
ஜாக்சன்வில் தமிழ் பள்ளியின் பருவ இதழ்

வாழ்க தமிழ்! வளர்க தமிழினம்!

ஃபபட்னா ப ாட்டிகளின்
முடிவுகள் 2020-2021 & இறுதி 

சுற்று ங்பகற் ாளர்கள்

சித்திரம் பேசுதடி..

மயில் 3  இறகு 1, 09-05-2021



பதிப்பாசிரியர் 
குழுவிடமிருந்து

அனனவருக்கும் வணக்கம்!
2021-22 ஆம் கல்வி ஆண்டில் உங்கள்

அனனவனையும் மீண்டும் சந்திப்பதில் மயிலிறகு பபரும்
மகிழ்ச்சியனடகிறது.பகாரைானா ரபரிடர்காலம் பதாடர்ந்து
நம்னம அசச்சுறுத்திக்பகாண்டுருக்கிறது, ஆனரபாதிலும் நாம்
நம் பணிகனள பதாடர்ந்து பசய்ய சரியான பாதுகாப்பு
வழிகாட்டுதல்கனள முனறரய பின்பற்றி பாதுகாப்புடன்
இருக்குமாறு ரகட்டுக்பகாள்கின்ரறாம்.

மயிலிறகு பத்திரிக்னககான பங்களிப்பும், வைரவற்ப்பும்
அதிகரித்து வருவது குழுவிற்கு பபரும் மகிழ்ச்சினயயும்,
உற்சாகத்னதயும் அளிக்கிறது. ரமலும் இதில்
மாணவர்களுடன், பபற்ரறார்களும் உங்களுனடய
பனடப்புகள் கவினத, கட்டுனை என மயிலிறகில்
பதிக்குமாறு ரகட்டுக்பகாள்கிரறாம்.

பதிப்பில் உள்ள சில தகவல்கள் மட்டுரம இனணய
தளத்தில் எடுக்கப்பட்டனவ, மற்ற அனனத்தும் முற்றிலும்
சுயமாக உருவாக்கப்பட்டனவ. எனரவ இந்த இதழுக்கு சற்று
ரநைம் ஒதுக்கி, தாங்கள் தங்கள் குழந்னதகளுடன் படிக்கும்
படி அன்பாக ரகட்டுக் பகாள்கிரறாம்.

பவளியிட உதவி புரிந்த அனனவருக்கும் நன்றி!



➢ ஃபபட்னா ப ாட்டிகளின்
முடிவுகள் 2020-2021 

 ங்பகற் ாளர்கள்
➢ சித்திரம் ப சுதடி 
➢ கனத பேரம் -
➢  ாடிப் ழக -
➢ வார்த்னத வினளயாட்டு 
➢ சசய்திகள்



ஃபபட்னா பசய்யுள் ரபாட்டி-2021

1.ஷ்ரதா ஹரிஹரன் 
(முதல் இடம்) 

2.மித்ரா வசந்தன்
(இரண்டாம் இடம்)

3.அனில் கண்ணன் 
(மூன்றாம் இடம்) 



ஃபபட்னா தமிழ் ரதன-ீ2021

ஃபபட்னா தமிழ் ரதன ீ 2021 நமது தமிழ் பள்ளி
இைண்டாம் இடம் பபற்றவர்கள்

சஞ்சய் ராபேஷ், மித்ரா வசந்தன் நிலை -2

ஓவியா ரகுேதி, திவ்யா குமார்- நிலை -4



1. ஷ்ரதா ஹரிஹரன் 

2. மித்ரா வசந்தன் 

ஃபபட்னா குறள் ரதனி-2021



பேட்னா போட்டிகளில்இறுதி

சுற்றில் கைந்துபகாள்ேவர்கள்

ேட்டியல் கீபே

ஓவிய போட்டி

ஷ்ரதா ஹரிஹரன்



பேட்னா போட்டிகளில்இறுதி

சுற்றில் கைந்துபகாள்ேவர்கள்

ேட்டியல் கீபே

நடன போட்டி

திவ்யா குமார், ஓவிய ரகு தி,
சந்தியா குமார் 



சித்திரம் பேசுதடி..

சஞ்சனா-
நினல-5

ஸ்ரீத்திக் சங்கர்
நினல-4



சித்திரம் பேசுதடி..

ரியா சங்கர்-
முன் மழனல

ஸ்ரீஓம்
நினல-6

மாதினியா ைகுபதி 
நினல-4



யாதும்ஊபரயாவரும்
பகளிர்

அந்த ஊருக்கு அப்ப ாதுதான்
ஒரு வட இந்திய குடும் ம்  ஞ்சம்
ச ானழக்கவந்துஇருந்தது.

"ஏன்டா மணி, யாருடா இவன்.
 ாக்க இந்திக்காரன் மாதிரி இருக்கான்"
என்றுபகட்டான்பசகர்.

"அவரு ப ரு ராம்சிங். வடக்க
இருந்து  ஞ்சம் ச ானழக்க இங்க வந்து
இருக்காங்க. ேம்ம  ஞ்சானைை
காவைாளியா பவை சசய்ய வந்து
இருக்காரு" என்றுசசான்னான் மணி.

"என்னது ேம்ம  ஞ்சானைையா?
இவனுங்க எல்ைாம் இங்க பவனைக்கு
வந்தா ேம்ம ஊரு ஆளுங்க கதி?" என்று
பகா ப் ட்டான்பசகர்.

"அட ாவும் ா. ச ாழப்புபதடிவந்து
இருக்காரு. என்னதான் இருந்தாலும்
வந்தானர வாழனவக்கும் ஊரு
இல்னையா" என்றான்மணி.

"இப் டிபய சசால்ைி
சசால்ைித்தான் கட்டிட பவனையிை
இருந்து காவைாளி பவனை வனரக்கும்
வடக்க இருந்து வந்துட்டானுங்க. கூடிய
சகீ்கிரம் இவன ஒரு வழி  ண்ணுபறன்
 ாரு" என்று சசால்ைி விட்டு அங்கு
இருந்துேகர்ந்துசசன்றார்கள்.



பசகர்  ஞ்சானையில்,
ராம்சிங்குக்கு சதாடர்ந்து  ை
சதால்னைகள் சகாடுத்து வந்தான்.
ஆனால் ராம்சிங் எனதயும்
ச ாருட் டுத்தாது அவனது பவனைனய
மட்டும்  ார்த்து வந்தான். சிை மாதங்கள்
உருண்டு ஓடின. ராம்சிங் அந்த ஊர்
மக்களிடம் ேல்ை ச யர் ச ற்றான். இனத
ச ாறுக்காத பசகர் ஒரு சதி திட்டம்
தடீ்டினான்.

ஓர் இரவு ராம்சிங்  ஞ்சானைனய
காவல் காத்து சகாண்டிருந்தப ாது, பசகர்
தனது ேண் ர்கள் சிைருடன்
 ஞ்சானையின்  ின் புறமாக உள்பள
சசன்று அங்கிருந்த சிை  ஞ்சு
மூட்னடகனள திருடி சசன்றான். மறுோள்
 ஞ்சானையின் முதைாளி, காணாமல்
ப ான மூட்னடகளுக்கு ராம்சிங்தான்
ச ாறுப்பு என்று அவனன பவனைனய
விட்டு அனுப் ிவிட்டார். பசகரின்
திட்டமும்சவற்றி ச ற்றது.

பவனைஇழந்தராம்சிங், பவறுபவனை
கினடக்காமல் அந்த ஊரின் இரவு பேர
காவைாளியாக பராந்து  ணியில்
ஈடு ட்டான். அவனுக்கு அந்த ஊர் மக்கள்
ஆதரவு தந்து அவன் அன்றாட
வாழ்க்னகக்கு உதவினார்கள். இதனால்
பமலும் ஆத்திரம் அனடந்த பசகர்
மற்சறாரு சூழ்ச்சி சசய்தான்.  க்கத்து
ஊரில் இருந்து சிை திருடர்கனள
வரவனழத்தான்..



அவர்களிடம், ஊரில் இன்று இரவு
அனனவரும் தூங்கிய  ிறகு, ராம்சிங்
பராந்து  ணியில் இருக்கும் ப ாது, ஒரு
சிை வடீுகனள சகாள்னள அடிக்க
சசான்னான். அதன் மூைம் ராம்சிங்கின்
ச யனர சகடுத்து, ஊனர விட்டு விரட்டி
விட திட்டம் தடீ்டினான். திருடர்கனள
 கைிபைபய வரவனழத்து, பசகர் தன்
வடீ்டில்தங்கனவத்தான்.

ஆனால் தன் வினன தன்னன சுடும்
என் துப ாை, அந்த திருடர்கள் பவறு ஒரு
சூழ்ச்சி சசய்தனர். அதில் ஒருவன்
"ஊருக்குள்ள ப ாய் பவற வடீ்ை
சகாள்னள அடிக்கிறதா விட இந்த பசகர்
வடீ்ைபய சகாள்னள அடிச்ச என்ன?

ேமக்கு வசதியா அவன் வடீ்ைபய
இருக்பகாம். அவனும் ேம்மள ேம்புறான்.

ேடுராத்திரி ஆன உடபன பவனைய
ஆரம் ிச்சிடைாம். என்ன சசால்லுறஙீ்க?"

என்று பகட்டான். அதற்கு அனனவரும்
சம்மதம்சதரிவித்தனர்.

இரவு  ன்னிசரண்டு மணி ஆனதும்,

பசகர் அவர்கனள சகாள்னள அடிக்க
ப ாக சசான்னான். அதில் ஒருவன், பசகர்
சற்றும் எதிர் ாராத விதமாக அவன்
னககனள  ிடித்து அமுக்கி தனரயில்
தள்ளினான். வி ரீதத்னத உணர்ந்த பசகர்,

கூச்சைிட்டான். அப்ச ாழுது பராந்து
 ணியில் இருந்த ராம்சிங், பசகரின்
அைறல் சத்தம் பகட்டு, அவன் வடீ்டுக்குள்
சசன்றான்.



அங்கு இருந்த திருடர்கனள ராம்சிங்
 ந்தாடினான். இருப் ினும் அதில்
ஒருவன் ராம்சிங்னக கத்தியால் குத்த,

ராம்சிங் ேினை தடுமாறி கீபழ சரிந்தான்.

அச்சத்தில் திருடர்கள் அனனவரும் ஓடி
விட்டனர்.

கீபழ சரிந்து கிடந்த ராம்சிங்னக,

பசகர் தன் மடியில்  டுக்க னவத்தான்.

ராம்சிங் உயிர்  ிரிவதற்கு முன், ஏபதா
சசால்ை வருவதுப ாை அவன்
கண்களில் சதரிந்தது. ஆனால் அதற்கு
முன்அவன்உயிர்  ிரிந்தது

ஆம், அவன் சசால்ைாத அந்த
வார்த்னதகள் பசகரின் காதுகளில்
ஒைித்துசகாண்படஇருந்தது.

"யாதும்ஊபரயாவரும்பகளிர்"

உைகில் உள்ள அனனத்து புைம்
ச யர்ந்து வாழும் மக்களும், அந்த
ராம்சிங் ப ான்றவர்கள்தான்.

அவர்களுக்கான அன்பு,  ாசம்,  ரிவு,

மரியானத மற்றும் வாய்ப்பு
என்சறன்றும்கினடக்கச றபவண்டும்.

-சுதாகர் ரத்தினம்



வினளயாடுவினனயாக்கு!

திருக்குறள்

1.அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் -----
என்பும் உரியர் --------

2.இனிய உளவாக இன்னாத -------
கனிஇருப்பக் ------- தற்று

http://www.thirukkural.com/


1.ேட்டம்
2.இஸ்திரிபேட்டி
3.மின்விசிறி
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வினளயாடுவினனயாக்கு!

வினடகனள
kathiravanp@yahoo.com
Pradeekutty@yahoo.co.in
என்ற
முகவரிக்கு 
மின்அஞ்சல் 
அனுப் வும். சரியான 
வினட அளிப் வருககு 
ஒரு ஆச்சரியம் 
காத்துக் 
சகாண்டிருக்கிறது

பசன்ற இதழ் புதிர் 
வினடகள்

1. அந்திவரும் பநரம், அவளும் வரும் பநரும் அது

என்ன?

2. பூமியிபை பிறக்கும், புலகயாய்ப் போகும். அது

என்ன?

3. இரவும் ேகலும் ஓய்வு இல்லை, ேடுத்தால் எழுப்ே

ஆள் இல்லை அது என்ன? 

4. ஆகாயத்தில் ேறக்கும். அக்கம் ேக்கம் போகாது. 

அது என்ன?

கீரழ உள்ள 
விடுகனதகனள

பகாண்டு 
வினடகனள 

கண்டுபிடிக்கவும்
விடுகனதகள்

http://www.muthukamalam.com/essay/general/p72.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
mailto:Pradeekutty@yahoo.co.in
mailto:Pradeekutty@yahoo.co.in
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 ாட்டு ாடிப் ழக:

http://micoletucole.blogspot.com/2014/12/els-tres-reis-arriben-ciutat.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


சசய்திகள்
வகுப்புகள்:
• வகுப்புகள் 8/22

(ஞாயிற்றுக்கிேலம) பதாடங்கி 2PM
முதல் 4PMவலரஇருக்கும்.

• அடுத்த 90 நாட்களுக்கு ேள்ளி

ஆன்லைனில்இருக்கும்

• ஏபதனும் ேள்ளிச் பசய்திகளுக்கு

உங்கள் குழுக்களின் போது விவாத

வாரியத்லதப் ோர்க்கவும்.
• அடுத்த 90 நாட்களுக்கு ேள்ளியின்

முலற ேற்றிய கணக்பகடுப்பு

எடுத்தஅலனவருக்கும் நன்றி.

இதனழ ரமலும் சிறப்பிக்க உங்கள் உதவி 
மிகவும் அவசியம். உங்கள் 
கருத்துக்கனளயும், குறிப்புகனளயும் 
மின்னஞ்சல் வழியாக பதரிவிக்கவும்.

மின்னஞ்சல் பதாடர்பு:
Pradeekutty@yahoo.co.in
kathiravanp@yahoo.com

mailto:Pradeekutty@yahoo.co.in
mailto:Pradeekutty@yahoo.co.in

