ஜாக்சன்வில் தமிழ் பள்ளியின் பருவ இதழ்

வாழ்க தமிழ்! வளர்க தமிழினம்
மயில் 2 இறகு 2, மம-15 -2021

வாழ்க தமிழ்! வளர்க தமிழினம்!

இனிய தமிழ் புத்தாண்டு
வாழ்த்துக்கள்

கதத ளேரம் –

-

அறம் சசய விரும்பு
சுதாகர் இரத்தினம்

உள்ளள…..

பதிப்பாசிரியர் குழுவிடமிருந்து..

அனனவருக்கும் வணக்கம்!
மயிலிறகு பத்திரினகயின்
இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.
சகாளரானா

காலம்

முடிந்தது

என்று

எண்ணுதகயில் மீ ண்டும் சவவ்ளவறு உரு எடுத்து
ேம்தம

பதம்

பார்த்துக்

இச்சூழ்ேிதலயில்

சகாண்டிருக்கும்

அதனவரும்

சகாளரானா

தடுப்பூசி சபற்று பாதுகாப்பாக இருப்பீர்கள் என்று

ேம்புகிளறாம்.

மயிலிறகு

பங்களிப்பும்,வரளவற்ப்பும்
குழுவிற்கு

பத்திரிக்தககான

அதிகரித்து

சபரும்

மகிழ்ச்சிதயயும்,

உற்சாகத்ததயும்

அளிக்கிறது.

மாணவர்களுடன்,

சபற்ளறார்களும்

பதடப்புகள்

கவிதத,

வருவது

ளமலும்

கட்டுதர

இதில்

உங்களுதடய

என

மயிலிறகில்

பதிக்குமாறு ளகட்டுக்சகாள்கிளறாம்.
பதிப்பில்
இதணய

உள்ள

சில

தளத்தில்

அதனத்தும்
ளேரம்

மட்டுளம

எடுக்கப்பட்டதவ,
முற்றிலும்

உருவாக்கப்பட்டதவ.
சற்று

தகவல்கள்

எனளவ

ஒதுக்கி,

மற்ற
சுயமாக

இந்த
தாங்கள்

இதழுக்கு
தங்கள்

குழந்ததகளுடன்

படிக்கும் படி அன்பாக ளகட்டுக்

சகாள்கிளறாம்.

சவளியிட

அதனவருக்கும் ேன்றி!

உதவி

புரிந்த

உள்ளள…..
➢ 2020-2021 ATAநல்லாசிரியர்
விருது
➢ தமிழ் மதன ீ 2020-2021
பங்மகற்பாளர்கள்
➢ தமிழ் மாதங்கள்
➢ உங்கள் பிறந்த நாள்
அன்று என்ன விமசஷம்?
➢ சித்திரம் மபசுதடி
➢ கனத மநரம் -அறம் சசய்ய
விரும்பு -சுதாகர்
➢ பாடிப்பழக -நல்லமதார்
வனண
ீ
➢ வார்த்னத வினளயாட்டு
➢ சசய்திகள்

2020-2021
ATA ேல்லாசிரியர் விருது
ேம் பள்ளியில்
2020-21 ATA ேல்லாசிரியர்
விருதத சபறுபவர்கள்

ேிர்மலா
ராஜளசகர்
ேிதல-4

ஸ்ரீவித்யா
ஐயங்கார்
ேிதல-2

தமிழ் ளதன ீ 2020-2021
பங்ளகற்பாளர்கள்

FETNA தமிழ் ளதன ீ ளபாட்டியில் ேமது
பள்ளியிலிருந்து சசன்ற ளபாட்டியாளர்கள்
வட்டார(Regional) அளவில் சவற்றி சபற்று
மண்டல(Zonal) அளவில் கலந்து சகாள்ள
ளபாகின்றார்கள். அவர்களது சபயர்கள்
பின் வருமாறு ;
Level 1

• அகில் கண்ணன் - ேிதல 2
• ஷ்ரத்தா ஹரிஹரன் - ேிதல 2

Level 2

• சஞ்சய் ராளஜஷ் - ேிதல 3
• மித்ரா வசந்தன்- ேிதல 2

Level 3

• அஸ்வத் ோராயண் வித்யாசாகர் - ேிதல 2
• ஹர்ஷிதா சீனிவாசன் - ேிதல 4

Level 4

• திவ்யா குமார்- ேிதல 7
• ஓவியா ரகுபதி - ேிதல 7

உங்கள் பிறந்த ோள் அன்று என்ன தினம்?
உலகசமங்கும் எண்ணற்ற தினங்கள்
சகாண்டாடப்படுகின்றன. அவரவர் பிறந்த ோள்
அன்று உலகம் எதத சகாண்டாடுகிறது என்பதத
ேம் மாணவர்கள் அறிய கீ ளழ
பாருங்கள்

ஜனவரி
சபயர்
ரிளனஹா
ரளமஷ்

அக்ஷத் கதிக்
முகில்
கண்ணன்
ேந்தனா
ளேமினாதன்

ளததி

அன்று என்ன
தினம்
உலகளாவிய
1-Jan குடும்ப தினம்

ஆங்கிலத்தில்

Global Family Day

ளதசிய பறதவ
5-Jan ோள்
National Bird Day
ளதசிய ோன்காம்
வகுப்பு
மாணவர்கள்
National Fourth
10-Jan தினம்
Graders Day

ரீகன்
அனில்ராஜ்

ளதசிய
12-Jan இதளஞர் தினம்
ளதசிய
சசல்லப்பிராணி
14-Jan உதட தினம்

அர்ஜுன் சுளரஷ்

அருங்காட்சியக Museum Selfie
21-Jan ம் சசல்பி தினம் Day

அஸ்வின்
சசந்தில்குமார்
அன்விதா
ஐயங்கார்

25-Jan எதிர் ோள்
ளதசிய
குளராசண்ட்
30-Jan தினம்

National Youth
Day
National Dress Up
Your Pet Day

Opposite Day
National Croissant
Day

உங்கள் பிறந்த ோள் அன்று என்ன
தினம்?

பிப்ரவரி

சபயர்

மததி

அன்று என்ன
தினம்

ஆங்கிலத்தி
ல்

தனிஷா
ளகாபிோத்

ளதசிய
ஃசபட்டூசின்
ஆல்ஃபிரளடா
7-Feb தினம்

ேிஷா
ளகாபிோத்

ளதசிய
ஃசபட்டூசின்
ஆல்ஃபிரளடா
7-Feb தினம்

National Send a
Card to a Friend
Day

சஞ்சனா
ளமாகன்ராஜா

ளதசிய பாதாம்
16-Feb தினம்

National Almond
Day

ஆராதன
களணஷ்குமார்

ளதசிய
பராமரிப்பாளர்கள் National
18-Feb தினம்
Caregivers Day

தக்ஷிளனஷ்வ
ர் உமா சங்கர்

ளதசிய சாக்ளலட்
19-Feb புதினா ோள்

National Chocolate
Mint Day

ஸ்மரன்
சுளரஷ்

ளேஷனல் லவ்
20-Feb யுவர் சபட் ளட

National Love Your
Pet Day

அஸ்வந்த்
பாலகுமார்

21-Feb குடும்ப தினம்

Family Day

அதிதி
சுப்பிரமணிய
ன்

ளதசிய பிஸ்தா
26-Feb தினம்

National Send a
Card to a Friend
Day

National Pistachio
Day

ஸ்மரன் சுளரஷ்
ேிதல-1

ஷ்ரத்தாஹரிஹரன்
ேிதல-2

மாதினியா ரகுபதி
ேிதல-3

அறம் சசய விரும்பு

- சுதாகர் இரத்தினம்

காட்சி - 1
[ராமசாமியின் வடு]
ீ
ராமசாமி: ஸ்ருதி , இன்னுமா சரடி ஆகல?
ஸ்கூலுக்கு ளலட்டா ஆச்சு, சீ க்கிரம் வா.
(ராமசாமி சவளியில் சசன்று தன் ஸ்கூட்டர் - ஐ
ஸ்டார்ட் சசய்தான்)
ஸ்ருதி: இளதா வந்துட்ளடன்பா.
அம்மா: ஸ்ருதி, மறக்காம லஞ்ச் பாக்தச
எடுத்துட்டு ளபா.

(ராமசாமி ஸ்கூட்டர் - ஐ மிதித்து
சகாண்டிருந்தான். அப்ளபாது அங்கு தினசரி
வரும் பிச்தசக்காரன் வந்தான்.)
பிச்னசக்காரன்: ஐயா, இன்தனக்காவது பிச்தச
ளபாடுங்கய்யா.
ராமசாமி: ளயாவ், உனக்கு ளவற வளட
ீ
கிதடக்கதலயா. ோளன வண்டி ஸ்டார்ட்
ஆகதலன்னு கடுப்புல இருக்ளகன். அடுத்த வட
ீ
பாருய்யா. ளபா. (ஸ்ருதி இதத பார்த்து
சகாண்டிருந்தாள்.)
ஸ்ருதி : ஏம்ப்பா அவரு பாவம்தாளன. ஏதாவது
தரலாம்ல.
ராமசாமி : அசதல்லாம் எனக்கு சதரியும். ேீ
வண்டில ஏறு. வண்டி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ோம
கிளம்பலாம்.

காட்சி - 2
[ராமசாமியின் அலுவலகம்]
மமமனஜர்: ளயாவ் ராமசாமி இன்னுமா இந்த
ளவதலய முடிக்கல? இப்பளவ மணி ஆறு ஆகுது.
இதத முடிக்காம வட்டுக்கு
ீ
ளபாக கூடாது.
சசால்லிட்ளடன். ோன் கிளம்புளறன்.
ராமசாமி: சரிங்க சார். முடிச்சுடுளறன். ேீங்க
கிளம்புங்க. (ளமளனஜர் ளகாபத்துடன் வட்டிற்கு
ீ
புறப்பட்டார்.) இதத முடிக்க மணி எட்டு ஆயிரும்.

சரி, ளவற என்ன பண்ணி சதாதலக்கிறது. முடிக்க
ளவண்டியதுதான். (அலுவலக கடிகாரத்தில்
அலாரம் அடித்தது) அட மணி எட்டு ஆச்சு, ஆனா
இன்னும் ளவல முடியதலளய. சரி வட்டுக்கு
ீ
கிளம்புளவாம் ோதளக்கு ோனா ளமளனஜரான்னு
பாத்துருளவாம்.

(ளகாபத்துடன் வட்டிற்கு
ீ
கிளம்பினான் ராமசாமி.
சிறிது தூரம் ஸ்கூட்டர்-ல் சசன்றவன் சற்று ேிதல
தடுமாறி அப்படிளய கீ ளழ விழுந்தான். ததலயில்
ேல்ல அடிபட்டு ததரயில் விழுந்து கிடந்தான்.
அப்ளபாது சற்று தூரத்தில் ஒரு உருவம் அவதன
ளோக்கி வருவது அவன் கண்களில் சதரிந்தது.

அப்படிளய மயங்கி விழுந்தான்.)

காட்சி - 3
[மருத்துவமனன]
(ராமசாமி சமதுவாக கண் திறந்து பார்க்கிறான்.
அவன் அருகில் ஸ்ருதியும், அவனது மதனவியும்
இருக்கின்றார்கள்.)

ஸ்ருதி: அப்பா, இப்ப எப்படிப்பா இருக்கு?
ராமசாமி: ோன் எப்படி இங்க வந்ளதன்? ஆபீஸ்-ல
இருந்து வரும்ளபாது ஸ்கூட்டர்-ல ேிதல தடுமாறி
விழுந்து மயங்கிட்டளன.
அம்மா : மணி ஒன்பது ஆகியும் ேீங்க
வரதலளயன்னு ோனும் ஸ்ருதியும் பதட்டமா
இருந்ளதாம். அப்ப யாளரா கதவ தட்டுற சத்தம்
ளகட்டு திறந்ளதாம்.
ஸ்ருதி : அப்ப சவளியில, காதலல ேீங்க விரட்டி
விட்ட பிச்தசக்காரன் ேின்னுட்டு இருந்தாரு.
அவருதான் ேீங்க விழுந்தத பாத்துட்டு பக்கத்துல
இருந்தவர்களுக்கு தகவல் சசால்லி இந்த
ஹாஸ்பிடல்-ல சகாண்டு வந்து ளசத்தாங்கலாம்.
அளதாட ேிக்காம ேம்ம வட்டுக்கு
ீ
ஓடி வந்து
எங்களுக்கும் தகவல் சசான்னாருப்ப. ேீங்க
அவருக்கு தர்மம் பண்ணதலன்னாலும் அவரு
உங்களுக்கு உதவி பண்ணிட்டாருப்பா. (ராமசாமி
சவக்கத்தில் ததல குனிந்தான்)
நீ தி: குழந்ததகளள! ேம்மால் இயன்ற உதவிதய
எப்சபாழுதும் அதனவர்க்கும் சசய்ய ளவண்டும்.

பாட்டு பாடிப் பழக:

நல்லமதார் வனண
ீ
– பாரதியார் கவிதத

சசால்லடி சிவசக்தி – எனனச்

சுடர்மிகும் அறிவுடன் பனடத்துவிட்டாய்
சசால்லடி சிவசக்தி – எனனச்
சுடர்மிகும் அறிவுடன் பனடத்துவிட்டாய்
வல்லனம தாராமயா
வல்லனம தாராமயா – இந்த
மானிலம் பயனுர வாழ்வதற்மக
வல்லனம தாராமயா – இந்த
மானிலம் பயனுர வாழ்வதற்மக
சசால்லடி சிவசக்தி – நிலச்
சுனமசயன வாழ்ந்திடப் புரிகுனவமயா
நல்லமதார் வனண
ீ
சசய்மத – அனத
நலங்சகடப் புழுதியில் எரிவதுண்மடா
தனசயினனத் தீச்சுடினும் – சிவ
சக்தினயப் பாடும் நல் அகம் மகட்மடன்
நனசயரு மனம் மகட்மடன் – நித்தம்
நவசமனச் சுடர் தரும் உயிர் மகட்மடன்
அனசவறு மதி மகட்மடன் – இனவ
அருள்வதில் உனக்சகதும் தனடயுள்ளமதா
இனவ
அருள்வதில் உனக்சகதும் தனடயுள்ளமதா
நல்லமதார் வனண
ீ
சசய்மத – அனத
நலங்சகடப் புழுதியில் எரிவதுண்மடா
நல்லமதார் வனண
ீ
சசய்மத – அனத
நலங்சகடப் புழுதியில் எரிவதுண்மடா

-சதாகுப்பு-

நிர்மலா

வார்த்தத விதளயாட்டு

திருக்குறள்
ளகடில் விழுச்சசல்வம் -------- சயாருவற்கு
மாடல்ல மற்தற -------

துப்பார்க்குத் --------- துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
----------- தூஉம் மதழ.

பழசமாழிகள்
1. சிறு துரும்பும் ---- குத்த -----2. ----- வதளயாதது, ------ வதளயுமா?
3. அடி ----- அடி அடித்தால் ------ ேகரும்.
4. கற்றது ------ --------- உலகளவு.

விதளயாடு
விதனயாக்கு!

விடுகனதகள்

1.பறப்பபன் ஆனால் பறவை இல்வை
ைாலுண்டு ஆனால் குரங்கு இல்வை.
2. சூடு நன்றாக ஆகிடுபே
சுருக்கங்கவை
பபாக்கிடுபே.
3.வககவை வீசி சுற்றுபைன்
காற்வற நன்றாய் தந்திடுபைன்.

சசன்ற இதழ் புதிர்
விதடகள்

ேிழல்
தசக்கிள்
வாதழ

ளதங்காய்
உப்பு

வினடகனள
Pradeekutty@yahoo.co.in
என்ற
முகவரிக்கு
மின்அஞ்சல்
அனுப்பவும். சரியான
வினட அளிப்பவருககு
ஒரு ஆச்சரியம்
காத்துக்
சகாண்டிருக்கிறது

சசய்திகள்
•

ஜாக்சன்வில் தமிழ் பள்ளி 2021-2022
ம் ஆண்டு மாணவர்கள் பதிவு
ஏப்ரல் 14- சதாடங்கி மம 30 ம் மததி
முடிவனடகின்றது. பள்ளி
பதிவுக்கான படிவம் பள்ளி
இனணயதளத்தில் உள்ளது
(https://jtmtamilschool.org/schoolregistration/)

•

2020-2021 ம் பள்ளி ஆண்டுக்கான
இறுதி மதர்வு -மம 15ம் மததி
நனடப்சபறவுள்ளது.

•

2020-21 தமிழ் பள்ளி அரட்னட

அரங்கம் நிகழ்ச்சிகனள கீ மழ உள்ள
இனணப்பில் காணலாம்.
(https://youtube.com/channel/UCkTDArhYJ
9n3JG9V_rr0LHQ).
இததழ ளமலும் சிறப்பிக்க உங்கள்
உதவி மிகவும் அவசியம். உங்கள்
கருத்துக்கதளயும், குறிப்புகதளயும்
மின்னஞ்சல் வழியாக சதரிவிக்கவும்.
மின்னஞ்சல் சதாடர்பு:
Pradeekutty@yahoo.co.in
kathiravanp@yahoo.com

