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日本のいま 

～節約～ 

何かにつけて「不況」と言われる中、無駄を省いた節約生活を楽しむ人が増えてきました。各メディアでも「節約」を題材

とした特集が組まれ、ユニークかつ賢い節約術が紹介されています。 

たいていのスーパーでは夕方以降にタイムサービスが行われるので、この時間帯を狙ってまとめ買いに出かけてみましょう。

大量買いした肉類などは小分けにして冷凍保存すると便利です。ただし、冷蔵庫・冷凍庫に詰めすぎると電気代が掛かってし

まいます。また、作り置きをして冷蔵保存する際は、ラップではなくタッパーを使うとゴミを減らせます。マイバッグを持参

すると安くなるなど特典もあり、節約は地球にも優しいのです。 

最近ではポイントカードを取り入れているお店がほとんどなので、ポイントを貯めて少しでも安く購入したり、リサイクルシ

ョップや 100 円ショップを利用したり、便利なサービスを上手に使い分けたいものですね。小さなところからコツコツと節約。

今日から始めてみませんか？ 

 

Nhật Bản ngày nay 
Tiết kiệm 

 Trong tình hình kinh tế đang xuống dốc hiện nay nhiều người bắt đầu có cách sống tiết kiệm nhiều hơn trước. Giớii truyền 

thông cũng đang có nhiều chương trình vớI đề tài “ Tiết kiệm”, trong đó giới thiệu về những cách tiết kiệm thông minh và đặc 

sắc. 

 Nói chung các cửa hàng siêu thị đều bán hạ giá vào buổI chiều tốI nên chúng ta nên chờ đến lúc đó, hãy tập chung đi mua 

nhiều đồ ăn một thể. Nếu mua nhiều loạI thịt cá thì sau khi mang về, ta chia nhỏ ra, cho vào ngăn đá để dung dần, rất tiện lợi. 

Hoặc khi nấu sẵn thức ăn để trong tủ lạnh để ăn dần thì ta nên dùng các hộp nhựa để chứa, thay vì bọc bằng giấy bóng, như 

vậy sẽ giảm đựơc rác thải. Có những cửa hàng hạ giá cho khách hàng mang theo túi đựng. Như vậy tiết kiệm cũng là cách 

sống thân thiện với môi trường. 

 Gần đây, hầu như cửa hàng nào cũng phát hành thẻ tính điểm mua hàng (point card). Sau khi tích được số điểm nhất định, 

khi mua hàng ta sẽ được giảm giá bằng số điểm tích lại đó. Hoặc chịu khó mua hàng ở cửa hàng tái sử dụng Recycle, cửa  

hàng bán đồ 100 Yên cũng là cách tiết kiệm hay, nên làm. Tiết kiệm từ những việc nhỏ như vậy sẽ dẫn đến những cái lớn. 

Các bạn còn chờ đợI gì nữa mà không thử bắt đầu tiết kiệm xem sao. 

 

 
ことばの歳時記 

5 月の季語 

日本では、毎年 4 月末から 5 月初めにかけての祝日や国民の休日、土・日曜日などが連なる期間を、一般的にゴールデンウ
ィーク（黄金週間、GW と略す場合もあります）と呼び、大型連休ともいいます。この期間を利用した泊りがけの旅行や帰省、
行楽などのために遠距離を移動する人も多く、海外旅行に出かける人たちもいます。 
この期間は全般的に「五月晴れ（さつきばれ）」と呼ばれる晴天が多く、「薫風（くんぷう）」と呼ばれる南風が野や山々

の新緑の草木を渡ってすがすがしく吹いてくる、レジャーに適した時季でもあります。  
 ちなみに、「五月晴れ」は江戸時代から用いられていたことから推測すると、ここでの５月とは陰暦で、今の太陽暦の 6 月
をさしており、もともとは梅雨の晴れ間をさす言葉であったと思われますが、現在では、5月の晴天のことをいいます。 
5 月は「皐月（さつき）」とも書き、田に早苗を盛んに植えるので「早苗月」といっていたのが略されたものという説があ

り、稲作が始まる月を意味するという説が一般的です。 
 

Từ điển tiếng Nhật 
Những từ ngữ chỉ tháng Năm  

Ở Nhật Bản, hàng năm, thời gian từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 thường có nhiều ngày nghỉ lễ liền, cộng với ngày thứ Bảy , 

Chủ Nhật, làm thành một kỳ nghỉ dài ngày, mà người Nhật gọi là Tuần lễ Vàng, hay còn viết là GW (viết tắt của từ tiếng Anh 

“Golden week”). Nhiều người sử dụng kỳ nghỉ này để về quê, đi nghỉ dưỡng , đi chơi giải trí hoặc đi nước ngoài. 

Vào thời điểm này, thời tiết thường tốt, với những ngày đẹp trời “ Satsukibare ”, với gió nam “Kunpuu” thổi mát rượi qua bạt 

ngàn màu xanh mới của cây cỏ của núi đồi, đồng ruộng. Thời tiết thật thích hợp cho mùa nghỉ ngơi, giải trí.  

 Một điểm đáng lưu ý là từ “ Satsukibare” được sử dụng từ thời Edo, nên tháng 5 tức là tháng 5 âm lịch, ứng với tháng 6 dương 

lịch hiện nay. Vì thế người ta cho rằng từ Satsukibare vốn được dùng để chỉ những ngày đẹp trời trong mùa mưa.Nhưng ngày 

nay thì từ này được sử dụng chỉ thời tiết tháng 5 dương lịch.  

Cũng có cách giải thích rằng từ “Satsuki” còn được viết bằng chữ Hán là có nghĩa là “Satsuki”,  từ viết tắt của chữ 

“Sanaezuki” , c ó nghĩa là tháng bắt đầu việc cấy lúa.  
  




