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ஆக்கம்: சுற்றுச்சூழல் மன்றம், ஸ்ரீ பர்வதவர்தினி அம்மன் 

பபண்கள் மமல் நிலை பள்ளி, இராமமஸ்வரம் மற்றும்  

பசுலம இராமமஸ்வரம் திட்டம்  

 

 

 

செப்டம்பர் 2018 

 

 

LEARN AND SERVE 
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வாழ்த்துரை 

சுற்றுச்சூழல் மன்றக் 

குழந்தைகளின் தைடலும்….. 

பசுதமத ோடு இதைந்ை கூடலும் …. 

ஆர்வத்தைோடு கூடி  நோடலும்….. 

கண்ணுற்று மகிழ்கிதறன்… 

மோைோந்திர இைழ் 

வருடந்தைோறும் வளர்ந்திட …. 

எம் பள்ளிக் குழந்தைகதள 

மனைோர வோழ்த்தி மகிழ்கிதறன்…. 

வோழ்த்துக்கள்….. 

வோழ்க வளமுடன் ….. 

 

 

 

 

 

 

க ா.மங்ர யர்க் ைசி 

இரை ஆரையர் 

இைாமநாதசுவாமி திருக்க ாவில், இைாகமஸ்வைம் 
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வாழ்த்துரை 

 

வோழ்வி ல் மோற்றங்கதள  

ஏற்படுத்தி  

மனிை குலத்தை சகடுத்து 

பூமித  துவம்ெம் செய்யும்  

சநகிழித  ஒழிப்தபோம் 

வோழ்வோங்கு வோழ்தவோம் 

 

 

 

 

வவ. சைஸ்வதி                                                                                    

பசுரை இைாவைஸ்வைம் 
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முகவுரை 

ஒரிரு மாதங்கள் பதாய்வுடன் இருந்தாலும்  

திரும்ப ஆரம்பிப்பது மன மகிழ்ச்சி 

பெகிழி ஒழிப்பிற்கு குரல் பகாடுக்கும்  

எம் குழந்லதகளின் பசுலம இதழ் பணி  

மமன்மமலும் பதாடர வாழ்த்துக்கள் 

வாழ்க வளர்க! 

  

 

 

 

 

 

 

 

க. கைலா M.Sc, M.Ed தரலரை ஆசிரிரை, ஸ்ரீ 

பர்வதவர்த்தினி அம்ைன் பபண்கள் வைல் நிரலப்பள்ளி 

LEARN AND SERVE 
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சுற்றுச்சுழல் ைன்றம் 

 

மனமாற்றமும் பழக்கமாற்றமும்தான் 

பெகிழி ஒழிப்பிற்கு மதலவயான முதல் மாற்றம் 

எட்டாவது இதழில்  எங்கள் பிள்தளகளின் ஆற்றல்  

பதாடர்கிறது பெகிழி ஒழிப்மபாம் என்று.... 

எம் பள்ளி பிள்லளகளின்  

பசுலம ஆர்வத்திற்கு இவ்விதமழ சான்று 

வாழ்க! வளர்க! 

வணக்கங்களுடன்  

  

க. வகாபிலட்சுமி B.A, M.P.Ed, M.Phil 

ஒருங்கிரைப்பாளர், சுற்றுச்சுழல் ைன்றம் 
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புனித யாத்திலர – பபாறுப்புள்ள யாத்திலர 

பயணிகளின் அன்பான கவனத்திற்கு ... 

புனித பூமி....புண்ணிய பூமி.... 

விரும்பிய சாமி.... 

அலனத்லதயும்  கண்டுகளித்து... 

உண்டு மகிழ்ந்து. 

ஊர் திரும்பும் மவலளயிமை 

உம் மனிைம் மறந்து தபோவசைன்ன…. 

தககள் கனத்துக் சகோள்ளோமல் …. 

கோல்கள் வலித்துக் சகோள்ளோமல் 

மனம் நிதறத்துக் சகோண்டு 

ப ைம் முடிக்கும் நீங்கள்…. 

சநகிழியின் தீதம கண்டு விழித்துக் சகோள்ளோமல்… 

தீவிதன நிதறத்துக் சகோண்டு தபோவசைன்ன… 

விழிப்புைர்தவ நோன் உைர்த்ை… 
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உம் மகிழுந்தை மறித்து நிறுத்ை….. 

குற்றம் உம் சநஞ்தெ  அழுத்ை… 

வருத்ைமோகிவிடோைோ உம் புனிை ப ைம்… 

புனிை ப ணித  விதரந்து வோ…. 

சநகிழித  பிரிந்து வோ…. 

துணிப் தபகதள சகோைர்ந்து வோ…. 

ெோமி எமக்கில்தல உம்தம விட… 

புனிை  ோத்திதர – சபோறுப்போன  ோத்திதர 

 

 

 

 

 

     க. வகாபிலட்சுமி B.A, M.P.Ed, M.Phil 

    ஒருங்கிரைப்பாளர், சுற்றுச்சுழல் ைன்றம் 
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மரை 

இலறவன் தந்த நீரால் 

கூடி மகிழ்ந்த கூட்டம்... 

மனிதன் தராத நீரால் 

மமாதி கூடுகிறது .... 

மமனி ெலனய பபய்யட்டும் மலழ... 

வன்மங்கள் கலைந்து 

கூனி குறுக பபய்யட்டும் மலழ.... 

 

முத்து பீரீத்தி ா செல்வி 

எட்டாம் வகுப்பு 

  ‘அ’ பிரிவு 
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இம்மாத கீரை வல்லாரை 
 

இரும்புச்ெத்து, சுண்ைோம்புச்ெத்து, தவட்டமின் எ,தவட்டமின் சி 

மற்றும் ைோது உப்புக்கள் இதில் நிதறந்துள்ளன. 

ரத்ைதிற்கு தைதவ ோன ெத்துக்கதள, ெரிவிகிை அளவில் 

சகோண்டுள்ளது. மூதள நன்கு செ ல்படத் தைதவ ோன 

ஊட்டச்ெத்துக்கள் இதிலுள்ளது. 

  
வோய்புண்ணுக்கு வல்லோதர சிறந்ை மருந்ைோகும். வோய்ப்புண்ைோல் 

அவதிபடுகிறவர்கள் கோதலயும் மோதலயும் நோன்தகந்து வல்லோதர 

இதலகதளப் பச்தெ ோக வோயில்தபோட்டு நன்கு சமன்றுதின்றோல், 

வி ப்பூட்டும் விைத்தில் வோய்ப்புண் மதறந்துவிடும். 

  
ஞோபக ெக்தித  அதிகரிக்கும். சைோண்தடக்கட்டு, கோய்ச்ெல், ெளி 

குதற  உைவும். உடல் தெோர்வு, பல்தநோய்கதள கட்டுப்படுத்தும். 

பதட தபோன்ற தைோல் தநோய்கதள குைப்படுத்தும். அஜீரைக் 

தகோளோறுகதள குதறக்கும். கண் மங்கதல ெரி செய்யும்.  
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உடல் எரிச்ெல், மூட்டு வலி, வீக்கம், சிறுநீர் மஞ்ெள் நிறமோகப் 

தபோைல் தபோன்ற தநோய்கள் குைமோகும். வல்லோதரத் 

துதவ ல் மலச்சிக்கதல அகற்றும். இந்ைக் கீதரத  

ெதமக்கும்தபோது புளி தெர்க்கக்கூடோது. புளி தெர்த்ைோல் அைன் 

சுதவயும், மருத்துவக் குைமும் சகட்டுவிடும். 

  
வல்லோதர மலச்சிக்கதலப் தபோக்கி, வயிற்றுப் புண், குடல்புண்தை 

ஆற்றுகிறது. வல்லோதர இதலத  நிழலில் உலர்த்திப் சபோடித்து, 
போலில் கலந்து தினமும் இரவு படுக்தகக்குச் செல்லும் முன் அருந்தி 

வந்ைோல், வயிற்றுப் பூச்சிகள் அழிந்துதபோகும். பசுதம இதலகள் 
குழந்தைகளின் வயிற்றுப்தபோக்கிதன ைடுக்க 

ப ன்படுத்ைப்படுகிறது.  

 
வல்லோதரயுடன் சவங்கோ ம், மிளகு, சீரகம் தெர்த்து ெோம்போர் செய்து 

ெோப்பிடலோம். உளுந்தை வறுத்து அைனுடன் வைக்கி  வல்லோதர, 

தைங்கோய், உப்பு ஆகி வற்தறச் தெர்த்துத் துதவ ல் அதரக்கலோம். 

போசிப்பருப்புடன் தெர்த்துக் கூட்டோக தவக்கலோம். 
 
                                                                  (இரையத்தில் படித்தது ) 

                                                                     

. 

 

 

                                            பத்ைா .T 

                                          பன்னிபைண்டாம் வகுப்பு  

                                            ஆ பிரிவு                                    
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இம்மாத ர மருந்து குறிப்பு ள் ஐந்து 

 

1.தரலவலி கபாக்  சநாச்சி இரல: சநோச்சி இதலயிதன 

நசுக்கி,ெோறோக்கி சநற்றியில் ைடவினோல் சநோடியில் ைதலவலி 

குதறவதை உைரலோம் .ெற்று தநரத்தில் முழுவதுமோக 

ைதலவலி ோனது குைமதடயும்.  

02.அடிக் டி ஏற்படும் தும்மல் குைமரடய இஞ்சி தைநீர்( Tea -டீ ) 
அவர்கள் தினமும் கோதல மற்றும் மோதல இரு தவதல சவறும் 

வயிற்றில் இஞ்சி தைநீரிதன(Tea )குடித்து வந்ைோல்.இவ்வோறு அடிக்கடி 

ஏற்ப்படும் தும்பல் தீரும்.  
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03.நீர்க்க ார்ரவயிரை ெரிசெய்ய ெோம்பிரோணி புதக தபோடும் தபோது 

அைனுடன் தைங்கோய் மட்தட நோர், மஞ்ெள் தூள் சிறிைளவு கலந்து 

அதிலிருந்து வரும் புதகத  இழுக்க நீர்க்தகோர்தவ ெரி ோகும்.  

04 . பரட :- பதட பலவதகயில் உண்டோவது வி ர்தவ, தூசு, உடலில் 

குதறவோன எதிர்ப்பு ெக்தி மற்றும் சில ஒவ்வோதம மூலம் ஏற்படுகிறது. 
இவற்தற குைப்படுத்ை பப்போளி இதலகதள அதரத்து பதடயின் 

தமல் ைடவி ,15 நிமிடங்கள் கழித்து அரப்புத்தூள் தபோட்டு 

குளிக்கதவண்டும். தினெரி சுண்தட வத்ைல் 10 எண்ைம் வறுத்து 

ெோப்பிடவும்.நிச்ெ ம் அைற்கோன பலன் கிதடக்கும் பதட மதறயும். 

 05 . கநாய் எதிர்ப்பு ெக்தி சபரு :- உடலில் தநோய்கள் அண்டோமல் 

இருக்க, தநோய் எதிர்ப்பு ெக்தியிதன சபருக்கி 

சகோள்ளதவண்டும்.அைதன சபருக்கிக்சகோள்ள பின்வருமோறு 

செய் லோம். முருங்தக கீதரயிதன ெதமக்கும் தபோது அதில் ஒரு 
தகப்பிடி அளவு கீழோசநல்லி இதலகதள நன்றோக சுத்ைம் செய்து 
விட்டு முருங்தகயுடன் தெர்த்து ெதமத்து ெோப்பிட்டோல் தநோய் எதிர்ப்பு 

ெக்தி உண்டோகும். 

 

                                                                                                                                                              

                                                  இலணயத்தில் படித்தது                                 

                                                     வேைா.A                                                                                         

                                                     பன்னிபைண்டாம் வகுப்பு 

                       ‘அ’ பிரிவு 
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ஒவியப் கபாட்டி 

எம் பள்ளியில் இம்மோைம் சநகிழியின் தீதமகள் குறித்ை 

திதரப்படங்கள் கோட்டப்பட்டன. அதவ முடிந்ைதும் நோங்கள் 

அதனவரும் சநகிழி குறித்ை விழிப்புைர்வு ஒவி ப் தபோட்டியில் 

கலந்து சகோண்தடோம்.   அதில் மூன்று ஒவி ங்கள் சிறந்ை 

ஒவி ங்களோக தைர்வு செய் ப்பட்டுள்ளது. அதவகள் கீதழ 

ைரப்பட்டுள்ளது.  
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       ச. வித்ைா ஸ்ரீ 

                                                               எட்டாம் வகுப்பு 

                                                               ‘அ’ பிரிவு 
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ைாைவி விக்கைஷ்வரி , 9ஆம் வகுப்பு ைறு உபவைாக 

அலங்காை பபாருள் ைற்றும் ஒவிைம் 

__________________________________________________________ 


