ஜாக்சன்வில் தமிழ் பள்ளியின் பருவ இதழ்

வாழ்க தமிழ்! வளர்க தமிழினம்
மயில் 2, இறகு 1, 12 /10/2020

சித்திரம் பபசுதடி

தமிழகம் பாரம்பரியப்பபாருட்கள்

வாசித்து பழக – சிறு கததகள்

பதிப்பாசிரியர் குழுவிடமிரு்து..
அனைவருக்கும் வணக்கம்!
உலனகயய

உலுக்கிக்ககாண்டிருகிறு

ககாய ாைா

சர்வயதச ப வல் சூழ்நினலயில் அனைவரும் நலமுடனும்,

பாுகாப்புடனும்
அனைவரின்
எண்ணி,

இருப்பீர்கள்

பங்களிப்பு

மகிழ்ச்சி

இ்தத

எை

நம்புகியறாம்.

இதழில்

அனடகியறாம்.

கபருகியுள்ளனத

இருப்பினும்,

யமலும்

பலர் இதில் பங்குககாள்ளும் படி யகட்டுக் ககாள்கியறாம்.
பதிப்பில்

உள்ள

சில

தகவல்கள்

மட்டுயம

இனணய

தளத்தில் எடுக்கப்பட்டனவ, மற்ற அனைத்ும் முற்றிலும்
சுயமாக

சற்று

உருவாக்கப்பட்டனவ.

யந ம்

ஒுக்கி,

காபி

எையவ

இ்தத

பிய க்கியலா

இதழுக்கு

அல்லு

ஜிம்

பிய க்கியலா படிக்கும் படி அன்பாக யகட்டுக் ககாள்கியறாம்
கவளியிட உதவி புரி்தத அனைவருக்கும் நன்றி!

உள்யள…..
• உங்கள் பிற்தத நாள் அன்று என்ை
வியசஷம்?
• சித்தி ம் யபசுதடி
• வினளயாடு வினையாக்கு
• பாட்டு பாடிப்

பழக

• காணாமல் யபாகும் தளபாடங்கள்
• வாசித்ு பழக - சிறு கனதகள்
• பசய்திகள்

உங்கள் பிற்தத நாள் அன்று என்ை திைம்?
உலககமங்கும் எண்ணற்ற திைங்கள் ககாண்டாடப்படுகின்றை.
அவ வர் பிற்தத நாள் அன்று உலகம் எனத ககாண்டாடுகிறு
என்பனத நம் மாணவர்கள் அறிய கீ யழ பாருங்கள்!

கசப்டம்பர்
பததி

பபயர்

ஆங்கிலத்தில்

விபசஷம்

பசாபமஸ்வரன்
1-Sep தணிதகநாதன்

அபமரிக்கா

பசஸ் தினம்

American Chess Day
World Coconut Day

2-Sep புகழ் பசந்தில்குமார்

உலக பதங்காய் தினம்

அனிருத்
8-Sep ராதாமுகுந்தன்

சர்வபதச எழுத்தறிவு
தினம்

International Literacy
Day

சர்வபதச சுப ாகு தினம்

International Sudoku
Day

10-Sep அகில் பால்ராஜ்
17-Sep அகில் ஆனந்த்

பதசிய பசல்லப்பிராணி
பறதவகள் நாள்

National Pet Bird Day

பெர்மன் உலக
குழந்ததகள் தினம்

National Pet Bird Day
German World
Children's Day

பதசிய பசல்லப்பிராணி
பறதவகள் நாள்

17-Sep நிகில் ஆனந்த்
20-Sep அக்ஷிதா ரபமஷ்

Batman Day

21-Sep பசரன் பசந்தில்நாதன் பபட்பமன் தினம்
24-Sep நித்திகா பசல்வராெு

பதசிய பசர்ரிஸ் விழா
தினம்

National Cherries
Jubilee Day

அக்யடாபர்
பததி

பபயர்

ஆங்கிலத்தில்

விபசஷம்

1-Oct ஸ்ரீம் சுபரஷ்

பதசிய தீயதணப்பு
நாய்க்குட்டி நாள்

7-Oct ஓவியா ரகுபதி

பதசிய ஃப்ராபி

9-Oct கவின் விக்பனஷ்

உலக அஞ்சல் நாள்

World Post Day

9-Oct ஆதி நந்தகுமார்

உலக அஞ்சல் நாள்

World Post Day

9-Oct ஹரினி நந்தகுமார்

உலக அஞ்சல் நாள்

World Post Day

ஆண்ட்ரியா
12-Oct பூதவராஜ்

தினம்

உழவர் தினம்
உலகளாவிய தக
15-Oct இஷான் அருண்குமார் கழுவுதல் நாள்
ஆஷ்ரிதா
உலக உணவு நாள்
16-Oct பாலகபனஷ்
பதசிய கருப்பு பூதன
27-Oct நித்திலா பநமினாதன் தினம்

31-Oct அகிலன் சுகுமார்

National Fire Pup Day
National Frappe Day

Farmers Day
Global Handwashing Day
World Food Day

National Black Cat Day

பதசிய ஒற்றுதம நாள் National Unity Day

பததி

நவம்பர்

பபயர்

விபசஷம்

வித்யுத் ஹரிகர்

1-Nov வம்சிகிருஷ்ணா
1-Nov சாய்

பநஷனல் குக் பபார்
யுவர் பபட்ஸ் ப

பநஷனல் குக் பபார்
பிரணவ் விமலன் யுவர் பபட்ஸ் ப

ஆங்கிலத்தில்

National Cook For Your Pets
Day
National Cook For Your Pets
Day

பதசிய பவண்ணிலா
கப்பகக் தினம்

National Vanilla Cupcake Day

11-Nov அனிகா சதீஷ்

பதசிய கல்வி தினம்

National Education Day

12-Nov வசீ

பதசிய இனிய நாள்

National Happy Day

10-Nov ஸ்வஸ்தி

பசல்வன்

17-Nov ராகவ்

பிரசன்னா

20-Nov ஷ்ரத்தா

21-Nov மானசி
24-Nov அகில்

ஹரிகரன்

காபமஸ்வரன்
கண்ணன்

25-Nov சமிக்க்ஷா
28-Nov பிரணவ்

பததி

ரவி

சாமி

குகன் ரபமஷ்

பபயர்

பதசிய பதாழில்
முதனபவார் தினம்
யுனிவர்சல்
குழந்ததகள் தினம்

National Entrepreneur's Day
Universal Children’s Day

உலக பதாதலக்காட்சி
தினம்
World Television Day
பதசிய மத்தி தினம்
பதசிய ெூக்பாக்ஸ்
தினம்
பதசிய பிரஞ்சு
சிற்றுண்டி தினம்

டிசம்பர்
விபசஷம்

National Sardines Day
National Jukebox Day
National French Toast Day

ஆங்கிலத்தில்

8-Dec லாவண்யா ராெபசகர் பதசிய பிரவுனி தினம் National Brownie Day
8-Dec அனிருத் மஞ்பசஷ்

பதசிய பிரவுனி தினம் National Brownie Day

10-Dec இனியா பசல்வன்

ஹனுக்கா

Hanukkah

12-Dec பெய் பாலகுமார்

ெின்ெர் பிபரட்
ஹவுஸ் நாள்

Gingerbread House Day

18-Dec ஸ்ருதிலயா சுதாகர்

பதசிய ஸ்பவட் ர்
தினம்

21-Dec ஹர்ஷிதா சீனிவாசன்

National Sweater Day
பதசிய குறுக்பகழுத்து National Crossword
புதிர் நாள்
Puzzle Day

பதசிய பவர்கள்
23-Dec ஆதவன் மணிகண் ன் தினம்

National Roots Day

28-Dec ஆதவ் பால்ராஜ்

பதசிய பழ பகக்
தினம்

National Fruitcake Day

30-Dec ஆதவ் சதீஷ்

பதசிய பபக்கன்
தினம்

National Bacon Day

கீ யழ உள்ள
விடுகனதகனள
ககாண்டு
வினடகனள
கண்டு
பிடிக்கவும்

விடுகததகள் –
1.காதலயிலும் மாதலயிலும் பநட்த
மதியம் குட்த நான் யார்?
2.இரு பகாம்புகள் உண்டு மாடு அல்ல,
பவகமாய் ஓடும் மான் அல்ல, கால்கள்
உண்டு மனிதனல்ல. – அது என்ன?
3.இதலயுண்டு கிதளயில்தல, பூ உண்டு
மணமில்தல, காய் உண்டு விததயில்தல,
பட்த உண்டு கட்த இல்தல, கன்று
உண்டு பசு இல்தல அது என்ன?
4.பபட்டிதயத் திறந்தால் பூட்
அது என்ன?

முடியாது.

5. க ல் நீ ரில் வளர்ந்து , மதழ நீ ரில்
மடிவது என்ன?

கசன்ற இதழ்
புதிர்
வினடகள்

1.பட்டுத்துணி,
2.பட் ாசு,
3.பற்கள்,
4.அகப்தப,
5.சூரியன்

கீ யழ
குறிப்பிட்டுள்ள
இ ண்டு
படத்ுக்கு
இனடயில
பத்ு
வித்தியாசங்கனள
கண்டு பிடிக்கவும்

வித கதள
என்றPradeekutty@yahoo.co.in
முகவரிக்கு மின் அஞ்சல்
அனுப்பவும். சரியான
வித அளிப்பவருககு
ஒரு ஆச்சரியம் காத்துக்
பகாண்டிருக்கிறது

சித்திரம் பேசுதடி..

ஹரிணி நினல 1

ஸ்ம ன் நினல 1

வசி நினல 1

சித்திரம் பேசுதடி..

ஷ் த்தா நினல 2

ஸ்ரீஓம் நினல 5

லாவண்யா
நினல 7

பாட்டு பாடிப்

பழக

தமிழுக்கும் அமுகதன்று யபர்

தமிழுக்கும் அமுகதன்று யபர்
அ்தத தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள்
உயிருக்கு யநர், உயிருக்கு யநர்
தமிழுக்கு நிலகவன்று யபர்!
இன்பத் தமிழ் எங்கள் சமுகத்தின் வினளவுக்கு நீர்
தமிழுக்கு மணகமன்று யபர்!
இன்பத் தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர்
தமிழுக்கு முகவன்று யபர்!
இன்பத் தமிழ் எங்கள் உரினமச்கசம் பயிருக்கு
யவர்!
தமிழ் எங்கள் இளனமக்குப் பால்
இன்பத் தமிழ் நல்ல புகழ்மிக்க புலவர்க்கு யவல்
தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு வான்!
இன்பத் தமிழ் எங்கள் அசதிக்குச் சுடர்த்தத யதன்
சுடர்த்தத யதன்
தமிழ் எங்கள்
இன்பத் தமிழ்
தமிழ் எங்கள்
இன்பத் தமிழ்
பதாகுப்பு- நிர்மலா

அறிவுக்குத் யதாள்!
எங்கள் கவினதக்கு வயி த்தின் வாள்
பிறவிக்குத் தாய்
எங்கள் வளமிக்க உளமுற்ற தீ

தமிழகம்
பாரம்பரியப்பபாருட்கள்

காணாமல் யபாகும் தளபாடங்கள்
ஏதண/ தூளி

தள்ளுவண்டி

உரல், உலக்தக

அம்மி, குழவி

பதாகுப்பு வானதி

வாசித்து பழக - சிறு கததகள்

கபாய் கசால்லாயத...!

அு ஒரு அழகிய கி ாமம். அங்கு முத்ு
என்ற விவசாயி தன் குடும்பத்ுடன் வாழ்்து
வ்ததான்.
முத்ு திைமும் தன்னுனடய ஆடுகனள
அருகில் உள்ள காட்டிற்கு கூட்டிச்கசன்று
யமய்ப்பு வழக்கம். கானலயில் கசன்றால்
அவன் மானலயில் வடு
ீ திரும்புவான்.
ஒரு நாள் முத்ு தன்னுனடய கசா்தத
யவனலயின் கா ணமாக பக்கத்ு ஊருக்கு
கசல்லயவண்டி இரு்தது. இதைால் ஆடுகனள
யமய்க்கும் கபாறுப்னப தன்னுனடய மகன்
ாமுவிடம் ககாடுக்கலாம் எை நினைத்தார்.
முத்ுவிற்கு ஒரு பயமும் இரு்தது. ாமு
ஒரு வினளயாட்டு னபயன், எ்தத ஒரு
யவனலனயயும் சரியாக கசய்யமாட்டான்.
யவறு வழியில்லாமல் அவைிடயம முத்ு
ஆடுகனள யமய்க்கும் யவனலனய ககாடுத்ு
முத்ு பக்கத்ு ஊருக்கு புறப்பட்டார்.

அடுத்த நாள் கானலயில் ாமு ஆடுகனள
பக்கத்தில் உள்ள காட்டிற்கு ஓட்டிச்கசன்றான்.
காட்னட
அனட்ததும்
ஆடுகள்
புற்கனள
யமயத் கதாடங்கிை.
ாமு அருகில் உள்ள
ஒரு பானறயின் யமல் அமர்்ததான். அவனுக்கு
யவனல பார்த்ு பழக்கம் இல்னல என்பதால்
கபாழுு யபாகவில்னல.
தூ த்தில் ஒரு சிலர் வயல் யவனல கசய்ு
ககாண்டு இரு்ததைர். யவனல கசய்பவர்களின்
கவைத்னத ஈர்க்க எண்ணிய
ாமு திடீக ை
"புலி வருு, புலி வருு", என்று கூச்சலிட்டான்.
ாமுவின்
அலறனல
யகட்டு
வயலில்
யவனல கசய்ு ககாண்டிரு்தத அனைவரும்
புலினய வி ட்ட னககளில் கட்னட ஒன்னற
எடுத்ுக்ககாண்டு
ாமு இருக்கும் இடத்னத
யநாக்கி வின வாக வ்ததைர்.
வ்ததவர்கள்
அனைவரும்
"புலி
எங்யக"
என்று
ாமுவிடம்
யகட்டைர்.
அைால்
ாமுயவா, "புலி வ வில்னல, நான் கபாய்
கசான்யைன்", என்று
கூறிைான்.
இதைால்
யகாபமனட்தத
அவர்கள்
ாமுனவ
திட்டி
விட்டு கசன்றைர்.
ாமுவிற்யகா அவர்கனள
ஏமாற்றியனத
நினைத்ு
மகிழ்ச்சி
அனட்ததான்.
ாமு
ஆடுகனள
கூட்டிக்ககாண்டு வட்னட
ீ
யநாக்கி கசன்றான்.
அடுத்த நாளும்
ாமு புலி வருு என்று
கூச்சலிட்டு
யவனல
கசய்ுககாண்டு
இரு்ததவர்கனள ஏமாற்றிைான்.

மூன்றாவு நாள் ாமு ஆடுகனள யமய்க்க
விட்டு அயத பானறயின் யமல் அமர்்ததான்.
சிறிு யந ம் கழித்ு சற்று கதானலவில்
ஒரு புலி வருவனத பார்த்தான். உடயை
பானறயின்
பின்ைால்
ஒளி்துககாண்டு,
உண்னமயியல "புலி வருு, புலி வருு"
என்று கூச்சலிட்டான்.

ாமு அலறனல யகட்ட அனைவரும் அவன்
இன்றும் கபாய் தான் கசால்வான் என்று
நினைத்ு யாரும் உதவிக்கு வ வில்னல.
அவர்கள்
தங்களின்
யவனலனய
கதாடர்்ததைர்.
பாய்்து
வ்தத
புலி
ஒரு
ஆட்டினை
தூக்கிக்ககாண்டு
கசன்று.
நான்
உண்னமனய
கூறிய
கபாழுு
யாரும்
உதவிக்கு
வ வில்னலயய
என்று
வருத்திக்ககாண்டு மீ தி இருக்கும் ஆடுகனள
கூட்டிக்ககாண்டு
தன்
இல்லம்
யநாக்கி
கசன்றான்.
நீதி:
ஒருவன்
வார்த்னதயில்
உண்னம
இல்னல எை கதரி்ததால் அவன் எப்யபாு
உண்னம
கசான்ைாலும்
அனத
யாரும்
உண்னம எை நம்ப மாட்டார்கள்.
.
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பசய்திகள்
• இ ண்டாம்
ஆண்டுவிழாவினை
கமய்நிகர்
விழாவாக
எதிர்வரும்
ஜைவரி
910 யததிகளில் (சைி மற்றும் ஞாயிறு) நடத்த
அ.த.க. திட்டமிட்டுள்ளு
• இ்தத ஆண்டு நனடகபறவிருக்கும் கமய்நிகர்
ஆண்டுவிழாவில்,
பள்ளியதாறும்
கட்தத
மூன்று ஆண்டுகளாகத் கதாடர்்து முதன்னம
ஆசிரிய ாகப்
பணிகசய்யும்
ஆசிரியர்கள்
இருவருக்கு நல்லாசிரியர்விருு வழங்க அ.த.க
முனை்துள்ளு.
• நமுஅ.த.க.உறுப்பிைர்தமிழ்ப்பள்ளிகளில்
பயிலும்மாணாக்கர்களு தமிழ்த்திறன்,
ஓவியத்திறன் மற்றும் மாறுயவடப்யபாட்டி
ஆகியைவற்னற அறிய ஓர் அரியவாய்ப்பு.
யதர்்தகதடுக்கப்படும் கவற்றியாளர்களுக்கு
சிறப்புப்பணமுடிப்புப் பரிசுகள் மற்றும்
பங்யகற்பாளர்கள் உட்பட அதனவருக்கும்
சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும். நமு பள்ளியில்
இரு்து 12 மாணவர்கள் யபாட்டிகளில்
பங்யகற்கிறார்கள்
இதனழ யமலும் சிறப்பிக்க உங்கள் உதவி மிகவும்
அவசியம். உங்கள் கருத்ுக்கனளயும்,
குறிப்புகனளயும் மின்ைஞ்சல் வழியாக
கதரிவிக்கவும்.
மின்ைஞ்சல் கதாடர்பு:
kathiravanp@yahoo.com
Pradeekutty@yahoo.co.in

