

meio a essas notícias sibrias que se destaca , embora não pudesse ter uma espectativa brilhante , notícias brilhantes 

chegaramn até mim pela primeira vez em algum tempo. 

 Foi quando Ikee Rikako teve um renascimento milagroso. Talvez muitos de vocês já conhece a Ikee Rikako , mas 

para aqueles que não a conhecem , vou contar um pouco. A Ikee Rikako , é uma nadadora famosa não só no Japão 

mais pelo mundo , e na participação já confirmada na olimpíadas de Tókyo de 2020 , era uma atleta com capacidade 

para a medalha de ouro. Mas , a 2 anos atrás no dia 12 de Fevereiro , a própria confessou estar com uma doença 

grave chamada ̀ `leucemia``. Ainda me lembro de sua expressão chocada e triste deste dia. Porém , nesse momento 

ela disse ``Pode ter certeza que eu vou voltar conseguindo nadar neste lugar`` , disse na frente da televisão. Mas , 

sinceramente pensando da gravidade da doença , não só eu como muitas pessoas pensamos que o caminho de ser 

uma nadadora no mundo dela tinha sido arruinado.  

 Já se passaram cerca de 2 anos , o corpo que no começo aparentava ser saudável , era nítido ao ver que estava 

magra e era muito doloroso vé-la. Todos os dias , Ikee Rikako dizia lutar contra a doença , e que estava sorindo no 

hospital , fazerndo as sessões de reabilitação e que começou a nadar aos poucos. Ela jamais , nunca desistiu. 

 E até que ela fez um milagre. Tempos depois , no dia 4 de Abril , venceu o campeonato do Japão de nado borboleta 

de 100m , conseguindo se classificar para as olimpíadas. Após a corrida , com toda emoção batia a superfície da 

água com as mãos , enxugando as lágrimas que transbordavam , e acho que as palavras ditas por ela tinha um 

profundo signicado e que só ela poderia entender. E as palavras foram ``Sempre achei que mesmo que fosse muito 

difícil e doloroso , o esfoço seria definitivamente recompensado``. O mundo inteiro se emocionou. A volta dela não 

pode ser rejeitado simplesmente comentário , por ela ter nascido com um talento. Por mais desesperada que 

estivesse , não desistiu e acriditou e continuou se esforçanco.  

 Algo é verdade também , ``Mesmo que se esforce , não é certeza que terá um resultado``. Mas , mesmo que não 
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consiga um resultado de vitória , em qualque situação , o importante é nunca desistir e foi isso que a nadadora Ikee 

Rikako nos ensinou.  

 Com a volta milagrosa de Ikee Rikao não terminou com a história direcionado para o sucesso de superestrelas , 

mas foi um evento que todos realmente puderam parabeniza-la do fundo do coração. Seu modo de viver tocou o 

coração de todos. 

 Novos alunos , a vida escolar no ensino ginasial que começará , não será só de momentos felizes e divertidos , mas 

também terá dificuldades. No entato , é importante manter a esperança e se esforçar sempre. 

                                       Izumo Shiritsu Dai San Chugakko        Diretor     Fujie Isao 

Discurso de boas-vindas do representante dos alunos atuais (Trecho) 

 A partir de agora , nós vamos ter uma vida escolar como companheiros da mesma escola. A vida escolar do ensino 

ginasial , é algo construido com a própria força dos alunos. Não deixe para que outras pessoas façam por vocês , mas 

que comecem a agir por conta propria ativamente. Para que todos tenham uma vida escolar gratificante , gostaria 

que tivesse como importância 3 coisas. A primeira coisa é força total. Se empenhe na limpeza , nas entregas dos 

materias de cada matéria , desde coisas que devem ser feitos até grandes enevntos , independente do que for dêo 

máximo de sí. A segunda coisa é cooperação. Se nós unirmos a força dos 761 alunos , teremos uma força incrível. 

Vamos todos cooperar para que possamos concluir várias atividades. E a terceira coisa é a imaginação. Gostaria que 

imaginasse o sentimento do próximo. Como é uma escola com muitas pessoas , terá mais contato com pessoas. Ao 

se relacionar com pessoas , tenha consideração pela outra pessoa , principalmente em momento divertidos ou 

dolorosas , e juntos cntruir uma escola aconchegante.  

 No começo , talvez fiquem confusos por ter algo que não saiba. Para aliviar nem que seja um pouco da insegurança 

de vocês , nós alunos do 2° , 3° ano também vamos cooperar com o que podemos. Quando estiver confusos ou 

inseguros , converse com nós alunos do 2° , 3° ano ou professores. 

 Novos alunos , vamos todos juntos dentro do Izumo Sanchuu , construir memórias maravilhosas que nunca iremos 

esquecer , criando um vínculo de amizade e assim contruir a escola mais charmosa do Japão.      

                                                   Representaante estudantil    Suyama Haruki 


