
 

 

   

          

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School Newsletter NO.304 Marso 2021 

 

TOYAMA 

 

      Shinjuku Toyama Elem. School 

Malusog na paglaki ng mga bata na nakasentro sa pisikal na 
edukasyon ~ Bagong lifestyle sa paaralan ~ 

Chief researcher Kaori Shibuya 

Sa aming paaralan, nagsasagawa kami ng isang pagsasaliksik sa loob ng isang 

taon sa ilalim ng tema ng pagsasaliksik ng "Malusog na paglaki ng mga bata na 

nakasentro sa pisikal na edukasyon-isang bagong pamumuhay sa paaralan". Ang 

isang malusog na isip at katawan ay mahalaga para sa isang maliwanag at maunlad 

na buhay, at para sa hangaring iyon, kinakailangan upang malaman at magsanay ng 

isang malusog na isip at katawan mula pagkabata. Kahit na sa isang bagong lifestyle, 

nag-aaral ng pisikal na edukasyon, nakakakuha ng sapat na dami ng ehersisyo sa 

loob ng isang oras, lumilikha ng mga sensasyon para sa lahat ng baitang, at mabisang 

paggamit ng kapaligiran sa ICT. Ngayong taon, hindi kami makapagdaos ng isang 

klase sa pagsasaliksik upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon sa coronavirus, 

ngunit inanunsyo namin na nagsaliksik kami sa bawat subkomite, nagsagawa ng mga 

talakayan sa grupo, at dalubhasa sa mga paksa at larangan, at mga lektor na may 

maraming karanasan sa pagtuturo. pinalalim ang aming pagsasaliksik habang 

tumatanggap ng patnubay mula sa mga guro at nagsasagawa ng praktikal na 

pagsasanay.  

Upang higit na mapagbuti ang mga gawaing pang-edukasyon ng ating paaralan, 

nais naming mapabuti ang kalidad ng pang-araw-araw na pagsasanay sa aralin sa 

pamamagitan din ng pag-aaral ng mga guro. 

 

Pagsasakatuparan ng mga pangarap 

Principal Toshio Yurino 

Sa Reiwa 2, mayroon na lamang isang buwan na natitira, at makikita na ang mga usbong 

ng mgacherry blossoms sa gate. Ngayong taon, ang paaralan ay sarado noong Marso, at ang 

paaralan ay nagtatrabaho sa iba't ibang mga hakbang sa loob ng higit sa isang taon upang 

maiwasan ang pagkalat ng mga bagong impeksyon sa coronavirus.  

Bagaman ang lahat ng ito ay mga tugon na inuuna ang kaligtasan ng mga bata, maraming 

mga aktibidad na pang-edukasyon ang madalas na napipilitang magtiis, tulad ng pagkansela o 

pagpapaliban, at biglang nagbabago ang sitwasyon araw-araw. Humihingi kami ng paumanhin 

sa abala na idinulot sa inyong lahat. 

 Ngayong taon, ang Toyama Elementary School ay nakapagbuo ng mga gawaing pang-

edukasyon dahil mayroong isang mabuting kapaligiran na sumusubaybay sa mga bata sa mga 

magulang at pamayanan, kabilang ang PTA at mga paaralan sa pakikipagtulungan ng 

komunidad. Talagang naramdaman ang kagandahan ng lugar na ito. Nais naming ipahayag ang 

aming taos-pusong pasasalamat sa mga magulang at mga lokal na residente. 

Gayundin, ang mga bata ay lumago sa iba't ibang mga aspeto sa nakaraang taon sa 

pamamagitan ng masusing hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng bagong impeksyon sa 

coronavirus. Sa panig ng pag-aaral, nagawa nilang kalmado na talakayin ang mga aralin, 

magkaroon ng sarili saloobin, at makipagpalitan ng opinyon sa mga kaklase habang binibigyang 

pansin ang pag-iwas sa impeksyon. Sa mga tuntunin ng pang-araw-araw na buhay, ang bilang 

ng mga bata na maaaring bumati sa isang malakas na boses (may suot na mask ...) ay 

nadagdagan sa pamamagitan ng buwananggreeting exercise. Bilang karagdagan, nakita namin 

ang maraming mga tao na kinikilala ang kabutihan at pag-aalaga ng bawat isa para sa kanilang 

mga kaibigan. 

Ang ginagawa ng mga bata ngayon ay tiyak na hahantong sa pagsasakatuparan ng kanilang 

mga pangarap para sa hinaharap. Kahit sa state of emergency na ito, kinakailangang bigyang 

pansin ng mga bata ang sitwasyon sa mundo at magkaroon ng kakayahang mag-isip at 

humusga batay sa nakolektang impormasyon. "Ang problema ay isang pagkakataon". Sa halip 

na huminto, inaasahan kong ang bawat isa sa atin ay magiging mas malakas, magkaroon ng 

mga pangarap at layunin, at ipagpatuloy ang aming pagsisikap na mapagtanto ang mga ito, na 

may isang mata sa lipunan pagkatapos ng corona. 

Sinubukan din namin ng mga guro at kawani na hamunin ang mga walang karanasan na 

kaganapan at baguhin ang kanilang kamalayan. Ang lahat ay para sa mga ngiti at paglaki ng 

mga bata, at upang magpatuloy na makabuo ng ligtas at natutupad na mga aktibidad na pang-

edukasyon, kasama ang mga magulang at mga lokal na residente, at ang lahat ng mga taong 

kasangkot sa Toyama Elementary School.  

Maraming salamat sa kooperasyon ninyo sa buong taon. Inaasahan kong malulutas ang 

impeksyon sa coronavirus sa lalong madaling panahon upang mabawi ng mga bata ang 

kanilang dating pang-araw-araw na buhay tulad ng kanta sa ibaba. 

♪ Halika tagsibol, dumating maaga, simulang darating  

Si Mii-chan ay may isang pulang thong jojo (sandalyas)  

Oo, naghihintay ako na lumabas♪ 

Gyofu Soma lyrics  Hirota Ryutaro composer 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaganapan sa Marso 
Petsa Araw Kaganapan 

1 Mon. 6th class period (Gr.2-6) 

2 Tues.  

3 Wed. 5th class period 

4 Thurs.  

5 Fri. Gr.6 send-off party  PTA meeting Gr.1,2,3 

6 Sat. 3rd class period 

7 Sun.  

8 Mon. PTA meeting Gr.4,5,6  5th class period 

9 Tues.  

10 Wed.  

11 Thurs.  

12 Fri. Pag-aaral ng batas (Gr.5) 

13 Sat.  

14 Sun.  

15 Mon. Off-campus study Gr.6  5th class period 

16 Tues. Manabi end of 3rd sem.guidance  Social Studies tour (Gr.3) 

17 Wed. Greeting exercise   

18 Thurs.  

19 Fri.  

20 Sat.  

21 Sun.  

22 Mon. 5th class period 

23 Tues. 5th class period  Huling school lunch  General cleaning 

24 
Wed. Completion ceremony Grade 1-5  Uwian 10:00  

Graduation ceremony praktis Grade 6 Uwian 12:15 

25 Thurs. Graduation Ceremony 

26 Fri. Simula ng spring break 

＊Walang notice sa disaster drill sa buwang ito. 

 

Kaganapan sa unang bahagi ng Abril 
6 Tues. Inauguration ceremony, opening ceremony entrance ceremony 

8 Thurs. Unang araw ng school lunch 

9 Fri. Gabay sa kaligtasan  Pagsukat ng taas at timbang 

 

"Ang kaganapan ay maaaring magbago dahil sa paglabas ng state of 

emergency, kabilang ang mga araw ng klase sa Sabado." 

 

 

 

Balik-tanaw sa isang taong pamumuhay 
・Balik-tanaw sa pamumuhau para sa darating na School Year 

・Ihanda ang kailangang school materials 

Layunin ng Life Guidance sa Marso 

 

「Ang aming 6 na taon」 
Mga bata sa ika-6 na baitang 

＊Alaala noong Grade 1＊ 

Pumasok kami sa Toyama Elementary School. Masayang-

masaya ako na mabait sa akin ang ika-6 na baitang. Sa Study 

presentation, naglaro kami ng isang play ng "Kujiragumo". Labis 

ang kaba ko dahil umarte ako sa harap ng maraming tao. 

＊Alaala noong Grade 2＊ 

Naalala ko ang pagpunta sa Shinagawa Aquarium noong ako ay 

nasa ikalawang baitang. Hindi pa ako gaanong nakapunta sa 

aquarium, kaya't nasisiyahan akong makita ang mga palabas sa 

isda at dolphin sa unang pagkakataon. 

＊Alaala noong Grade 3＊ 

Nagkaroon ng pagbabago sa klase sa unang pagkakataon. 

Masaya ako na may maraming kaibigan. Sumayaw ako ng 

"Irotoridori" sa sports day. Istrikto ang sayaw at mahirap 

matandaan, ngunit masaya ito. 

＊Alaala noong Grade 4＊ 

Nagsimula ang komite at ako ay naging miyembro ng komite sa 

pagpaplano. Labis ang kaba ko bilang moderator sa oras 

ngassembly at send-off party para sa grade 6. Maliban dito, 

mahirap makalikom ng mga pondo at gumawa ng mga poster, 

ngunit ito ay isang kasiya-siyang alaala. 

＊Alaala noong Grade 5＊ 

Nagsimula na ang mga aktibidad ng komite. Nagtrabaho ako 

nang responsableng para sa paaralan sa pakikipagtulungan sa 

ikaanim na baitang. Nagpunta ako sa Megami Lake para sa aking 

unang accommodation activity. Gumawa ako ng maraming 

nakakatuwang alaala, tulad ng paggawa ng butter at pagsayaw 

gamit ang candle fire. 

＊Alaala noong Grade 6＊ 

Sa ikaanim na baitang, nagkaroon kami ngsports festival. Mainit 

kaya mahirap magsanay. Lalo na mahirap para sa amin ang umupo 

at humawak, ngunit natutuwa ako na naging maganda ang resulta 

ng aming pagsasanay sa aktwal na presentasyon.  

Maraming araw na hindi ako nakapasok sa paaralan, tulad ng 

pagsara ng paaralan, ngunit partikular na kahanga-hanga ang 

pagtanggap sa akin ng mga guro nang masigla at maligaya. 

Nasiyahan ako sa huling taon ng elementarya at maraming mga 

alaala. 
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