
 

 

5 月に入ってから、学年末試験が終わり、中高生たちにとっては楽しい夏休みの始まり

です。 
 

そして、9 年生と 12 年生にとっては卒業の季節です。高校では後輩達が 12 年生に水風

船を投げたり、水鉄砲で攻撃したりと大はしゃぎでした。 
 

日本では厳かな雰囲気で卒業生を 

送り出す場合が多いので、この光 

景は私たち日本人にとってはとて 

も新鮮です。 

ベトナム人の先生方も学生時代は 

同じように後輩たちに見送られた 

のでしょうか? 

 

 

 

 
 

3 月 23 日にダナン外国語大学でダナン日本語スピーチコンテスト 2013、4 月 21 日にフエ外国語大学

で日本フェスティバル IN HUE 2013 が行われました。 
 

ダナンではスピーチの発表があり、フエではスピーチに加えて、パフォーマンス部門や日本の紹介な

どもありました。どのスピーチも、どのパフォーマンスも一生懸命練習したことが伝わってくるもの

で、皆さんの日頃の勉強の成果を披露できる場になったのではないかと思います。 
 

またそれぞれのスピーチコンテストの中上級部門の優勝者 1 名がハノイで行われた日本語フェスティ

バル 2013 に出場しました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ホーチミンでは 5 月 19 日に JF 講座「年中行事で学ぶ日本語（こどもの日

編）」が行われました。 
 

日本ではいいお天気のこの時季、残念ながらホーチミンは雨季の初めでお天

気が悪かったのですが、楽しく 

「こどもの日」について学びました。 
 

講座では、かぶとを作ったり、 

こいのぼりクッキーを作ったりしました。 

北部 

中部 

南部 

このコーナーでは、ハノイとダナンとホーチミンに駐

在する JF派遣の日本語教師が、それぞれの地域

の日本語教育についての新情報を紹介します。 

日本の食べ物をフエ外大の学生が

作って、売っていました。 

なかなかおいしかったです！ 

 
 

日本語フェスティバル IN HUE 2013 

 

 

ダナン日本語スピーチコンテスト 2013 

 
 

 



 

 

Kì thi học kì 2 kết thúc vào đầu tháng 5. Các em học sinh cấp 2 vui mừng chào đón kì nghỉ hè. 

Và với học sinh lớp 9, lớp 12 thì thời điểm này là lúc đang lo lắng cho kì thi tốt nghiệp.  

Ở cấp Trung học phổ thông, học sinh lớp 10, lớp 11 ném bóng nước vào các anh chị lớp 12, 

bắn súng nước 

Ở Nhật Bản, có rất nhiều trường mang đến cho học sinh tốt nghiệp bầu không khí trang trọng, nhưng  

cái khung cảnh như thế này ở Việt Nam, 

đối với người Nhật chúng tôi thì thật là 

mới mẻ. Phải chăng thời còn là sinh  

viên của giáo viên Việt Nam,  

họ cũng tiễn các tiền bối như vậy chăng? 

 

 

 

 

 
 

Ngày 23 tháng 3, tại Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng đã diễn ra cuộc thi hùng biện tiếng Nhật năm 2013.  

Ngày 21 tháng 4 lễ hội Nhật Bản INHUE 2013 đã được tổ chức tại Đại học ngoại ngữ Huế. 

Ở Đà Nẵng đã công bố kết quả của cuộc thi hùng biện. Ngoài cuộc thi hùng biện, ở Huế cũng đã giới thiệu về 

Nhật Bản và các hình thức biểu diễn văn nghệ.  

Cuộc thi nào, tiết mục nào cũng thể hiện được sự rèn luyện chăm  chỉ của tất cả những người tham gia. Chúng tôi 

nghĩ rằng thành quả học tập của các bạn đã được thể hiện trong ngày hôm nay. 

Và thí sinh xuất sắc trong tất cả các thí sinh tham gia thi hùng biện trình độ Trung- Cao cấp đã tham gia cuộc thi 

hùng biện tiếng Nhật 2013 được tổ chức ở Hà nội. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ngày 19 tháng 5, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi học “Học tiếng Nhật qua các 

sự kiện trong năm” do JF đứng ra tổ chức. 

Ở Nhật hiện thời tiết rất đẹp nhưng thật không may ở Hồ Chí Minh lại là đầu mùa mưa nên 

hôm đó thời tiết không được thuận lợi. Tuy nhiên các bạn tham dự buổi học đã có 1 buổi 

học về “ngày trẻ em” rất vui. 

Tuy nhiên các em học sinh đã học về 

 “Ngày trẻ em Nhật Bản” một cách rất vui vẻ.  

Tại buổi học,các em đã được học cách làm mũ  

Kabuto, làm bánh cá chép. 

 

Miền Bắc 

Miền Trung 

Miền Nam 

Chuyên mục kì này, chúng tôi xin giới thiệu đến các 

bạn những giáo viên tiếng Nhật của JF, đại diện cho 

Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, và thông báo 

mới về giáo viên tiếng Nhật từng thành phố. 

 

Những món ăn Nhật Bản được các 

sinh viên đại học Huế làm rồi bán 

rất ngon. 

 
 

Lễ hội tiếng Nhật IN HUE 2013 

 
 

 

Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật 2013 

ở Đà Nẵng 

 

 
 

 


