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Ni venku malvarmon!	


Ludu ekstere por igi viajn korpojn fortaj!!
La 18an de januaro Rotario de la urbo Minami-

Jokote, kiu finance helpas nin ĉiun jaron, donacis al ni 
matracojn por gimnastiko kaj japana tradicia lukto 
sumoo. Dankante al la rotarianoj, mi salutis: « Pro 
manko de ludejo, mi timas, ke niaj gelernantoj korpe 
ne kreskas bone. Do la donacoj certe donos al ili pli da 
okazoj ludi ». 

Post la katastrofo multaj gelernantoj en la 
marborda regiono perdis okazojn ekstere ludi, do 
multaj homoj timas, ke ilia korpa kresko malboniĝos. 
Ankaŭ en Tooni ni perdis la ludejon kaj multaj 
gelernantoj loĝas en malgrandaj provizoraj domoj. Tial 
mi same timas, do mi ĉiam instigas la gelernantojn ludi 
ekstere multe. !
Planu por la nova jaro 

La dekstra kaligrafiaĵo « Novjara Plano » estis 
farita de knabino Sasaki Maju de la 6a lernojaro. Ŝi 
belege kaligrafiis! Ni ĉiuj havu bonan planon por la 
nova jaro.  

* 新=nova, 年=jaro, 計画=plano 
!!!!!
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L a v o r t o k a z e (風邪 , 

malvarmumo) konsistas el 
d u l i t e r o j : v e n t o k a j 
m a l b o n a . Ĝ i e s t a s 
konsiderita kiel malsano de 
bronko. Por preventi ĝin, la 
plej bona rimedo estas 
purigi nazon kaj gorĝon per 
gargarado.     (Niŝimura) 



Kunveno de la gelernantoj de la 4a, 5a kaj 6a lernojaroj 
La 20an de januaro okazis kunsido de la gelernantoj de la 4a, 5a kaj 6a 

lernojaroj. La estraranoj de la lernanta asembleo prezentis siajn sukcesajn aŭ 
malsukcesajn spertojn al la aliaj gelernantoj. 

Iu diris : « Komence mi ne volis labori kiel estrarano », alia diris : 
« K o m e n c e m i h a v i s m u l t a j n 
malfacilojn, sed mi fariĝis pli kaj pli 
memfida », aliaj esprimis sian ĝojon, 
kiam  eventoj sukcesis. 

Mi staris malantaŭ la gelernantoj kaj 
sentis, ke ili kreskis bonege dum la 
pasintaj ses jaroj. Ŝajnis al mi, ke ili 
havas memfidon. La gelernantoj de la 
5a kaj 4a lernojaroj aŭskultis parolojn de la estraranoj kun estimo. 

La 22an okazis kunsido de la gelernantoj de la 3a, 4a kaj 5a lernojaroj, kiuj 
gvidos la asembleon en la venonta lernojaro. Gesinjoroj Macutaka, Niinuma, 
Kanno kaj Koĵima parolis pri iliaj taskoj. Ĉiuj lernantoj esprimis sian decidon, 
ke ili volas fariĝi modeloj por pli junaj gelernantoj kaj agadi kune. Ili jam 
elektis novajn estraranojn. Mi esperas, ke ili gvidu bone la asembleon. !
Konkurso de gazetoj 

Estas tradicio en la elementa lernejo Tooni, ke ĉiu 
lernanto faras sian gazeton. La 22an okazis konkurso 
de la gazetoj kaj respektivaj premioj estis aljuĝitaj al la 
ĉi-subaj gelernantoj: 

Bonegaj Bonaj laŭdindaj

1a lernojaro Iŭasaŭa Juuma Aojama Ĵunsuke Iŭasaki Airi

2a lernojaro Macuki Haruhi Suzuki Haruka Iĉinoseki Kooho

3a lernojaro Sasaki Aja Sasaki Juu, Kagaŭa Misaki Nakabajaŝi Juuko

4a lernojaro Nagumo Riku Kimura Juzuki, Onodera Mina Ueno Maho

5a lernojaro Suzuki Momoka Hino Nacuki, Oota Urara Nakaibajaŝi Juuto

6a lernojaro Ueno Masajuki Iŭasaki Ŝiori, Sasaki Maju Sasaki Raikan

Klaso de leontodo:  Iŝizu Masaki (Bona)



	


寒さに負けず！!
すべての土台を成す「体力」を！!

体育用マット、相撲用マットの寄贈（横手南ロータリークラブの皆さんから）を機
に　!

　　　背筋をピンと伸ばし　外遊びを！　　!

1月18日（日）震災後毎年支援を頂いている横手南ロータリー	

クラブの皆さんから体育用マットと相撲用マットを頂きました。	

　同クラブの方々からは、震災後毎年支援を頂いています。贈呈式	

において、「年々子ども達の運動不足から体力面の低下が心配、こ	

れを機にどんどん運動させたい。」と話してきましたが、翌日､業間	

前に数センチだけ積もった雪に喜んで外で遊ぶ子ども達を見て、安	

心しました。	

　右は、6年生の佐々木麻結さんの書き初めです。堂々と、とても	

りっぱな字です。新しい年に誰もが夢を描き目標を掲げるものです	

が、何をやるにも、その土台を成す「体力面の向上」を忘れずに掲	

げてほしいものです。	

　過日の新聞において「小学校期の運動」について下記のように載	

っていました。	

『9～12歳あたりは運動の習得を始めるのに最も適切な時期である	

「即座の習得」の時期と言われます。この時期に走・跳・投の基本	

動作を習得。この時期はひとつのスポーツに集中するのではなく、	

陸上、サッカー、野球、水泳、スキーなどの様々な運動に親しむこ	

とが大切です。』	

　ある統計では、沿岸部の子ども達は震災以降体力面の低下が課題	

とされています。本校も例外ではありません。寒いから背を丸め内にだけいるのではなく、進
んで外に出し沢山汗をかかせたいものです。　　　　　　　　　　　　　　唐丹は負けない！	
!
高学年集会を見学して・・・・	

６年間やり通したあの顔は　　たくましくもあり　　頼もしくもあり!
　　　　　後輩達に確実に伝え　　それを受け継ぎ!
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風邪の季節。読んで字の如
く、「邪気のある風」の意
味で、風の通る気管、つま
り呼吸器系の病気と考えら
れ、この言葉が使われるよ
うになったとか？呼吸器、
つまり鼻、喉、気管支に
は、うがいが一番という訳
ですね。（西村）

次期リーダーに!
期　待！



　１月２０日（火）放課後に４，５年生と６年生の執行部と専門部会委員長が集まっての会議
がありました。昨年から1年間活動した中での喜びや失敗などを４，５年生の前で発表しまし
た。「最初は、やりたくなかった。」という人、「大変だったけど徐々にやり甲斐を感じ
た。」という人、「行事が成功した時の喜び」や「全体のことを考え負担に思ったこと」など
が話されました。	

　私は、後ろから見ていて６年生	

の発表の姿がとてもたくましく、	

頼もしく思えました。リーダーと	

してだけでなく、６年間をやり通	

したという自信の表れにも見えま	

した。聞いている４，５年生の顔	

は見えませんでしたが、皆真剣で、	

1年間頑張ったリーダー達に尊敬の	

念を抱いているようにも感じました。６年間の重みを感じとったからだと思います。	


22日（木）には、来年度高学年になる３，４，５年生の集会がありました。来年度高学	

年になることへの心構え等について松高先生、新沼先生、菅野先生、小島先生から話されまし
た。子ども達から「後輩の見本になりたい」「最高学年を支えれるようになりたい」「自主的
な行動を心がけたい」などの感想が出されました。	

　委員会の見学、よさこいソーランの引き継ぎ練習会など着々と引き継ぎも行われています。
児童会も間もなく新旧交代の時期に入り会長や専門部委員長もほぼ決まったようです。	

次期リ―ダ―の活躍と高学年の活動を大いに期待しています。	


校内新聞コンクール結果!

力作が揃いました！	

学年 最優秀賞 優秀賞 優良賞

1 岩澤優真 青山準佑 岩﨑愛里

2 松木春陽 鈴木春花 一関航帆

3 佐々木亜弥 佐々木悠、香川美咲 中居林優心

4 雲南凌空 木村雪月、小野寺美
菜

上野真穂

5 鈴木萌々夏 日野捺希、太田うら
ら

中居林優斗

6 上野雅幸 岩﨑栞里、佐々木麻
結

佐々木頼幹

たんぽぽ　　        石頭真樹（優良賞）


