
 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este verão teve fortes chuvas , calor extremo , Novo coronavírus e foi um verão triplamente doloroso. 

Dentro disso , tomando todas as medidas contra o Novo coronavírus , foi realizado torneios esportivos , e concursos 

de coro. Pensando no ano passado , foi tirado situações como torneios e apresentações , e para os alunso foi um 

verão com sensação de perda. E este ano , tendo em mente também todo o sentimento dos superiores do ano 

passado , enfrentou os torneio e concursos. Foi torneios e concursos onde conseguiram ter um local para expressar 

a gratidão , sobre algo que achava ser ôbvio e qua não era mais ôbvio. Eu mesmo assisti muitas competições e assisti 

muitas apresentações , e pude mandar a torcida para os alunos do San Chuu através dos aplausos. E também pude 

receber uma grande emoção e coragem através dos alunos do San Chuu e alunos do ensino ginasial. 

 Com a alegria de poder ver de perto as atividades dos alunos do ensino ginasial , teve mais uma coisa que senti 

fortemente. Isso é , gratidão pelas pessoas que organizaram as competições e os concursos e pela consideração e 

pelo trabalho árduo. Principalmete , em ter conseguido realizar as competições e concursos com segurança , 

tomando todas as medidas contra a doença infecciosa e hipertermia. Nos bastidores , deve haver uma grande 

dificuldade não só no dia , mas também desde a etápa dos preparativos. Este ano , recebi a função de associação 

esportivo do ensino ginasial e da associação da banda filarmônica , com isso pude sentir as dificuldades do lado da 

administração do torneio e estou plenamente ciente de minha gratidão.  

 Em relação a Novo coronavírus , a situação ainda continuará imprevisível. Em tal situação , espero que os alunos 

continuem a dar o seu melhor em cada momento e que possa conectar esse sentimento para os próximos anos em 

torneios e concuros. 

Ageadecemos ao trabalho do PTA !! 
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※Para mais detalhes do ``Torneio estadual``・``Concursos``・``Torneio Chugoku`` veja o blog  

do director da escola Izumo San Chuu. 

 

☆No dia de Agosto (Sábado) , com o apoio do 

comitê PTA e dos pais , realizamos o trabalho de 

remoção dos matos ao redor do prédio lado norte , 

sul e ao redor da margem. Muito obrigado. 

☆Graças a isso , vamos conseguir dar início ao 2° 

período em um belo ambiente e confortável. 



 

 

 

〔Futebol〕Todos os membros unidoscomo um! 〔Tênis feminino〕Sempre feliz e alegre 

〔 Coral 〕 Desafio da mesma voz e 

segunda voz 

[Tênis de mesa] Mesmo com a 

dificuldade lutou com garra 

[Atletismo] Unir a força individual com a 

força do time 

[Vôlei masculino] Mostrou o melhor 

desempenho 

[Tênis masculino] Excelente trabalho em 

equipe 
[Basquete feminino]Fescor quinze [Kendo]Fortalecendo a mente , 

habilidade e corpo! 

[Beisebol] Lutou até o final sem desistir 
[Banda filarmônica] Abriu a porta para o 

Chugoku 

[Natação] O resultado do treino rigoroso 

gradualmente toma forma 

[Basquete masculino] Trabalhou duro 

nos treinos noturnos 

[Ginástica] Crescimento com a 

experência diária 

[Futebol Chugoku] 1 Páginana de nova 

história 


