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REUNIÃO MATINAL DE JUNHO:６月朝会の話「あいさつ先手」
No dia 2 de junho Gunma ainda estava no Nível de Alerta 4 por isso a reunião geral foi transmitida somente pelos

auto-falantes da escola para evitar aglomerações no ginásio. Abaixo estão os temas que conversei com os alunos no dia.

Na aula de ginástica geral da semana passada vi os alunos da 6a. série sendo os primeiros a chegar no pátio e a se
organizar para o início da aula de ginástica. Fiquei admirada e muito orgulhosa porque este tipo de postura sempre será
muito importante em qualquer ocasião da vida de vocês.

Lembram que na reunião anterior eu falei sobre o amor pela escola e pelo hino da escola. Pois é, depois de alguns dias
fiquei sabendo pela professora de música Okada Sensei que alguns alunos pediram para ela um cópia da letra do hino de
escola. Isto é maravilhoso ! Sempre lembrem de amar e zelar pela escola e pelo seu hino.

A campanha do cumprimente todas as pessoas na escola começou na semana passada.
O slogan é 「あかるく いつでも さきに つづけよう : Sempre avante e com alegria e iniciativa」
あかるく… Olhar no olho da pessoa e com um sorriso no rosto cumprimentá-la em tom claro e alegre
いつでも… A qualquer hora, em qualquer lugar e cumprimentar qualquer pessoa .
Saudar todos os colegas de classe todas as manhãs, cumprimentar os voluntários que ficam no trajeto escolar

com a bandeira aguardando vocês passarem, cumprimentar os colegas da fila e todos os professores que
encontrarem na hora do recreio ou do intervalo das aulas.
さきに… Cumprimente as pessoas antes delas te cumprimentarem
Entre todas as palavras-chaves acima, eu gostaria de pedir para vocês uma atenção especial para 「さきに」porque vocês

terão muitas vantagens se cumprimentarem as pessoas antes delas ter cumprimentarem. A palavra「あいさつ先手」expressa
bem isto. Ela significa「あいさつは先手必勝 (vence quem conseguiu cumprimentar primeiro)」. Digo isto porque tenho
certeza que qualquer pessoa que você comprimente primeiro irá prestar atenção em você e ainda, se vocês souberem
cumprimentar e saudar as pessoas com naturalidade e alegria acontecerão muitas coisas boas na vida de vocês.
Lembram que eu disse que gostaria muito que a nossa escola fosse a No. 1 em saudações e cumpriemntos do Japão ? Pois

é, alguns alunos vieram até a minha sala para dizer que querem me ajudar a eleger a nossa escola e inclusive vejo muitos
deles cumprimentando os colegas em voz alta e clara em todas as ocasiões. Estou muito feliz e animada para que juntos
consigamos fazer da nossa escola a Escola No. 1 do Japão !

Aguardamos todos os pais na escola no dia 26 de junho !
Acredito que muitos pais estejam ansiosos para assistir a Aula Especial do dia 26 de junho, sábado. Entretanto, comunico

que como teremos que cumprir muitas restrições para evitar aglomerações nas salas, foi estabelecido limite de pessoas e os
pais foram divididos em dois grupos pela ordem de chamada do aluno. Contamos com a compreensão de todos porque esta foi
uma forma que encontramos para que todos os pais possam participar desta atividade escolar. E ainda, a reunião com o
professor também será em tempo reduzido e provavelmente os pais não terão horário para trocar informações.

Contamos com a compreensão e o apoio de todos.
※ PROIBIDO FILMAR E TIRAR FOTOS NA ESCOLA PARA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.

お もいやりのある正しい子

お おきな声であいさつする子

に んたい強くかしこい子

し っかり体をきたえる子

VAMOS CONHECER AS BANDEIRAS DO MUNDO !
3a. BANDEIRA : A BANDEIRA DA BOLÍVIA

A bandeira da Bolívia possui 3 cores(vermelho, amarelo e verde) que representam :
Vermelho: o sangue derramado pelos heróis para defesa da república.
Amarelo: o ouro, as riquezas e recursos minerais
Verde: o verde das florestas

Geralmente não usam a bandeira com o brasão de armas da Bolívia apesar da Banderia
Oficial(desenho ao lado) possuir o desenho do brasão ao centro. No brasão ainda vemos a imagem de símbolos regionais
dos Estados da Bolívia como a Montanha Rico do Potosí, o condor, a alpaca e o feixe de trigo.

あ
い
さ
つ

先

手


