
 

 

                                            

 

 

 

 

  

 

 

 

   Outro dia , um aluno do 3° ano parou em frente a sala do diretor e disse ``Direto , o senhor me da forças por sempre 

cumprimentar com ``Bom dia``. Foram palavras de alegria. Parece ser só um cumprimento , mas o cumprimento tem o poder 

de abrir portas do coração uns dos outros. Isso é igual tanto para um aluno como um nós adultos professore. Agora , por conta 

do uso de máscara , dificulta ver a expressão e sentimento do próximo , mas dizendo ``Bom dia`` , ``Olá`` você pode abrir o 

seu coração para o próximo. Dentro dos alunos , pode haver pessoas que não simpatizam em cumprimentar em voz alta. Essas 

pessoas também expressam seu cumprimento dando um aceno com a cabeça. Igualmente para a palavra ``Obrigado(a)`` , 

tanto a pessoa que fala ou recebu , fica com o coração aquecido. O cumprimento e o agradecimento são , por assim dizer , 

palavras mágicas que trazem felicidades às pessoas.  

   Sobre cumprimento , até hoje já citei inúmeras vezes em notícias da escola e também já conversei muito sobre isso com 

os alunos. No entanto , continuarei transmitir meus fortes desejos infinitamente. Acredito que Izumo Sanchuu é uma escola 

onde uns aos outros podem ser feliz com o cumprimento. 

 

 

 

   Ano passo , o torneio esportivo geral da cidade de Izumi qua não foi possível ser realizada por conta do Novo coronavírus , 

depoi de 2 anos foi realizado. O que resta é a competição de natação do dia 2 de Julho. Pudemos sentir a gratidão e a emoção 

de 2 anos. Sinto a gratidão do dia a dia.  

   Acredito que os próprios alunos estão cheios de alegria , mas nós recebemos a felicidade pelo aparecimento de alunos do 

ensino ginasial da cidade de Izumo se esforçando em cada competição. 

   Obrigado pelo bom trabalho. 
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Parte 1 

Parte 2 

Clube de aletismo   Foto geral com todos os atletas após o torneio ``Sorriso florece`` 



Após a finalização do torneio esportivo geral da cidade 
 

Após comcluir uma divisão da cidade que é o torneio esportivo geral da cidade , cada clube definirá metas para o torneio 

estadual que terá no final de Julho e continuará a praticar bastante. O mesmo se aplica aos alunos do clube da banda 

filarmônica e o clube de coro. Por outro lado , alguns alunos do 3° ano mudarão de ideia e trabalhar em novas direções em 

busca de novos objetivos. 

  Os detalhes do resulatdo do torneio espotivo geral da cidade será comunicado no blor Sanchuu , por e-mail e no comunicado 

da escola , portanto verifique-o. Desta vez , perguntamos aos capitões de 4 clubes sobre o sentimento após o termino do 

torneio esportivo geral. 

⃝Clube de vôlei feminino  Ishihara Nonoka 

 

 

 

 

 

 

 

⃝Clube de tênis masculino  Notsu Yuuya 

  

 

 

 

 

 

 

⃝Clube de basquetebol feminino  Goubara Masa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⃝Clube de futebol  Nagase Ryuji 

 

 

 

 

 

 

『3 Anos gratificantes』 

Em primeiro lugar , sou muito grata por ter mantido o torneio esportivo geral da cidade 

mesmo no meio do corona. Lamentamos por não conseguir participar do torneio estadual que 

era nosso objetivo. Mas , conseguimos jogar até o fim com todos do clube de vôlei com 

forma de ``Todos pelo vôlei``. Cada um do 3° ano , e eu também conseguimos demonstrar os 

resultados do treino na partida , e se tornou 3 anos gratificantes. 

『Para a próxima fase』 

O nosso resultado foie m 2° lugar. Faltava muito pouco para o auge , mas foi uma partida 

incrível pois os jogadores e a torcida viraram um só. Porém , nossos desafios será a partir de 

agora. A próxima fase é com certeza atingir o objetivo de ``Vencer o torneio esportivo geral 

do estado``.  Não se esquecendo de ganhar sem fúria e não apodrecer ao perder , então peço 

a torcida pois a próxima fase que é o torenio esportivo geral do estado será violenta. 

 

『Torenio esportivo geral do estado para quebrar barreira』 

No torneio esportivo geral da cidade , todos do time conseguiu se dedicar na partida sem 

destistir até o fim. No segundo dia , as duas partidas foram acirradas e foi muito 

decepcionante não ter conseguido vencer a competição. Não esquecerei desta decepção até o 

torneio esportivo geral do estado e fazer com que não fique essa decepção. Também 

encontramos pontos para melhor que foi não conseguir arremeçar na cesta em situações 

importantes. Falta 1 mês e superaremos os pontos de melhoria e conectaremos para o torneio 

esportivo geral do estado. 

 

『Para o primeiro campeonato municipal consecutivo na história do Sanchuu』 

Tivemos um resultado de vitória neste campeonato em 3 anos. Em 2 dia ,  jogamos 4 

partidas. Ter corrido 350 km até agora , consegui jogar com alta qualidade em todos os 

jogos. Além disso , embora tivesse restrições para a torcida , serviu de grande força a torcida 

do membro do clube e dos pais. Nem tudo ocorreu bem e encontramos alguns defeitos. 

Seguiremos praticando muito com nossos amigos , sem esquecer a alegria e a gratidão por 

poder jogar mais uma vez , em direção ao ``Campeonato estadual``. 


