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Nhật Bản ngày nay 
～ Thế vận hội London ～ 

 
Thế vận hội là sự kiện thể thao được tổ chức 4 năm 

một lần. Thế vận hội năm 2012 tổ chức tại London, kéo 
dài từ ngày 27/7 tới ngày 12/8, sẽ là Thế vận hội lần thứ
30 trong lịch sử Thế vận hội. 

Theo một cuộc điều tra thì tại Thế vận hội London lần 
này, bóng đá là môn thi đấu được người Nhật thích nhất. 
Trong năm 2011, đội tuyển bóng đá nữ của Nhật Bản, với 
biệt danh là “Nadeshiko”, đã giành được chức vô địch thế
giới, nên dường như số người yêu thích môn bóng đá nữ
đã tăng lên. Ngoài ra các môn như bơi, chạy maratông, là 
những môn mà người Nhật hy vọng giành được huy 
chương, cũng là những bộ môn được nhiều người ưa 
thích. 

Tuy nhiên, môn bóng chày, bộ môn thi đấu mà người 
Nhật Bản yêu thích và có nhiều tiềm năng, lại bị loại khỏi 
các bộ môn thi đấu tại Thế vận hội London này. Một trong 
những nguyên nhân khiến môn này bị loại là do mức độ
phổ biến trên thế giới không cao. 

Không kể tới môn bóng chày đã bị loại, trong việc 
truyền hình về các bộ môn thi đấu tại Thế vận hội thì có 
nhiều môn mà dù có phổ biến trên thế giới đi chăng nữa, 
những nếu không phổ biến lắm tại Nhật thì cũng không 
được đưa tin nhiều. Lần này, những bộ môn thi đấu đó sẽ
được truyền hình trực tiếp thông qua mạng internet. 

 
日本のいま 

～ ロンドン五輪、楽しみは？ ～ 
 
 2012年は4年に1度の夏季オリンピックが開催
される年です。30回目となる今回は、ロンドン
で7月27日から8月12日にかけて行われます。 
 ある調査によると、日本人がロンドン五輪で
楽しみにしている競技の1位はサッカー。昨年
2011年には「なでしこジャパン」がワールドカッ
プで優勝を果たしたことから、女子サッカーを
楽しみにする人も多いようです。その他にはマ
ラソンや競泳等、やはり日本人の活躍が期待で
きる競技がランクインしています。 
 ところで日本人の活躍が期待できる競技の1
つには野球がありますが、これはロンドン五輪
から除外されてしまいました。野球は日本では
人気がありますが、国際的には普及度が低いこ
とが、除外の理由の1つだそうです。 
 野球は除外されましたが、オリンピックでは
他国で人気が高くても自国で殆ど知られておら
ずテレビ放映もされないという競技がたくさん
行われています。今回の五輪ではこのような競
技も全て、インターネットによる中継が予定さ
れているそうです。 

 
Khí hậu Nhật Bản 

～ “Sokobie- Rét thấu xương” và ”Mafuyu 
nami no samusa-Lạnh như ở giữa đông” ～ 

 
○Sokobie - Lạnh thấu xương 

Khi cảm thấy cái lạnh lẽo khắc nghiệt thấm sâu vào 
tận bên trong cơ thể, người Nhật có cách nói “Sokobie”. 
“Soko” tiếng Nhật là “đáy”, ở đây ý muốn nói là “tận cùng 
bên trong cơ thể”. Tại cố đô Kyoto, nơi bốn bề là núi, vào 
những đêm trời đẹp, không có gió, nhiệt độ trên mặt đất bị 
phát tán, gây ra hiện tượng bức xạ lạnh. Khi hiện tượng 
này xảy ra, thì khí lạnh thường tập trung lại, khiến cho 
người ta cảm thấy cái lạnh thấm sâu vào trong cơ thể. 
Người Nhật gọi đây là hiện tượng “Kyo no sokobie”- Cái 
lạnh thấu xương Kyoto”. Vào buổi sáng mùa đông đẹp trời 
và có gió nhẹ, thì nhiệt độ phía dưới chân thường thấp 
khiến cho ta cảm thấy cái lạnh thấu tới tận xương. Vì thế
mỗi khi đi ra ngoài, chúng ta hãy giữa cho chân thật ấm 
nhé. 
○Mafuyu nami no samusa - Lạnh như ở giữa đông 

Trong các chương trình dự báo thời tiết, mỗi khi mô tả
về cái lạnh bất thường vào thời điểm không phải là mùa 
đông, nhân viên dự báo thời tiết thường dùng cách nói 
“Lạnh như ở giữa đông”. Cách nói này có nghĩa là nhiệt độ
này gần với nhiệt độ thấp nhất trung bình hàng năm đo 
được tại khu vực đó (tính theo chỉ số trung bình từ năm 
1981 đến năm 2010). Chỉ số này khác nhau tùy theo mỗi 
khu vực của Nhật Bản, nhưng nhìn chung thì nhiệt độ thấp 
nhất trong một năm trên toàn nước Nhật là vào khoảng hạ 
tuần tháng 1 tới thượng tuần tháng 2. 

 
日本の気象 

～ 『底冷え』『真冬並みの寒さ』 ～ 
 
 
○底冷え 
 身体の芯（底）まで凍み通るほど厳しく冷え
込むことを「底冷えする」と言います。山に囲
まれた京都では、風の無い快晴の夜に地表から
熱が放射される放射冷却という現象が起こり、
これに伴った冷気が溜まってかなり冷え込みま
す。これを特に「京の底冷え」と呼んでいます。
晴れて風の弱い冬の朝は、足元の気温が低くな
る底冷えになりますので、外出時は特に足元を
暖かく保つようにしましょう。 
○真冬並みの寒さ 
 よく天気予報では、冬以外の時期に寒さの程
度を伝えるために「真冬並みの寒さ」という表
現を使います。この表現は、その地域において1
年の中で最も気温が低い時期の「平年の気温
（1981～2010年までの平均値）」に近い寒さの時
に使われます。各地で異なりますが、大体、1月
下旬から2月上旬の頃の気温が最も低くなりま
す。 

 




