
 

 



THE LANGUAGE OF LOVE 

In this vast universe which one cannot even fathom, with so many solar systems and 

galaxies, earth being just one of the planets, with millions of life forces, the highest 

creation of God, man, alone is endowed with the sixth sense. He has the faculty of 

reasoning and understanding. Man, not only grows physically, he also attains, 

emotional, mental and intellectual maturity. Man has been bestowed with independent 

will.  We are capable of designing our own destiny. We can choose to live life however 

we wish. To respond or to react is our choice. Are we unleashing the divine or the 

animal within us in handling our relationships?  

Human relationship is fragile. It is always under construction and needs maintenance. 

We need to keep working on it. Unconditional love should be the basis of any 

relationship so that it can weather any storm. On the contrary, if ego comes into a 

relationship, it will be in troubled waters. As parents, can we relate to our children 

with love, especially in their adolescent years, when the rush of adrenalin will 

sometimes make them lose their temper and even talk disrespectfully to us?  Can love 

be the supreme emotion that prevails or reigns over other emotions? Let not ego come 

between us in the most precious relationship of our life. Let us not define them with 

one incident, nor brand them or label them, or even be judgemental. It is only fair that 

we give them time to evolve. Maturity will set in as they grow older. Let them learn 

restraint and patience, and most importantly, love, from us. Only then will they regret 

their behavior and correct themselves. Else they will get into a wordy duel with us and 

it will escalate to such ugly proportions. 

 Always remember the little bundle of joy whom you carried with inexplicable joy, for 

whom you were ready to forego your comforts, whom you rocked to sleep, to whose 

demands you relented, who was the apple of your eye in the growing up years, who 

has been your heart beat and your very life. We cannot trade anything for our 

children. So, let us throw away the dirty ego from our mind and fill our hearts with so 

much love, that they must feel overwhelmed.   If your child grows in an environment of 

love, he will blossom into a beautiful human being who is compassionate at heart. 

Love can bring to life all positive emotions that are lying dormant. Love can kindle all 

the humane qualities. Love can ignite that spark in your child’s eyes. Love will make 

your child feel complete. A home filled with love will translate into a haven of peace 

and tranquility. Love alone can build relationships.  Celebration of love is relationship. 

LOVE should be the language of a parent. 
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A GLORIOUS GIFT 

 

 

All of us are given an awesome gift. However, we are so wrapped up in petty 

issues that we tend to ignore that glorious gift most of the time and go about 

complaining about the things that we do not have, things that went wrong and 

how the people around us do not treat us the way we want them to treat us and 

so on and so forth.  We wallow in self-pity and sympathize ourselves by spending 

most of our time in figuring out ways to mend the things that we think may have 

gone wrong.  However, if we realize that all of us are given a gift that is 

unfathomable, we will not be this pessimistic. Yes, we have been given the most 

awesome and jubilant gift called life!  We live on this wonderful and unique planet 

called earth. This very fact gives us abundant choices.  We can achieve anything 

and everything in life as each day is a new beginning that paves a wonderful path 

for our future. We can create our life as we wish. Our dreams can be made into 

a reality if we put our minds to it. 

There is so much of time in our hands to do something that will make us and 

everyone around us happy.  So, instead of moping about, we can garner our 

strength to be the best version of ourselves and make every day of our lives a 

great experience. Life is a blessing for each one of us and we must live it to the 

fullest by being and doing something that would be awe inspiring to ourselves 

as well as others. Each one of us are special in our own way. We must learn to 

appreciate and fully utilize our abilities to carve a niche for ourselves in our lives. 

We must grab every opportunity and make use of it judiciously. Let us cherish 

this gift of life that has been bestowed upon all of us and emerge victoriously. 
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இதழ் பாரதியார் பற்றிய கட்டுரர 

 
பிறப்பு  

சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்கள். சின்னசாமி ஐயருக்கும் , இலட்சுமி 
அம்மாளுக்கும் மகனாக டிசம்பர் 11, 1882 ஆம் ஆண்டு தமிழ் நாட்டின் 
திருநநல்வவலி மாவட்டத்திலுள்ள எட்டயபுரத்தில் பிறந்தார்.  அவருக்கு 
நபற்வறார் இட்ட நபயர் சுப்பிரமணியன்.  அவருடடய 5 வயதில் அவருடடய 
தாயார் காலமானார்.  இவர் இளம் வயதிவலவய தமிழில் புலடமப் நபற்றுத் 
திகழ்ந்தார். 

இளடமப்பருவம் 

சிறுவயதிவலவய பாரதியாருக்கு  தமிழ் நமாழி மீது சிறந்த பற்றும், 
புலடமயும் இருந்தது.  ஏழு வயதில் பள்ளியில் படித்து வரும்நபாழுது 
கவிடதகள்  எழுதத் நதாடங்கினார்.  தன்னுடடய பதிநனாரு வயதில் 
கவிபாடும்  ஆற்றடல நவளிப்படுத்தினார்.  இவருடடய கவிப் புலடமடயப்  
பாராட்டிய எட்டயபுர மன்னர் இவருக்கு ‘பாரதி’  என்ற பட்டத்டத 
வழங்கினார்.  அன்று முதல் இவர் சுப்பிரமணிய பாரதியார் என அடழக்கப் 
நபற்றார். 

பாரதியாரின் திருமண வாழ்க்டக : 

பாரதியார் அவர்கள் பள்ளியில் படித்துக்நகாண்டிருக்கும்நபாழுவத 1897 ஆம் 
ஆண்டு நசல்லமா என்பவடரத் திருமணம் நசய்து நகாண்டார்.  தன் 
தந்டதயின்  இறப்புக்குப் பிறகு பாரதியார் வறுடம நிடலயிடன அடடந்தார்.   
சிறிது காலம் காசிக்குச் நசன்று தங்கியிருந்தார்.  பிறகு எட்டயபுர மன்னரின் 
அடழப்டப ஏற்று அரசடவ கவிஞராக பணியாற்றினார்.   



பாரதியாரின் இலக்கிய பணி : 

மீடசக் கவிஞன் என்றும்  முண்டாசுக் கவிஞன் என்றும் தமிழ் இலக்கிய 
உலகம் வபாற்றும் பாரதியார்.  தாய் நமாழியாம் தமிழ் நமாழியின் மீது 
மிகுந்த பற்றுடடயவராகத் திகழ்ந்தார்.  இவர் சமஸ்கிருதம், வங்காளம், 
இந்தி, ஆங்கிலம், வபான்ற பிறநமாழிகளிலும் தனிப் புலடம நபற்று 
விளங்கினார்.  1912 ஆம் ஆண்டு கீடதடயத் தமிழில் நமாழிப்நபயர்த்தார்.  
கண்ணன் பாட்டு குயில்பாட்டு, பாஞ்சாலி சபதம், புதிய ஆத்திச்சூடி, வபான்ற 
புகழ் நபற்ற காவியங்கள் பாரதியாரால் எழுதப் நபற்றன.   

 

விடுதடலப் வபாராட்டத்தில் பாரதியின் பங்கு.  சுதந்திரப் வபாரில் பாரதியின் 
பாடல்கள் உணர்ச்சி நவள்ளமாய்க் காட்டுத்தீயாய், சுதந்திரக் கனலாய் 
தமிழ்நாட்டட வரீுநகாள்ளச் நசய்தது.  இந்தியா பத்திரிக்டகக்கு தடட 
விதித்து அவடர டகது நசய்து சிடறயிலும் அடடத்தது.  
அதுமட்டுமல்லாமல், விடுதடலப் வபாராட்டக் காலத்தில் வதசிய உணர்வுள்ள 
பல்வவறு கவிடதகடளப் படடத்து மக்கடள ஒருங்கிடணத்த காரணத்தால் 
பாரதி வதசியக் கவியாக அடனவராலும்  பாராட்டப்பட்டான்.   

இறப்பு ; 

1921 ஆம் ஆண்டு ஜூடல மாதம் திருவல்லிக்வகணியில் உள்ள பார்த்தசாரதி 
வகாவிலுக்கு நசன்றவபாது எதிர்பாராவிதமாக அந்த வகாவில் யாடனயால் 
தூக்கி எறியப்பட்டதால் பலத்த காயமுற்று மிகவும் வநாய்வாய்ப்பட்டார்,  
பிறகு , 1921 நசப்டம்பர் 11-ம் வததி இவ்வுலக வாழ்விலிருந்து விடுதடலப் 
நபற்றார். 

 

நன்றி 

ப.தருணி ஸ்ரீ- 8 ஆ பிரிவு 
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உறவு 

“நீரின்றி அடமயாது உலகு” என்ற, வள்ளுவனின் கூற்றுக்கிணங்க  

“உறவு உறவின்றி அடமயாது மனித சமூகம்”  



உறவு என்பது ஓர் அழகான வலிடம வாய்ந்த கட்டிடம் வபான்றது. ஒரு கட்டிடம் 

கட்டுவதற்கு கம்பி மிகவும் அவசியமான நபாருள். அதுவபால மனித சமூகத்திற்கும் 

மனித வாழ்விற்கும் உறவு அவசியமாகும். ஆனால், இக்கால உறவு முடறயில் 

உறவுகடள விட்டு விலகி நசல்லும் நிடலக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிவறாம். 

காலச்சூழற்சியால் உறவுகளில் உண்டம இருப்பதில்டல. எதிர்பார்ப்புதான் 

இருக்கிறது. ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத உறவு இவ்வுலகத்தில் உண்டு என்றால், 

அது தாய் தந்டத உறவு மட்டுவம. அக்காலத்தில் உறவவாடு ஒன்றி வாழ்ந்தனர். 

ஆனால் இக்காலத்தில் உறவின்றி வாழ்கின்றனர். பாசங்கள் வநசங்கள் ஏதுமின்றி 

உறவு அடமவது இல்டல. உறவு அடமவது இன்றி மனித வாழ்வில் சந்வதாஷம் 

அடமவதில்டல. 

                                                    ரை. மாதைப் பிரசாத் – XII C 
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CONQUER CONFIDENCE LOSE FEAR 

 



            Success comes to those who have a belief in their abilities. One cannot 

achieve his/her goal in life without confidence because a confident person is 

independent, eager, optimistic, loving and positive by nature. Confidence is a 

secret weapon in achieving all the goals you set in life. Feeling confident is 

easier said than done until you address underlying fears. You and I know fear 

is real and powerful force that destroys people’s confidence from getting what 

they want in life. Once you start reflecting on the fears behind your 

insecurities, you will be heading down the path which will boost your 

confidence. Who knows that the power to transform your life has really been 

inside you all along? Each of us must confront our own fears and face it. Lack 

of action breeds doubt and fear. You gain strength, courage and confidence 

through each experience. 

We all have to deal with fear at different stages in our lives. To succeed 

and make a difference in your life and those of other people, you have to be 

strong and determined. 

      Confidence allows us to face our failure and take it up positively. Moreover, 

it helps us to rise every time we fall. Confidence instills optimism in us. People 

who have confidence are not lucky, they are smart. They do not rely on others 

to achieve success, they rely on their own abilities to do that. Action cures fear. 

Doing nothing will strengthen fear and destroy confidence. Practice what your 

conscience tells you is right.  

Losing fear helps us conquer confidence. 

 INDHRA SS XII –A 
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https://everydaypower.com/small-actions-can-make-huge-difference/
https://www.toppr.com/guides/essays/success-essay/


 

DAKSHATHASRI.L – V B 

சசார்க்க பூமி 
அன்று ஒரு நாள், நான் இரவில் உறங்கிக் நகாண்டிருந்வதன். திடீர் என்று எனக்கு 

விழிப்பு வந்தது. என் படுக்டகயில் இருந்து கதடவத் திறந்து நவளிவய பார்த்தால், 

என் வடீ்டின் எதிவர உள்ள அடுக்குமாடி கட்டிடங்கள் காணாமல் வபாயின. நான் என் 

கண்ணில் தான் ஏவதா வகாளாறு என்று நிடனத்வதன். ஆனால் உண்டமயாகவவ, 

அடனத்து கட்டிடங்களும் காணாமல் வபாயிருந்தன. நான் அதிர்ச்சியில் நவளிவய 

நசன்று பார்த்தால் அடுக்குமாடி கட்டிடங்கள் இருந்த இடத்தில் நிடறய மரம் நசடி 

நகாடி ஆறு ஆகியடவகளாக மாறி இருந்தது எனக்கு அதிர்ச்சியானது. தார் வராடுகள் 

மண் வராடாக மாறி இருந்தன. அதில் நசல்லும் வண்டிகள் மிதிவண்டிகளாக மாறின. 

எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது, அவத வநரத்தில் மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்தது. 

ஏநனன்றால் எனக்கு மாசற்ற உலகத்தில் வாழ்வது மிகவும் பிடிக்கும். எந்த விதமான 

மாசும் இல்லாமல் ஒரு புவி இருந்தால். அது எனக்கு நசார்க்கம். நான் இருக்கும் 

புவியில் உணவும் நபாருளும் எவ்விதமான கலப்படமும் இல்டல என்று நதரிந்ததும் 

சந்வதாசம் ஆவனன். மனிதர்கள் மிகுதியாக விவசாயத்டத மட்டுவம நம்பி 

இருந்தார்கள். மக்கள் மகிழ்ச்சியாகவும் எந்தவிதமான மன உடளச்சலும் இல்லாமல் 

இருந்தார்கள். திடீநரன்று என் அம்மா என்டன உறக்கத்திலிருந்து எழுப்பினார். 

அப்நபாழுதுதான் எனக்குத் நதரிந்தது. அது கனவு என்று நான் கனவில் கண்ட 



காட்சிகள் உண்டமயாக இருந்திருந்தால், நன்றாக இருந்திருக்கும் என்று 

எண்ணிவனன். நம்மால் முடிந்தவடர நம் புவிடய மாசற்ற உலகமாக மாற்ற 

வதடவயான நசயல்கடளச் நசய்யவவண்டும். நம் புவிடயக் காப்பாற்ற வவண்டும். 

மாசை அகற்று! புதிய பூமிடய உருவாக்கு!! 

                                                        ககா.செயஸ்ரீ -XII C 
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WHAT EXACTLY IS METAVERSE? 

 
Metaverse has been a hot topic of conversation recently, 

with Facebook and Microsoft both staking claims. But what is 
Metaverse? 
The credits to the term “Metaverse” go to author Neal 

Stephenson and his science fiction novel "Snow Crash," in which he 
envisioned life like avatars who met in realistic 3D buildings and 
other virtual reality environment. 

A Metaverse is an online virtual world that incorporates augmented 
reality, virtual reality, 3D holographic avatars, video, and other 
means of communication. As the Metaverse expands, it will offer a 

hyper-alternative world for you to co-exist in. Metaverse already 
exists in online game universes such as Fortnite, Minecraft and 

Roblox. 
Supporters of the Metaverse envision all its users to work, to play and 
to stay connected with their friends from concerts to conferences 

through virtual trips. 
Mark Zuckerberg, the CEO of the newly named Meta (formerly 

Facebook), estimates it could take five to ten years before the key 
features of the, metaverse become mainstream. But aspects of the 
metaverse currently exist. Relentless Ultra-fast broadband, virtual 

reality headsets work on online world, even though they may not be 
accessible to all. 
"The next platform and medium will be even more immersive and 

https://www.usatoday.com/story/tech/2021/10/28/facebook-meta-name-change-metaverse-instagram-whatsapp-zuckerberg/6180303001/
https://www.usatoday.com/in-depth/tech/2021/04/21/minecraft-roblox-fortnite-nft-creating-metaverse/7000381002/
https://www.usatoday.com/story/tech/2021/10/28/facebook-meta-name-change-metaverse-instagram-whatsapp-zuckerberg/6180303001/


embodied internet where you’re in the experience, not just looking at 
it, and we call this the metaverse," said Meta CEO Mark Zuckerberg 

last month after revealing the company's rebranding. 
 

R.PRIYANKA - XI C 

 

S.J.SHREETHY – IX C 

 

P SHARUKESH – XII B 



 

BHAVANA.M 

மழை 

ஏரி, குளம், கிணறு, ஆறு, ஊற்று எல்லாம்  

நிரம்பி வழிய 

கார்மேகத்தின் ோரி அளவாய் பபாழிய 

ேக்கள் நலோய் வாழ்க 

புவியில் வாழும் ோந்தர்களின் 

ேனம் குளிர 

கயலின் உயிர்த்துளி துளிர 

ேசழமயாடு ேண்வாைம் கலந்து வர 

புது உயிர்கள் துளிர 

எதுசக மோசனமயாடு 

இடிக்கும் ேின்னல் இடிக்க 

மூமவந்தர்கள் தனது ேக்கசள காக்க 

வண்டுகள் பூக்களில் ஆரவாரம் பைய்ய 

ேசழ பபய்தது.                       .                 

                                              ை.விகாைினி – X B 



 

 

Y.SRIKANNAN – UKG A 

 

IF I WERE AN ALIEN! 

 

I would visit a new planet everyday, 

I would discover new plants and find new resources present in them, 

I would find new technologies and devices to interact with people of other 
planets, 

I would find new friends and take them along with me to all the places, 

I would transform myself to any new look anytime! 

I would become a tourist guide to take people anywhere in the milky way! 

I would take documentaries of exoplanets, comets, galaxies, stars and sell it to 

planetariums in the earth! 

A.S.LAKSHANYA XII –A 



 

JANANI- IX –B 

 

B.KALAIYARASU – VIII C 

READING AS A HABIT 
 

 
                             “A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.” 
                                                                                     -George R. R. Martin 



Reading is probably the only activity which makes me feel that I am in full 

control of my mind and heart. Books have been my one true friend; 

accompanying me through the ramifications of both happy and sad moments 

of my life. I believe that they have the power to enlighten and enrich you in the 

right direction by being your companion. Being a student, it helps you to lift 

your anxieties, responsibilities and expectations off your shoulders and take 

you to an entirely different world where you feel at home. They change our 

perspective on various broader aspects of life and help us to understand them 

in a way we never imagined we could. In the monotony of modern life, they 

prove to be resources of knowledge and creativity. Books are the magical wands 

that you can carry around to unlock treasures that lie beyond life, for they are 

words from a person who lives or has lived. 

GAYATHRI.M- XII A 
 

 
LAKSHANA KARTHIKEYAN – IV D 

 

 

HARSHINI – LKG A 

 



 

V.JANANI- IX –B 

 

THE REPUTATION OF MISTAKES 

 

“We’re not the makers of history, we are made by history”-Martin Luther King. 

The history we know, the history we made and the history that the forthcoming 

generation will learn, follows the set of rules: Inquisitive      mind and 

experimentation. We often fear mistakes. Why? 

Making mistakes allows us the opportunity to pay more attention and 

incorporate new information that will likely improve our learning and 

performance. The impact of knowledge in acknowledging our liberty regarding 

work and academics has misled us into believing that mistakes project us as 



‘failures’. It is not so. People who see a mistake as a wakeup call, identify what 

went wrong end up faring better than those who just accept they are messed 

up. The hustle culture that has popularized in the recent times has enabled us 

to reach the perfect version. Seventeen thousand failures did not affect Edison 

to invent the bulb that the world is enjoying now. 

Let us, accept mistakes with moral courage as mistakes train the brain to learn 

faster from errors. 

Analyze, Acknowledge and Accept mistakes to become good, better and best in 

all the work that you take up in life. 

THULASI PRIYA  XII A 

 
KRISHNA PRIYA.K IV-E 

 

 
H.THAGSIN NOORA – IX B 

 



 

AKSHAYASRI R – VII A 

 

R.K.KAVILESH – UKG B 

A TALE OF A CROOK 

 
 

Once, I was a crook, 
Gold and silver, I took. 

But that did not last so long, 

For I found out I was wrong. 
Gave up my job as a marauder, 

As a new man I walked down street, 



In I went to the shops on road, 
Seeking a job so that I could live. 

‘You crook’ the vendor said, 
‘Get out or I’ll have to deport you’. 

So, I went out heartbroken, 
To the river banks where I lived. 

Sat on cliff waiting, 

Waiting for a job; for food. 
I started to starve severely. 

Then I had a thought to steal again. 

“No,” I said to myself. Not again. 
Then came a man, fair and bright, 

Grabbed my hand and took me 
To a place which was paradise. 

 

SHRIRAM KUMAR. M - X – B 

 
RISHVVANTH – V D 

 

A.SUBIKSHA – UKG B 



 

 

S.HITENDRA – IX B 

 

 

THE CHALLANGE OF CHOOSING THE RIGHT CAREER 

 

During teens, the students think what to become but they don’t think how to 

become and some category of students will be aware of various jobs but they 

won’t have the idea about what to choose? How to choose? However both the 

category students need to be aware of career options. 

STUDENT KNOWLEDGE ABOUT CAREER OPTIONS: 

The Common career options known by 93% of students are 

medicine,engineering,IT,IIT,Accounts and some more. But the students are not 

aware about other career options. So, they need guidance from elders. 

GUIDANCE FOR CAREER OPTIONS: 



The students should get help from the people around to choose a better career, 

to choose an option. Opinion plays a role. Guidance can be given by parents, 

friends, school management and teachers. They should give only opinion and 

idea and decision should be taken only by the students. 

K.SAMBHAVI XII A 

 

 
R MEHAVARDHINI – XII D 

 

D.YASHITHA – V A 



 

S.SANJANA – V D 

SAVE ENVIRONMENT 

 
The environment is our natural foundation, and we must take care of it. Our 

environment plays a massive role in the kind of person we grow up to be. Our 

environment has suffered significant threats   in the last few decades. The ever-

increasing vehicles and pollution have transformed our environment into a 

mass of smoky mess. Enormous corruption has almost stripped it of fresh air. 

A healthy environment has fresh and bacteria-free air and not the breeding 

ground for diseases. To protect our environment, we need to know what we 

should defend. Humankind   has advanced in many ways, but in our race, we 

have compromised our natural environment and become the most intelligent 

and technologically superior species on earth. Large areas of the forest have 

been cut down to provide residential places to humans. Nomadic tribes have 

practiced shifting axe cultivation that has cost us the valuable fertility of the 

soil. Due to the rapid growth of factories and industrial sectors, chemicals and 

smoke are released in water and air. This cause water and air pollution. 

Humans have also neglected their responsibilities and have dumped garbage 

anywhere they could. This leads to land pollution and diseases as insects like 

flies carry the filth to our bodies and spread harmful viruses.  Change begins 



when we step up and volunteer to work towards it. We can plant small saplings 

at our homes and balconies to make up for the enormous loss of trees. Finding 

right ways to dispose garbage, avoiding plastics, etc. could help in bringing 

change. As youngsters let us resolve that we will protect the environment which 

we need to live in future. 

B.NIRANJAN- XI C 

 

AVANTHIKA MAGESH – UKG – G 

 

 

M.POOJA V- G 

 

 

J.VARENYAN – VII A 



 

B.KALAIYARASU – VIII C 

MY BOOK, MY BEST FRIEND 

 

A book can be a good companion and become the best friend of people that 

helps in gaining knowledge. A book can be a key to open the door of a bright 

society.Books can keep us entertained . It helps us to recognize our areas of 

interest. It gives us a new perspective and deep understanding of things. A 

book can do something meaningful in life. Reading a book makes us 

understand the real world we live in and about ourselves. 

‘Knowledge is power’-Knowledge is more powerful than physical strength.No 

great work can be achieved without knowledge. 

Books always inspire us to do great things in our lives, helps to overcome our 

failures. 

“Reading is conversation with books. All books talk. But a good book listens as 

well.”     -Mark Haddon 

MATHI VARSHINI XII A 



 

DIYA R –UKG –H 

 

V.ANISHKA – UKG A 

 

 
DEONA RYAN – IV E 



 
B.KEERTHANA – V E 

 

TRIUMPH OF INDIAN FREEDOM 
 

 

 
 
 

We should not be the prisoners 
We should not be the listeners It is 

time to raise our voice 
And they should hear our noise 
 

Give back our land 
From the ocean to the desert’s sand 
We should initiate the fight To 

save our right 
 

One fine day 



The English decided to pay Forced to 
give back our country and escaped 

through the boundary 
 

We have got our land back 
With nothing to lack 
The nation has achieved 

And the freedom has been received 
 
A new nation was born and 

the English are gone 
India as a nation on the map Creating 

in English colonies a gap 
 

HARCHARAN RAMACHANDRAN – XI B 

 

 

K.LAKSHAN – UKG B 

 

PRANAV AADHITHIYA.G – V E 



MY VISION FOR INDIA IN 2047 

 

 My vision for India in 2047 is that India should be free from poverty, 

unemployment, and all other things in which India is lagging. I aspire that our 

country should become the largest economy in the world by 2047. There will be 

no gender or caste discrimination in India in 2047. In 2047, I want medical 

treatment to be cheaper so that even the poorest of the poor are not left without 

treatment. All the remote areas of the nation to be turned into big and advanced 

cities. I want India to be scientifically advanced, technologically better, and 

agriculturally advanced. I envision India as the first country in the medical 

science and defence Industry. India that is fully developed where every educated 

person has employment, where no one dies due to poverty and hunger. I would 

like India to be a perfect and an ideal nation for all the other countries.  

                                                                                       SWETHA.S – IX C  

 

PRAJESH.P – V F 

 



 

LEKHA RAMESH –IX B 

 

A.AFREEN – IV E 

         அம்மா 

 
என் முகம் பார்க்கும் முன்வப 



என் குரல் வகட்கும் முன்வப  

என் குணம் அறியும் முன்வப 

என்டன வநசிக்கும் ஓர் இதயம் 

என் அம்மா மட்டுவம. 

 

என்ன தான் பஞ்சு நமத்டதயில் 

படுத்தாலும் தாய் மடியில் 

உறங்கும் வபாது உணரும் 

பாதுகாப்பிற்கு எதுவும் ஈடாகாது. 

 

வபசியும் புரியாத உறவுகளுக்கு 

மத்தியில் வபசாமல் புரிந்து நகாள்ளும் 

உறவு அம்மா 

வகட்டும் நகாடுக்காத நதய்வங்களுக்கு 

மத்தியில் வகட்காமல் நகாடுக்கும் நதய்வம் 

அம்மா. 

அ,அனுஸ்ரீ- VIII இ 

அம்ோ 

அன்பு காட்டுவதில்  தந்சதயாகவும் 

பாதுகாப்பதில்  காவலனாகவும் 

கருத்துகசள  பகிர்வதில்  மதாழியாகவும் 

கற்றுக்பகாடுப்பதில்  ஆைானாகவும் 

மதாள்  பகாடுக்கும்  மதாழனாகவும் 

உலகில்  நடோடும்  ஒரு உயிர்….. 

        சுப்ரஜா -IX C 



 

S.RISHANTHY IV-G 

GLOBAL WARMING 

 

Arguably, the world has changed tremendously, especially on issues related to 

environment. One of the challenging issues in the world today is considered to 

be global warming. As a matter of fact, global warming affects all aspects of 

human development, either indirectly or directly. Global warming refers to the 

state in which the temperature of the earth’s atmosphere and ocean increase. 

The occurrence has been witnessed since late nineteenth century, and it is 

expected to continue in the future. 

Undeniably, sustainable development will not be achieved in the planet earth if 

global warming effects are not observed. As a result of global warming, there 

are various things that have taken place. Most of these effects have already 

been witnesses to the globe. Global warming has led to increase in sea level. 

This is caused by the massive melting of the ice sheet in Greenland and 

Antarctica. Certainly, with these continued trends there is a possibility that 

water will displace many people. Moreover, global warming has led to 

development of dangerous storms, like cyclones and hurricanes. 

Scientists have proved that global warming will intensify extreme storms in the 

world. Globally, there is a massive failure of agriculture products making many 

people go without food or water. 

It is crucial to stop the causes of global warming to guarantee sustainability. 

Mitigation process is essential as it helps in reducing the activities that cause 

the emission of greenhouse gas. The entire world should utilize the use of less 

polluting and cleaner technologies. Pollution and burning of fossil fuels need to 



be reduced greatly so as to prevent greenhouse gases. Information is always 

critical on issues related to global warming. This implies that the global 

governance should educate people on the causes and impacts of global 

warming. The most industrialized nation should always ensure that the carbon 

dioxide emitted is at its minimal level. The issues of global warming are real, 

and should not be politicized, but rather handled with a lot of seriousness. 

ASHWAJITH A XII A 

 

S.YOGAMITHRAN – LKG B 

புதியமதார்  உலகம் மவண்டும் 

ைாதிகள் மகட்காத  பள்ளிகள் மவண்டும்! 

ைாதிகள் வழங்காத  அரைாங்கம் மவண்டும்! 

விதிகசள  ேதிக்கும்  ேக்கள் மவண்டும்! 

பணிகசள இனிமத பைய்யும்  அரசு அதிகாரிகள்  மவண்டும்! 

மவண்டும்!மவண்டும்!புதியமதார்  உலகம் மவண்டும்! 

பபற்ம ார்கசள  ேதிக்கும்  பிள்சளகள்  மவண்டும்! 

பிள்சளகளின்  உணர்வுகசள  ேதிக்கும்  பபற்ம ார்கள்  மவண்டும்! 

நிசனத்தசத  நிசனத்தபடி  பைய்ய வாய்ப்பு மவண்டும்! 

படிப்பிற்கு  ஏற்   மவசல மவண்டும்! 

மவண்டும்!மவண்டும்!புதியமதார்  உலகம் மவண்டும்! 

         தி.ேிதுமலஷ்  ராஜ் -VIII A 



 

NITHEESH KUMAR.S – IX B 

அம்மா 

                             
 

என் அம்மாவவ 
என் அன்பும் நீ, 
என் சுவாசமும் நீ 
 
துன்பத்தில் இருந்து 
என்டன காப்பாற்றுகிறாய் 
தந்டதயும் தாயும் நீவய 
என் அம்மாவவ 
 
பாசமாக இருக்கின்றாய் 
அன்பாக இருக்கின்றாய் 
வநர்டமயாக இருக்கின்றாய் 
என் அம்மாவவ 



 
என்டன தாலாட்டி 
வளர்த்த என் 
அன்டனவய! உன் 
இன்பத்டத விட, 
என் இன்பத்டத எதிர்பார்க்கிறாய் 
என் அம்மாவவ 
 

ஹம்சகேகா - VIII இ 
 

 

R S SRIRAKSHA – XI A 

என் உயிர் 

அம்ோ,நீ எனக்குத்  தந்தாய்  அன்பு 

நீ எனக்குக்  கற்பித்தாய்  பண்பு 

நீ எனக்குக் கிசடத்த  வரம்  

உன் அன்பு ஓர் பபரிய  ஆலேரம்  

என் துன்பங்கசளப்  மபாக்கியது  நீமய! 

என்சன  ேகிழ்வித்ததும்  நீமய! 

என் சகப் பிடித்து  நடக்க  சவத்தது  நீமய! 

என்  வதாள் ேீது  சகப் மபாட்டு  ஊக்குவித்ததும்  நீமய! 



என் உயிரும்  நீமய…. 

       பிரணவஸ்ரீ -VIII A 

 
 

UNTOLD 

 
 
There I stood, eyeing the piece of art, 

It was more than colours, a token of the heart. 
Each curve and each stroke, Showed 

the untold story of the old bloke. 
The way the colours merge and blend, 
told the story of a soul that could not be mend. 

While the paint was bunged in a palette, The 
virtuoso wept tears of Scarlett. 
In his masterpiece he showed his grief, It 

was like observing autumns last leaf. 
The paragon of art on down of time, Pulled a 

string in my heart’s crime. 
While people saw the ravishing painting, 
I could see the geezer’s heart’s longing. 

The Breath-taking art which caught my eye, Showed 
me the untold truth behind the beautiful lie. 

                                                                               BY SHREYAA A – XI B 



 
M.SABAREESH – IV G 

 

HITENDRA.S – IX B 

இயற்ரக 

 
அழகான இயற்டகவய 

அன்பான தாவய 

வாழ நீர் நகாடுத்தாய் 



நிழலுக்கு மரங்கள் நகாடுத்தாய் -  மற்றும் 

உயிர் வாழ காற்று நகாடுத்தாய் தாவய 

விலங்குகளுக்கு வடீு தந்தாய் 

பறடவகளுக்கு பழங்கள் தந்தாய் 

மனிதர்களுக்கு  அடனத்தும் தந்தாய்!  தாவய 

தங்கடள தினமும் வணங்குவவன் 

அழிக்காமல் காப்வபன் 

உறுதியாகக் காப்வபன் – இடத 

அடனவருக்கும் நசால்வவன் 

அழகான இயற்டகவய 

அன்பான தாவய 

ரா.தர்ஷ்னி -VII ஆ 

 

 

ROSHINEE – XI A 

காற்று 

பதற்கிலிருந்து  பதன் ல்  காற் ாய்  வந்தாய் 



வடக்கிலிருந்து வாசட காற் ாய் வந்தாய்  

கிழக்கில்  இருந்து  பகாண்டல்  காற் ாய்  வந்தாமய 

மேற்கிலிருந்து  மேசல காற் ாய்  வந்தாய்  

உன்சன இயந்திரப்பபா ியின்  மூலம்  ேின்ைாரோய் ோற் ி 

ேின்விைி ியின்  மூலம் பையற்சகக்  காற் ாகப்  பபற்று, 

 உடசல  வருத்திக் பகாள்கிம ாம்.  

‘தூய  காற்ச   சுவாைிப்மபாம் ! 

உடல்  ஆமராக்கியம்  பபறுமவாம் ‘! 

     மவ.அஸ்ேி-IX C 

 

EDUCATION IN INDIA!!! 

 

Education – A powerful weapon used to change and survive in the world! 

Education is used to enhance one’s knowledge to a greater extent. Thus, an 

individual’s life can turn from RAGS to RICHES… Nelson Mandela once said, 

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the 

world”.  

Education is a significant factor in India for its economic development. If talent 

is a stock, I can assure you that our India has its godown! In India, there are 

1.38 billion souls with few talents and supreme humanitarian qualities. 

Literacy rate of India is not at its peak, as the schools are partitioned as private 

and government schools where the quality of teaching, materials used, 

infrastructure etc. differ. It focuses more  on mark based learning than skill 

based learning. 

Ways to improve Indian Education System in a common man’s point of view: 



 Skill based learning and criteria  for job 

 Reduction of fees for people who cannot afford 

 Infrastructure and material used must be improved 

 English must be a mandatory language 

 Career guidance session for higher grade 

 No split of system as CBSE, ICSE, samacheer kalvi etc, Let it be common 

 Daily physical traning class. A teacher should be appointed as student 

counsellor in every school as mental health is equally important as 

physical health. 

LONG LIVE INDIA!!! 

JAI HIND!!! 
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R.RITHIK – UKG A 

என் உதிரம் 

காற்றுப்  மபால வந்தாவய என்  மதவசதமய! 

நீ தண்ணரீ்  வபால் எங்கு நசன்றாலும் அடண கட்டி அடணத்துக்நகாள்வவன். 

நீ இல்லாத  உலகத்சத  என்னால் நிசனத்துக்  கூட  பார்க்க 
முடியவில்சல.  

உன் மூச்சுக்  காற்று  தான்  என்னுசடய  மூச்சுக்காற்று  என்  மதவசதமய! 

உலகில் எது இல்லாேல் மபானாலும்  நேது  பாைமும்  நேது  அக்கா  
தங்சக  உ வு  நம்சே  விட்டுப்  மபாகாது.என் சவகாதரிவய!  

உன்  கண்கள்,உன் இசேகள்,உன் ைிரிப்பு  எப்பபாழுதும்  எனது  
கண்களாகவும் எனது  உயிராகவும்  நீ எப்பபாழுதும்  இருப்பாய்! 

        -பஜயஸ்ரீ  - VIII B 



 

 

 
R.M.UDHIRA – IV H 

மரம் ைளர்ப்கபாம் மரை சபறுகைாம் 

 
முன்னுடர  :- 

மரம் நமக்கு நிடறய உதவிகடளச் நசய்கின்றன,  ஆனால் அடத நாம் 
அழித்து வருகிவறாம்.  இடதப் பற்றி  இக்கட்டுடரயில் காணலாம்.   

மரம் என்றால் என்ன ? 

மரம் இயற்டகயின் மிகப்நபரிய பரிசு.  அது நம் உடன் பிறப்பு வபால.  
இதுதான் நமக்கு சுவாசிக்க காற்டறத் தருகிறது.  நாம் 
பயன்படுத்துவதற்காக ஒரு மரத்டத அழித்தாலும் மூன்று மரங்கடள 
விடதத்து வளர்க்க வவண்டும்.  இப்படி நாம் மரங்கடள வளர்த்தால் 
சுற்றுச்சூழல் பசுடமயாக இருக்கும்.   

மரங்களின் பயன்கள் 

மரங்களின் பயன்கள் பல உள்ளன.  மரம் பறடவகளுக்கு வடீாக 
அடமகிறது.  நாற்காலி. வமடச ஆகிய அடனத்தும் மரங்கடள 



டவத்துதான் உருவாககின்றன.  மரங்களால்  காய் , கனி ஆகிய 
அடனத்டதயும் நாம் நபறுகிவறாம்.   

காடு என்றால் என்ன ? 

காடு என்பது நிடறய மரங்கள் ஒன்று வசர்ந்து வாழும் இடம் ஆகும்.  
இந்த இடத்தில்தான் காட்டு விலங்குகள் மற்றும் பல உயிரினங்கள் 
வாழ்கின்றன. 

மரங்களின் வடககள் 

மரங்களில் பல வடககள் உள்ளன.  மாமரம். நதன்டனமரம். வாடழமரம். 
வவப்பமரம் வபான்ற பல மரங்கள் நமக்கு பல நபாருட்கடளத் தந்து நமக்கு 
உதவுகின்றன. 

முடிவுடர  

நாம் இன்று மரங்கடளப் பற்றி நிடறய தகவல்கடள அறிந்வதாம்.  
இந்நாளில் இருந்து நாம் அடனவரும் மரங்கடள வளர்த்து உலகத்டதக் 
காப்வபாம்.  
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இயற்சகசயப்  பாதுகாப்மபாம் 

இயற்சகசய  விரும்புவது ேட்டுேன் ி அசதப் பாதுகாப்பதும்  நம் 
கடசேயும் நபாறுப்பும் ஆகும். முன்வனார் அளித்த இயற்சகச்  
பைல்வங்கசள  வரும்  தசலமுச யினருக்காகச்  மைர்த்தும்  பாதுகாத்தும்  
சவக்க  மவண்டும். இயற்சக  வளங்களின்  இன் ியசேயாசே  கு ித்து  
விழிப்புணர்வு  உண்டாக்க  ஒவ்மவார்  ஆண்டும்  ஜூசல 28ஆம் நாள் உலக 
இயற்சக வளப் பாதுகாப்பு நாளாகக் கசடப்பிடிக்கப்படுகிறது .  இயற்சக 
காற்ச ச் சுவாைித்தால்  ஆஸ்துோ,மூச்சுப்பிரச்ைசனகள்  நேக்கு  வராது. 
இயற்சகசயப்  பாதுகாத்தல் அவசியம்,அதற்காக நாம் ேரம், பைடி 
,பகாடிகடள வளர்க்க வவண்டும்.இயற்சகயால்  தான்  நேக்கு  ேசழ 
கிடடக்கிறது. இயற்சகயுடன் நண்பனாக  பழகினால்  நேக்கு  இயற்சக  
உதவி பைய்யும். இயற்சகயான   சுற்றுலாத்தலங்கள்  ேிக  ேிக  அழகாக  
இருக்கும். நம்  வடீ்டில்  மதாட்டம்  அடமத்தால்  நல்ல  காற்ச ச்  
சுவாைிக்கலாம்.  

‘இயற்டகடயப் பாதுகாப்வபாம்! 

பூமிடய உயிர்வபாடு டவப்வபாம்!’ 

        பிரியதர்ஷினி -VIII B 

அம்மா 

 
ஆதி முதல் அந்தம் வடர அடனத்திலும் தாய்டமயின் பரிபூரணம் 
நிடறந்திருக்கிறது.  அம்மா இல்லாமல் ஒரு அணுவும் அடசயாது.  
அங்கிங்நகனாதபடி எங்கும் நீக்கமற நிடறந்திருப்பது அம்மாவின் அன்பு.  



இந்த உலகம் நிடல நபற்று இயங்க அம்மாவின் அன்வப  ஆதாரச்சத்தி.  
நாம் வசார்ந்து வபாகிற வபாது சக்தி தருகிறவள் அவவள.   

தாயாக.  வதாழியாக.  வழிகாட்டியாக அவவள சர்வமுமாக இருக்கிறாள். 
அன்டப அள்ளி அள்ளிக் நகாடுக்கும் வற்றாத அமுதசுரபி.  வாழ்ந்த 
வபாதும் தாழ்ந்த வபாதும் அம்மாவின் அன்பில் மாற்று இல்டல.  
எத்தடன வயதானாலும் ஆயுள் முழுவதும் அம்மாவின் அன்பு மாறாது 
குடறயாது. 
 

ஒரு சிற்பி இரவு,  பகல் பாராமல் உணவின் ருசி அறியாமல் சிற்பத்டத 
வடிப்பதிவலவய கண்ணாக இருப்பார்.  அப்படி என்டனப் பத்து 
மாதங்களாகத் தன் கருவடறயில் தாங்கி வடித்த சிற்பி என் தாய்.  
உயிராக இருந்த ஒரு உயிருக்கு அவவள உருவம் நகாடுக்கிறாள்.  
அதற்காக அவள் சந்திக்கும் இன்னல்கள் ஏராளம்.  ஊண் உறக்கம் இன்றி, 
தன்னலம் கருதாமல் அன்டபப் நபாழியும் அன்டன ஒரு சிற்பி 
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தாராபாரதி 

 
பாரதம் அன்டறய நாற்றங்கால் பாடலின் ஆசிரியர் தாராபாரதி ,  இவரது 
இயற்நபயர் இராதாகிருஷ்ணன்.  நபற்வறார் 

நபயர் துடரசாமி, புஷ்பம் அம்மாள்.  திருவண்ணாமடல மாவட்டம் குவடள 
என்னம் சிற்றுரில் பிறந்தார்.  அவர் பிறந்த நாள் 26 பிப்ரவரி 1947 ஆகும்.  
அவர் இறந்த நாள் 13 வம 2000 ஆகும்.  34 ஆண்டுகள் ஆசிரியராகப் 
பணியாற்றியவர்.  ஆசிரியர் வசடவக்காக தமிழக அரசின் நல்லாசிரியர் 
விருது நபற்றவர்.  துடணவியாரின் நபயர் சந்தானலட்சுமி.  இவருக்கு இரு 
புதல்வர்கள்.  விவவகானந்தர் மற்றும் முடனவர் வலாகதுடர நபற்றவர் 
கவிஞாயிறு என்ற சிறப்புப் நபயரால் அடழக்கப்படுகிறார்.  தமிழ் நாடு அரசு 
2001/2011 இல் இவரது  நூல்கடள நாட்டுடடடம ஆக்கியுள்ளது,  
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THE DAY I GOT ADDICTED TO BOOKS 

 
 

Library is the only place we can collect knowledge!  

I was such an outdoor guy at that time that, anyone could barely notice 

me with any books in my hands. It was first my cousin who suggested 

me a book. When he did so I was not bothered about that. My interests 

were either with fiddling something or doing something that involved 

locomotion. 

When he said one word, “myth” a jolt tingled in my brain. I do not know 

why, but suddenly I became interested in what he was speaking rather 

than doing something useless. In fact, half of the credit of me becoming 

a book addict goes to my cousin. He described the book in a very 

appealing way, that he could up to become a salesperson. I went to a 

store and bought the book which he was exaggerating about. Mythologies 

are awesome. Percy Jackson and the Olympians was the first modern 

mythological book I have ever read. It was fun, enjoyable, and humorous. 



It entertained me, killed my boredom and at the same time developed my 

vocabulary. This simple yet a life altering moment, made me explore the 

world of story books. 

After mythologies, I went for science fictions, funny tales, eventually 

broadening my mind about the worldly happenings. Reading a specific 

genre may just develop one’s language and grammar. But exploring other 

genres not only develop our linguistic approach towards it, but also 

amplify our knowledge about various other subjects of importance. The 

significance of reading book is it changes the way we see life. It makes us 

understand every path of life. It enables us to see the world through other’s 

eyes, making us aware of the environmental occurrences. It tutors our 

mind to be pliable, to discern other points of view.  

 M. MUTHUSRINIVASAN – X D 

 

ILARANTHAN – VII C 

நான் ஒரு என்.எஸ்.என். மாணைன் 

 

ஆ. ஹனுவர்தன் ஆகிய நான் , எனது பள்ளிடயப் பற்றி நசால்வதில் மிக்க 

மகிழ்ச்சி அடடகிவறன். ஒழுக்கம், நபாறுப்பு, முன் முயற்சி, தன்னம்பிக்டக, 

ஒருடமப்பாடு  மற்றும் விசுவாசம் ஆகியவற்றின் தீவிர உணர்டவக்நகாண்ட 

நாடளய தடலவர்கடள உருவாக்குவவத இதன் வநாக்கமாகும். இந்த பள்ளி ஒரு 

நதாடக்கப் பள்ளியாக  திருமதி. லலிதா வமனனால் நதாடங்கப்பட்டது. அவரது 

அன்புக் கணவரான மடறந்த திரு.என்.எஸ். என். வமனன் நிடனவில் 

நதாடங்கியது.  



தினமும் பள்ளியின் பிரார்த்தடன வநரத்தில் உறுதிநமாழி எடுப்வபாம். அதில் ஓர் 

வரி நான் என்.எஸ்.என். மாணவன் என்று கூறும்வபாது வதசப்பற்று வபால எனது 

மனதில் ஓர் பள்ளிப்பற்று ஏற்படும். ஒழுக்கம், ஆவராக்கியம், விடளயாட்டு 

வபான்ற விஷயங்கடளக் கற்றுக் நகாடுப்பது என்.எஸ்.என். அது மட்டுமல்லாமல் 

இன்பிணிதீசம் , மாவரிக் வபான்றவற்டறயும் கற்பிக்கின்றனர். மாணவர்கடள 

நாடளய சமுதாயத்தில் சிறந்தவர்களாக மாற்றுவது எம் பள்ளி. "நசார்க்கம் 

என்பது நமக்கு சுத்தம் உள்ள வடீு தான்" என்று கற்றுக்நகாடுப்பதும் இந்த பள்ளி 
தான். ஆசிரியர்கள் சிறப்பாக கற்பிக்கின்றனர்.   தடலச் சிறந்த மாணவர்கடள 

உருவாக்குகின்றனர். 

 

இங்வக படித்த மாணவர்கள் மிகப் நபரிய துடறயில் பணியாற்றுகின்றனர். 

நசங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் சிறந்த பள்ளி என்பதில் நபருடம 

நகாள்கிவறன்.நான்  என்.எஸ்.என். பள்ளியில் பயில்வதில் நபருடமநகாள்கிவறன். 

 

ஆ. ஹனுைர்தன் -ஆறாம் ைகுப்பு "ஆ" பிரிவு 

 

 

 

 

ROSHINEE – XI A 

 

 

 



MENTAL HEALTH 

 

 

“At the root of this dilemma is the way we view mental health in this country. 

Whether an illness affects your heart, your leg, or your brain, it is still an illness, 

and there should be no distinction,” said Michelle Obama. 

And this rings true in every part of the world, especially in our country where 

there does not seem to be much awareness about mental health. But our mental 

balance is something that matters beyond measure as it is the very basis for 

one’s healthy functioning. Also, during these difficult times where we have been 

torn apart from the normality we are used to, our mental wellbeing should be 

our top priority. And it is also our duty to create awareness about how it is 

normal to suffer psychologically and that it is even more important that we seek 

help for our sufferings. On top of all, it is crucial to remember that we can 

overcome this as well and to believe that we can smile again. 

ANUPALLAVI M – XI A 

 

V.JANANI – IX B 



இயற்ழை 

 
 

ைின்னஞ்ைி ிய பூச்ைிகள் முதல் பபரிய யாசன வசர பூேியில் உயிரினங்கள் 
வாழ்வதற்கான அசனத்து வளங்களும் தருவது இயற்சக பூக்கள் முதல் 
ேசலகள் வசர பூச்ைிகள் முதல் ேனிதர்கள் வசர இயற்சகயால் 
உருவாக்கப்பட்டசவ .ேனிதன் பி ந்தது முதல் இயற்சக ேனிதனுக்குத்  
தாயாக விளங்குகி து .பார்ப்பதற்கு  எவ்வளவு அழகாக உள்ளமதா அசதவிட 
அதிகப் பயன்கசள இயற்சக தரும். இயற்சக ஒவ்பவாரு பபாருள்களுக்கும் 
பவவ்மவறு பயன் தரும்  

இயற்சக உருவாக்கியவற்றுள் ஒன்று பைடிகள் ேற்றும் ேரங்கள். இசவ 
சுற்றுச்சூழசல பாதுகாக்க முக்கியோக மதசவப்படுபசவ. இசவ பல 
பயன்கள் தரும்.  அவற் ில் ைில பயன்கள்; காற்று  ோசைக் குச க்கும் 
விலங்குகளுக்கு வடீாக திகழ்கி து, அதிக ைத்தத்சத உள்ளடக்கும். மேலும் 
இதன் முக்கியோன பயன் ேனிதன் வாழத் மதசவயான பிராண வாயுசவ 
பவளியிடும்  

விலங்குகள் இயற்சகயின் ஒரு பகுதி. விலங்குகள் இருந்தால் ேட்டும் 
ேரங்கள் வளரும்.   .இசவ ேனிதருக்கு பல வசகயில் உதவும். மேலும் 
இசவ மூலோகமவ காடுகள் உருவாகும். 

 

 காவியா . ர-ஆ ாம் வகுப்பு 'ஆ ' பிரிவு 

 



 

MRIDINI J M – UKG – G 

நம் பள்ளி 

 
 

காசல பவயிலில் கசரந்திடும் 

                 பனித்துளி 

என் ேன ஓட்டத்தில் கசரந்திடா 

அ ிவுத்துளி 

அன்புத்துளி 

ஆனந்தத்துளி 

உயிர்த்துளி 

வாழ்பவாளித்துளி 

நம் பள்ளி 



என்.எஸ்.என். பள்ளி. 

 

ரா .கிருஷ்ேிகா  ஸ்ரீ -ஆ ாம் வகுப்பு "இ " பிரிவு 

 

 

P.SHALINI – X B 
 

 

GOKUL.R VIII-C 



தமிழ்த்தாத்தா 

 
 

காலம் கடந்து நிற்கும் நேது தேிழ் இலக்கியங்களின் பபருசேக்கு 
முழுமுதற்காரணம் உ.மவ .ைாேிநாதய்யர் .இவரது மபச்சு தி சேயால் 
காந்தியடிகள் இவரது அடி நிழலில் இருந்து தேிழ் கற்க மவண்டும் என்று 
ஆசைசய தூண்டியவர்.உ.மவ.ைா அவர்கள் .இவரது அச்சுப்பதிப்பு பணியினால் 
தேிழின் பதான்சேயும் , பைழுசேயும் உலகு அ ியச் பைய்தவர் .வதீி 
வதீியாக அசலந்து திரிந்து ஆதாரங்கசளக்  கண்டுபிடித்து தேிழ் 
இலக்கியங்கசள நாம் படிப்பதற்கு பதாகுத்துக் பகாடுத்தவர் உ.மவ.ைா 
அவர்கள் .அவருக்கு பிப்ரவரி 18,2006  ஆம் ஆண்டு தேிழக அரசு அஞ்ைல்தசல 
பவளியிட்டது . 

       ே. ரக்ஷந்தா- ஆ ாம் வகுப்பு “இ” பிரிவு   

 



 

V.SANTHOSHINI – VII A 

AMMAMA 

 

A story to share now is based on my grandmother, whom I lovingly call ‘ammama’ 

in my mother tongue. Her name is Rukmani and she is 71yrs old. She took care 

of me since I was born. Out of all grandchildren she loved me the most and I 

loved her the worst, which I am proud of. This seems to be a normal story, but 

the lesson I learnt cannot be taught by anyone or even in school, it needs self- 

realization from your side. I used to be with her always and played as many 

games I can with her. But once I stepped into 9th standard, things have changed. 

I got amazed by YouTube videos and stuffs and started spending more time on 

my studies. But my love towards her did not change. I always had a thought that 

she would be there with me always and she will never ever go away from me. But 

recently, she went on a long journey and left me back here. Now, I do not get to 

be with her, play with her or even talk with her. So, guys chill down a bit, free 

yourself from gadgets, and other things. I want you stop whatever things you are 

doing now and go and hug your grandparents and say I love you very much. It 

is very simple as that. They do not need any expensive gifts from you, they are 

just longing for your love, so just go and spend your time with them. 

SHIVANE SANTHOSHE -XI B 



 

G.SUPRAJA – IX C 

என் குடும்பம் 

 
 

எனது  குடும்பம் ஒரு கூட்டுக் குடும்பம் . என் குடும்பத்தில் உள்ள 
எல்மலாரும் ேிக அன்பானவர்கள் .எங்கள் வடீ்டின் எல்லா விழாக்களின் 
மபாதும் அத்சத ,ோோ ேற்றும் எல்மலாரும் வந்து ைி ப்பாக நடத்தி 
தருவார்கள் அவர்கள் எப்மபாதும் எல்மலாசரயும் ைிரிக்க சவத்துக் பகாண்மட 
இருப்பார்கள். நாங்கள் எல்மலாரும் ஒன் ாக அேர்ந்து ைிரித்துக்  பகாண்மட 



ைாப்பிடுமவாம்..குழந்சதகள் அசனவரும் ஓடியாடி விசளயாடுமவாம் .அதன் 
ேகிழ்ச்ைிமய தனி .ஆகமவ என் குடும்பத்சத எனக்கு ேிகவும் பிடிக்கும் .     .   

 

 

  பத்தல ஸ்பந்தனா  நிர்ேல்- ஆ ாம் வகுப்பு “அ” பிரிவு 

 

 

SHAILESHWAR KAUSHIK.S  8-C 

 

தங்கத்தமிழ் 

 
        நமது தாய் நமாழியான தமிழ் நமாழியானது உலகிவலவய முதன் 
முதலாக உருவாகிய நமாழியாகும். கற்பதற்கு மிகவும் எளிடமயான நமாழி, 
ஆதி காலத்திலிருந்து இருக்கும் நமாழி, நம் புலவர்கள், புகழ்ந்து பாடும் நமாழி, 
நம் மாநிலத்தின் நபயரிவலவய அடமந்த நமாழி நம் தமிழ்நமாழி. கல் வதான்றி 
மண் வதான்றா காலத்வத பிறந்ததாகக் கூறப்படும் நமாழி நம் தமிழ். அது 
மட்டுமல்லாமல் இடணயத்திலும் வகாவலாச்சுகிறது நம் தமிழ்நமாழி. இத்தகு 
நபருடம வாய்ந்த நமாழிடய நாம் அதன் தூய்டம மாறாமல் 
பயன்படுத்துவவாம். நாம் வபசும்வபாது பிற நமாழிக் கலப்பில்லாமல் வபச 
முடனவவாம். அதற்கு முதன்டமயாக நாம் நம் நமாழிடயச் சரியாக 
உச்சரிப்வபாம். அத்துடன் தமிழ் புத்தகங்கள் படிக்க வவண்டும். அவற்வறாடு 



அறிவார்ந்த வபச்சாளர்களின் உடரகடளக் வகட்க வவண்டும். ஏவதனும் புதிய 
நசால் வகட்டால் அதடனப் பயன்படுத்தி நடடமுடறப்படுத்த வவண்டும். 
இவற்டறநயல்லாம் நசய்வதாநமனில் நபயருக்வகற்ப நம் தமிழ் நமன்வமலும் 
வளர்ந்திடச்நசய்யலாம். தமிழ் என்றும் ஒளிர்ந்திடும்.  
வாழ்க தமிழ்! வளர்க தமிழ்!  
         

                                            ம. ரமத்கர - IX G 

 

AATHVITHAN – V B 

INDIAN INDEPENDENCE MOVEMENT  

 
“We put our heads on the swords 

We’ve burnt our bodies on the fireballs 

We danced on our motherland, 

Not in happiness, in fear for the bullets;to withstand. 



 

We even stamped our men’s corpse 

We were helpless. 

 

Ya Allah! Hare Rama! Oh Christ; 

Can’t you feel our fears and tears? 

Give us power,give us strength; Give us faith, give us belief. 

We won’t forsake the lands of our brood 

We won’t fall again,we’re united with brotherhood. 

 

We fought for caste,fought with religions, we kept fighting amongst us in 

the past. 

We made a fault, 

But now,we’re praying together, eating together and fighting together, We 

won’t allow outsiders to judge our brotherhood anyday. 

 

We oathed, 

To the last drop of blood in our veins 

We will defend our Spirit and pride. 

Till into dust and ash shall fall 

We will ensure our foe doesn’t get even a handful of ash,pal. 

 

Tricolour lifted up, united since then. 

It’s the versatility, multilingualism, 

That’s turned millions of heads. 

 

Being in this battle together held by our souls, 

Patriotism fired up, we still fight for through bores”. 

 

This was the ‘Indian Independence’ story I heard from my granny during 

my childhood days. 

Now I wonder if it was just a fictitious freedom essay. 

 

Hit by the meteors of the society, Female foeticide still exists in villages. 

Is this the freedom our ancestors preached? 

 

Is it even a rule for women to cook all day? Is it even true that men are 

smarter than women? 

Is this the equality our warriors pursued? 

Is it even fair for a 4 year old to get raped? 

Aren’t women determined yet? To battle in the fields and in the minds of 

society? 

 



Nothing went wrong even now. 

 

“We, the youth, thrived hard for justice, 

Be it through social media. We see the spark in India, Spreading 

patriotism through letters and blogs, 

Together we feel the power 

Been united since vintage to the modern era.” 

 

This is what the freedom story I’d love to recite to my grandchildren. 

 

Look at the fertile lands, where we played, 

Can’t you see the tears? We’ve come a long way, we won’t forget the price 

of freedom. 

 

Be it a war, a massacre or be it  a virus, 

We will fight together or will die together 

This is what every drop of my blood that oozes out of the body says. 

 

We drink kadha and we’re united by souls. 

I may not have knowledge of the Hindi trend, 

But I, a Tamilian, can totally understand my friend and so does my Dilli 

wali Dhosth! 

 

(Vande Mataram)  Jai Hind! 

 

-GOPINATH.B 

 

SANGEETHA.V  VIII-C 



 

A.R.ABARNA – IX B 

பார்த்கதன் இரசித்கதன் 

 
நீலகிரி சுற்றுலா நசன்வறன் 

நிழல்தரும் பல மரங்கள் பார்த்வதன் 
காடலயிவல கடுங்குளிர் உணர்ந்வதன் 
கண் முன்வன கனிகள் பல கண்வடன் 
மடல இரயில் ஊர்வடதக் கண்வடன் 
மனமகிழ் இயற்டகடயக் கண்வடன் 
பனிமலர் மலர்ந்திடக் கண்வடன் 
மனம் வபருவடக நகாண்வடன் 

அன்ன நடட ஓடமதில் நீந்திவனன் 



எழில்மிகு நகாடிகள் அடழத்தன 
புரவியதிவல தாவி ஏறிவய நசன்வறன் 
குதித்துத் தாவும் மந்திகள் கண்வடன் 
அரணாய் நின்றிட்ட மடலயதடனத் 
நதாடலவநாக்கி வழிவய கண்வடன் 

மடலராணியவடள மனதாரக் கண்வடன். 
                                                                   

பா.நந்தாஸ்ரீ - IX F  
 

 
A.NOVA JAISINGH – XII C 

 

FRIENDS MAKE LIFE BEAUTIFUL 

 
Friendship is a divine relationship, which is not bound by blood but by 

trust and love. A true friend is like a sunshine on a rainy day. They make 

your lives beautiful and harmonious. 

 

True friends are those who accept all your flaws and still love you for the 

way you are. They point out your mistakes and help you fly high in your 

life. 

 

A best friend knows your weakness, but they show you your strength 

too. 



 

Sacrifice, love, faith and mutual concern pave way for a strong and 

beautiful friendship. 

 

The true essence of friendship is trust, if it’s broken once it could be fixed 

but still the cracks remain forever. Think million times before trusting a 

person, but once you trust them, trust till the end. 

 

Friendship without fight is like food without salt, we might never know 

its taste. True friends fight, but forgive and forget without any ego. The 

silly fights fought with your friends are the most beautiful memories to 

cherish forever in life. 

 

True friends, even when miles apart are connected by heart. They bring 

out the best in you and help you shine in your life. 

 

Love, care and be thankful for those genuine friends, who stood by you 

through all your thick and thins and made you laugh even at the 

toughest phase of your life. 

 

Friendship is the golden thread that ties the heart of all the world… 

MADHUBALA.A - XI A  

 
G.SUPRAJA – IX C 



 

NIKSHANYATRA KS – UKG – H 

 

 

C.V.RANJITH – VII A 

இயற்ரக ைளம் 

 



         நிலம்,நீர்,ஆகாயம்,காற்று,வளி ஆகியன ஐம்பூதங்கள் 
எனப்படுகின்றன. இயற்டக என்றதும் நம் நிடனவிற்கு வருபடவ அழகிய 
மரங்களும் மண்மணம் மாறாத காற்றும் குளிர்ந்த நீவராடடயும்தான். இடவ 
எல்லாம் இல்லாமல் நம்மால் வாழ முடியுமா? இடவ இல்லாமல் நம் 
பூவலாகம் இல்டல. சுவாசிக்க,குடிக்க,உணவு உண்ண என காற்று, நீர், நநருப்பு 
இவற்றின் துடண எப்வபாதும் அவசியம். ஆனால், இதன் அவசியம், பயன்பாடு 
அறியாமல் நாம் மரங்கடள நவட்டி அழிப்பதில் ஈடுபட்டு வருகிவறாம். இவத 
நிடல நதாடர்ந்தால் நம் பூமியில் உயிரினங்கள் வாழ இயலாது. இனியாவது 
இதடன உணர்ந்து மாதம் ஒரு மரமாவது நடுவவாம்; நம் இயற்டக வளத்டத 
அழியாமல் காப்வபாம்.  

                                          அ. அட்சயா-IX F   
 

இயற்டக என்றதும் நம் நிடனவிற்கு வருவது நம்டமச் சுற்றியுள்ள காடும் 
மடலயும் அருவிகளும் தான் ஆகும். மனம் மகிழச்நசடிகள் தந்த காட்டிடன 
நம் வருங்கால வளர்ச்சிக்காக அறிவியடலக் காரணம் கூறி அதடன அழித்து 
வருகிவறாம். இதன் அருடம, வதடவ உணர்ந்து  நசயல்பட்டு  இனியாவது  
இயற்டகடய அழிக்காமல் பாதுகாப்வபாம். வரும் தடலமுடற தடழத்திட 
வழி நசய்வவாம்.                 

ரூ.சாய் சிஹானி-IX E 
 

 

NILADHANA A – UKG K 

 
 



இயற்ரக 

 
ஏடழ பணக்காரன் பாகுபாடின்றி 

நகாடுப்பது நீ மட்டுவம! 
இவ்வுலகில் நிரந்தரமானவர் 

எவரும் கிடடயாது 
என்று கூறுவதும் நீவய! 
உன்டன அழித்தால் 
நீ அழிப்பதும் சரிவய! 

சஞ்சய் - IX E 
 

சூரியன் உதிக்கும் வநரம் 
புதிய நாள் நதாடங்கும் வவடள 

கடற்கடர தனிவல என் இனிய வடீு 
சூரிய ஒளிடயக் கண்வட 
உருகுவவவன நானும்! 

பாேசசல்ைராென்- IX E 
 

கடற்கடரயிலிருந்து உன்டன நான் காணும் வபாதும் வநசிக்கும் ஒவ்நவாரு 
வநரமும் உன்டனத் நதாட்டுப் பார்க்க எண்ணி ஏங்குகிவறன். உன்வனாடு 
பயணிக்கும் நாள்கள் கனவாகி விடுவமா?     

                          இம்மானுகைல் - IX E  

 

SHREE MUKUNTHAN.P - VIII-D 



 

C.V.RANJITH – VII A 

விழளயாட்டு 

 
 

விசளயாட்டு என்பது பபாழுதுமபாக்குக்காகவும் ேகிழ்ச்ைிக்காகவும் 
பைய்யப்படும் ஒரு பையற்பாடு ஆகும். விசளயாட்டு ஒரு கசல என்றும் 
கு ிப்பிடப்படுகி து. ஆனால் கசலசயப் மபால் உணர்வுகசள 
பவளிப்படுத்தும் ஒன் ாக விசளயாட்டு இருப்பதில்சல. விசளயாட்டு 
வரீர்களுக்கு விசளயாட்டு வருோனத்துக்கான ஒரு பதாழிலாக உள்ளது. 
எனக்கு பிடித்த விசளயாட்டுகள் உடற்பயிற்ைி கால்பந்து ேற்றும் ஓட்டம். 
"ஓடி விசளயாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா கூடி விசளயாடு 
பாப்பா" என்பது பாரதியாரின் பாடல்.  

விசளயாட்டு அசனத்து ேனிதர்களும் இயல்பாக விரும்பி ஈடுபடும் 
பையற்பாடுகளில் ஒன்று. விசளயாடுவது நம் உடல் ஆமராக்கியத்திற்கு 
ேிகவும் முக்கியம். விசளயாடினால் பல மநாய்கசள தவிர்க்கலாம். 
விசளயாட்டு ேனிதர்களுக்கு பவற் ி மதால்வி பற் ி விளக்குகி து. 
விசளயாட்டில் போத்தம் ஆறு வசககள் உள்ளன. அசவ உள்ளக 
விசளயாட்டு,  பவளியக விசளயாட்டு, மகாட்டு விசளயாட்டு, மகாட்டில்லா 



விசளயாட்டு,  குழு விசளயாட்டு,  ேற்றும் தனி விசளயாட்டு. அச்சுப்பூட்டு , 

கிட்டிபுள்ளு , பட்டம், குச்ைி விசளயாட்டு,  பம்பரம் , பநாண்டி , ேந்தி ஓட்டம் 
மபான் சவ பசழயகால விசளயாட்டுகள் ஆகும். விசளயாடுவது 
ஒற்றுசேசய வளர்க்கும். தசலசேத்துவ தன்சேயும் வளர்க்கி து. 

மோ. ைி. பேளத்திகா ோரி -ஆ ாம் வகுப்பு "ஆ" பிரிவு     

 

PARI – UKG  H 

 

NAGARAJAN.S  VIII -E 

 

 

 

 

 



என் அக்ைா 

 
 

அன்பு உள்ளம் பகாண்ட  

ஆசையாய்  பழகிடுவாள்  

இன்பத்சத ேட்டுமே தருவாள்  

ஈசக பையசல பைய்வாள்  

உற்ைாகத்மதாடு விசளயாடுமவாம்  

என்றும் இசணந்மத இருப்மபாம்  

ஏணி  மபால் என்சன ஏற்றுபவள்  

ஒற்றுசேயாய் இருப்மபாம் எந்நாளும்  

ஓயாேல் உதவிடுவாள்  

ஓளசவ பைான்ன வழி நடப்மபாம் எப்பபாழுதும். 

 
மு. வர்ஷணவி- ஆ ாம் வகுப்பு " இ " பிரிவு    

 



 

V.JANANI – IX B 

INTERNET OF THINGS (IOT) 

 
Internet of things is the networking of physical objects that contain 

electronics embedded within their architecture in order to communicate 

and sense interactions without human interference. In upcoming years, 

IOT based technology will offer advanced level of services and practically 

change the way people lead their lives. Examples of IOT include 

advancement in medicine, power, gene therapies, agriculture, smart 

cities and smart homes. Major devices enabled with IOT also uses 

Artificial intelligence and machine learning to work in a specific way. It is 

predicted that in the near future there will be 20 billion devices 

connected to the internet. Using IOT we can connect each and every 

device in our home through a common IP address and access it 

anywhere from the world. Smart homes powered by IOT devices make 



people’s life easier. Hence, I conclude that the future of technology is 

Internet of things which makes billions of people’s life easier. 

G.VIVESH - XI A 

 

ABI ADSILA - XII C 

இயற்ரகயின் அைகு 

 
          வானவில்லின் வண்ணங்கள் காட்டிடும் வானில் உள்ள 
வமகங்கடள உயரமான மடலகள் நதாடுவதும் மடலயினின்று நகாட்டும் 
அருவியும் தங்கம் வபால மின்னும் ஆற்றில் நீந்தும் நவண்ணிற வாத்துகளும் 
கடரவயாரம் உள்ள நசக்கச் சிவந்த வராஜாச் நசடிகளும் பச்டசப் பவசநலன்ற 
நசடிகளும் என் கண்டணக் கவர்ந்து அதன் அழகில் மயங்கச் நசய்கிறவத!                                   

                                                      ப.ஸ்கைதா - IX A  



 

SPRIHA – IX B 

TIME & TIDE WAITS FOR NONE 

 

Time is something that is important in every human life. It doesn’t ask for any 

permission to move, it is on its way, so spend it carefully and effectively. There 

is no use in wasting your time and feeling sorry later. The time you spend on 

things decides who you are and what you are going to be, so spend every 

moment usefully. Every moment in our life is precious. Your are not going to 

receive the same time or moment again, it never comes back! Never!, so make 

sure that the time you spend makes you happy. When you look back to your 

past which is filled with sweet memories it brings a small smile on your face 

and little tears in your eyes that moment can’t be expressed through words. 

Remember, work while you work and play while you play …spend every second 

on valuable things…make every moment special,useful,productive and the 

best….. 

J.RAKSHITHA - XI A 



TIME AND TIDE WAIT FOR NONE 

Have you at any point halted at a coastline, watched the rhythmic movement of 

the tides of the ocean? Regardless, the amount you need to hold it in the cusp of 

your hand, it will stream back, and the following flow will return. So also, it is 

with time. In the fast-paced world that we are living in today, time never stops 

for anyone at any point of the day. It just keeps moving consistently at its own 

pace. If we fail to grab a beautiful opportunity hoping for times to favour us, they 

are never really going to take our way. It is surprising to hear sometimes when 

some people say that they do not know how to pass their time, or what to do 

when they face boredom. They are either lazy or indolent. When every moment 

is precious, it is your responsibility to make use of it in every other productive 

way you can. Hence, we must spend each day as if it is our last. That way, no 

one can stop us from pursuing our goals. "Time is free, but it’s priceless. You 

cannot own it, but you can use it. You cannot keep it, but you can spend it. Once 

you’ve lost it you can never get it back." 

SAI SNEHITH P V - XI  A 

 

SAI VISWESHWAR – UKG F 

அழகு 

 
        நறுமணம் தரும் மல்லிடகயும் நவள்டள உள்ளமாய்ச் சிரிக்கும் 
மல்லிடகயும் சூரியடன வநாக்கிவய திரும்பும் சூரிய காந்தியும் வண்ணமாய் 



மலர்ந்திருக்கும் வராஜாக்களும் நிடறந்திருக்கும் பூந்வதாட்டமடதப் பார்ப்பவத 
அழகு! இவற்றினிடடவய நடப்பவத நல்ல உடற்பயிற்சியுமாகும். 

ஸ்ரீநிதா – IX A 

 

SAJEEVAN S – UKG –H 

 

HARIHARAN.R   VIII-F 

அைகு 

கண்கள், அது கண்கள் அல்ல; 

திராட்சை கனிகள் 

உதடு, அது உதடு அல்ல; 

மராஜாப்பூ இதழ்கள் 

பார்சவ அது பார்சவ அல்ல; 

பஞ்ைவர்ண அமுது 



முகம், அது முகம் அல்ல; 

முழுேதி பவண்ணிலவு 

மபச்சு - அது ேதுமவ! 

போத்தத்தில், 

மேல் உலகத்தில் இருந்து, 

அழகிய மதவசதகளால், 

உலகிற்கு அனுப்பப்பட்ட, 

அழகின் உரு ! 

                                                                                                               பி. வர்ஷினி – X C 

 

R.DHESH SARVAJITH – IX A 

 

 

C.V.RANJITH – VII A 



FAILURE IS THE STEPPING STONE TO SUCCESS 

 

Success and Failure,people think that they are opposites. But the truth is that 

failure is a part of success. It is not a mistake to fail but it is a mistake not to 

learn from it. When we are not able to accomplish something in the way we 

think then we should not keep worrying about it. Rather we should analyze 

what went wrong and work to make it right. It is not just about finding the 

mistakes, it is for us to correct them the next time we do it. 

It is not the failure that is dangerous, but the fear of failing is an obstacle to 

success. It keeps us from not doing anything. The only true failure is doing 

nothing. It is better to do things imperfectly than to do nothing. So we must try 

to overcome the fear of failing. 

Strength does not come from what you can do. It comes from mastering the 

things you once thought you cannot do. So, don’t worry about failing. Learn to 

stand up and move forward with even more strength. Because consistency is 

the key to success. 

So, learn from failures and remember that failure does not define you. After all 

‘Failure is the first stepping stone to success”… 

KARTHIKA S - XI A 

 

SAMUKTHAA SREE – UKG F 



FAILURE: SHAPING YOUR SUCCESS 
People think failure is the same as defeat. But that is not true. Failure 

doesn’t mean the end; it means you need a different path for achieving your 

success. When we fail, we get to know things and learn from them. Failure is 
just the stepping stone for one’s success. We go through different circumstances 
when we fail at something. This experience paves way for success in our life. 

These failures teach us a life lesson. This tells us about different things and how 
to act next so that we won’t fail the next time. So, failure is more than just an 

unfortunate occurrence. It is life’s greatest teacher, as it exposes what we lack 
in knowledge and attitude. So, I can conclude that failures will shape your life 
and in turn leads to success. 

 
PRAVEEN. R – XII C 

 

 

S JACKSON – X C 

ைாழ்க்ரக 
         எந்த இறக்கத்திற்கும் ஒரு ஏற்றம் என்பது உண்டு. துன்பத்திற்கும் 
முடிவு என்பது உண்டு; எந்த ஒரு முயற்சிக்கும் பலன் உண்டு. நதாடர்ந்து 
நசன்றால் பாடதயும் உண்டு. வாழ்ந்து பார்க்கலாம் வாழ்க்டக நம் டகயில்.              
                                                     K.A. இேத்திகா - IX B  

 

 

 

 



TRANSITION TO TRANSFORMATION 

 

For one to grow, change must happen. Comfort zones must be broken in order 

to change. 

You can’t see the rainbow unless you’re tolerant of the rain; to see the beautiful 

night sky, you must endure the bright, burning day. 

You cannot stay the same and expect to grow. A flower can’t be formed if a bud 

doesn’t bloom into a flower. You must change to grow. Of course, it will be 

challenging. Try, try till you can break your comfort zone. Try until it becomes 

a habit. Try until you succeed. Try until you’re not afraid to change. Try till you 

gain the ability to grow. 

No doubt, breaking your comfort zone can be hard. Seed that’s deep in the soil 

has a very hard time to battle against the soil and grow. It’s challenging. But 

the seed still does it, why? Because it needs the nutrients, it needs to change. 

It needs to grow. 

Hope is another important aspect of growth. You have to hope for the better 

even if you are right at the bottom, you need to believe you can. You need to 

hope that light will always find a way and win against darkness. Yes, it will be 

hard. Just remember that nothing good comes easy. Try, Just try till you make 

it. 

Although every rose has thorns on it, it remains adored as one of the best 

flowers. It is celebrated even though it has “flaws”. 

Regardless of whether you think you’re good enough or not, you are the best. 

Live a very joyous life. Change, Grow, bloom to be the most beautiful rose. 

C.S.VISHNUPRIYA - XI A 



 

SHARVESH M – UKG G 

 

எது சிறப்பு?  - கதர்ந்சதடு 
இன்னாடரப் வபால் வாழ வவண்டும் 

என்று நாம் நிடனப்படத விட 
நம்டமப் வபால் வாழ வவண்டும் 
என்று பிறர் எண்ணுமளவிற்கு 

நாம் வாழ்ந்து காட்டுவவத சிறப்பு 
எது சிறப்பு? வதர்ந்நதடு        

அெய் – IX A 

 

SWETHA T – UKG G 



 

KAVYA.E –VIII G 

 

BACK TO SCHOOL 

 

Due to the coronavirus pandemic, schools were closed but learning continued 

through the online mode of teaching. Nearly 11 months, the school reopened for 

classes 9, 10, 11, and 12. After hearing the news I was so excited and at the 

same time, sad. Reopening of school means waking up early in the morning and 

sing the comfort of home. But I was so excited to be in school with all my friends. 

No more comfortable clothes, gadgets, and online quizzes. But we could interact 

with the teacher and get our doubts clarified in person. 

 The day before school, I packed my bag, bought sanitizer and an extra mask, 

and got ready for school. I went to bed very early that day. I woke up and got 

ready for school. My parents dropped me at school. I usually go by van to school, 

but due to the pandemic, my parents were dropping me in school. The 

temperature was checked at the school gate. Only 20 students were allowed to 

sit in a classroom. So, the class was split up into two. Classes happened and we 

got our doubts clarified. There were a lot of safety precautions followed in my 

school which made me feel safe and secure inside the campus. After coming from 

school, I had to sanitize my bag and other belongings, which was an extra task 



from now on. Even though it was not a normal school day, it was a new 

experience for me. Let us hope for the best in the upcoming days. 

SANDYA B RAJAN -X D 

 

TIRUVAIPATI PERUMALLA SRIRAM - UKG G 

 

பாரம்பரிய ைிரளயாட்டு 

 
       மனிதன் நாகரிக வளர்ச்சி அடடந்த நாள் முதல் விடளயாட்டு அவன் 
வாழ்வில் இடம் நபற்றுள்ளது. மகாபாரத காலம் நதாட்வட இடவ 
நதாடர்கின்றன. உள் அரங்க விடளயாட்டு, நவளி அரங்க விடளயாட்டு என்று 
வடகப்படுத்தப்படுகின்றன. சிலம்பம், பந்தாட்டம், தாயம், பல்லாங்குழி, மஞ்சு 
விரட்டு ஆகியன நமது பாரம்பரிய விடளயாட்டுகள் ஆகும். இவ்வடக 
விடளயாட்டுகள் ஒவ்நவான்றும் ஒவ்நவாரு விதமாக 
விடளயாடப்படுகின்றன. சிலம்பம் என்பது தற்காப்புக் கடல மட்டுமன்று; நமது 
வபார் வரீர்கள் வபாருக்குப் பயன்படுத்திய ஆயுதங்களில் ஒன்று மாகும். வமலும் 
இன்று இது களரி, சுவடு, சிரமம் என்று பல்வவறு நபயர்களில் 
அடழக்கப்படுகிறது. மஞ்சு விரட்டானது தமிழரின் வரீத்டத நவளிப்படுத்தும் 
வரீ விடளயாட்டாகும். இவத வபான்று நபண்கள் விளயாட்டுகளாகக் 
கருதப்படும் பந்தாட்டம், பல்லாங்குழி, தாயம் ஆகியனவும் இன்றும் நம் 



நாட்டுப் நபண்டிரால் விடளயாடப்படுகிறது. இடவ எல்லாம் நமக்கு நல்ல 
உடற்பயிற்சியாகவும்  அடமகிறது.    
                ஓடி விடளயாடு பாப்பா – நீ 
                    ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா என்றார் மகாகவி பாரதியார்.  
இனியாவது நாங்கள் ஆடச தீர விடளயாடுகிவறாம்.    

                                                         தன்ை ீ- IX D  

 

KEERTHANA.C -  IX A 

மழை 

 
ேசழ என்பது இயற்சகயின் வரம். ேசழநீமர ேிகவும் தூய்சேயான நீர். 

இந்த ேசழ நீரால் உயிரினங்களுக்கு நீர் கிசடக்கி து. பருவேசழயின் 
மபாது ேசழநீர் மைகரிக்கப்படுகி து. வடீுகளில் ேசழநீர் மைகரிப்பதற்கு 
பதாட்டி கட்டப்படுகி து. அதிக ேசழயினால் பவள்ளம் ஏற்படவும் வாய்ப்பு 
உண்டு. ேசழ பபய்தால் ஏரி ,குளங்களில் நீர் ேட்டம் உயரும். பருவேசழ 
தவ ினால் நாட்டில் வ ட்ைி ஏற்படும். திருக்கு ளில் ேசழயின் ைி ப்பு 



கு ித்து ஒரு அதிகாரம் உள்ளது. அழகான வானவில் மதான்றுவதும் 
ேசழயால் தான். ேசழசய ரைித்து எழுதாத கவிஞர்கமள இல்சல. 

ைாய் ஹாைினி- ஆ ாம் வகுப்பு." ஆ" பிரிவு. 
 

 

K.AATHVITHAN – V B 

 

OPTIMISM LEADS TO SUCCESS 

 

Optimism is something that has to be discovered in this blue planet where we 

find, not even a speck of positivity. Why? This is because we ourselves are not 

positive! And guess what? Our confidence, our courage, our honesty, our 

integrity, our whole heartedness are all the things which leads to success! And 

this “Success” by hook or crook is connected with an ignition of positivity 

which is also known as optimism. Optimism doesn’t wait on facts! We should 



be optimistic even during testing time and hold on to it. It should not fade away 

as time passes. The difference is just that some of us look at the stars. But 

how? How to pull off this? The answer is, “HAPPINESS!” it’s as simple as that! 

Keep yourself in such a way that you never see the shadow of the situation. So, 

cutting to the chase, I feel that every human must be optimistic in order to 

survive! 

Love for all 

Hatred for none…. 

N.RIFA SANAA - IX C 

 

YASHVANTHAN D -UKG H 

பபண் கல்வி 
‘பபண்கள் நாட்டின் கண்கள்’ என்  வாைகத்திற்கு ஏற்ப இந்தியாசவமய ஆட்ைி 
பைய்த பபண்களும் இருந்துள்ளனர்.அவர்களுள் ைிலர் பஜயலலிதா,இந்திரா 
காந்தி,ஜான்ைி ராணி மபான்ம ார் ஆவர். வமலும் அ ிவியல் ,ைமூகம்,குடும்பம் 
,பபாருளாதாரம் மபான்  அசனத்து துச களிலும் பபண்கள் ைி ந்து விளங்கி 
வருகின் னர்.பழங்காலத்தில் ஆண் புலவர்கள்  ேட்டுேின் ி ,பபண் 
புலவர்களாகிய பவண்ணிக் குத்தியார்,காவற்பபண்டு,பபான்முடியார் 
மபான்ம ாரும் புலவர்களாக விளங்கியுள்ளனர்.பபண் கல்விக்காகப் 
பாடுபட்மடார் பலர் .அதில் தங்களின் தி சேசய சவத்துப் 
பாடுபட்டவர்கள்.ேகாகவி பாரதிதிரு.வி.க,நபரியார் ேற்றும் கர்ேவரீர் காேராைர் 
வபான்வறார் பலர்.  

ஸ்ரீஷா –VIII A 



 

AASHRITHA.K -  IX-A 

புத்தகம் 

 
கற்படனடய விடதக்கும் வித்து 
கற்வறாரின் அழியாச்நசாத்து 
புத்திமதி கூறும் புத்தகம் 

புத்திடய நநறிப்படுத்தும் புத்தகம் 
ஒன்று படி நீயும் தினந்வதாறும் 

நன்று வளர்ந்திடுவாய் நாள்வதாறும் 
பக்கங்கள் தந்திடும் அனுபவம் 

பக்குவமதடனவய கூட்டிடும் அன்றாடம் 
திறடமடய வளர்த்திடப் படி 
நபருடம வசர்க்கும்படி படி 

மனக்கவடலடயப் வபாக்கும் அருமருந்தாகும் 
அருஞ்சுடவ தந்திடும் நல்விருந்தாகும்! 

செ.நிஹானி – X B 
 



 

E.GAYATHRI – X B 

உயிருள்ள சதய்ைம் 

பதாட்டிசல ஆட்டுவாள். 

பாடசலப் பாடுவாள். 

அவசளப் மபால் வபரன்புநகாண்டவள் 

வவநறாருவரும் இல்சல. 

மகாபத்சதயும்,அன்சபயும் 

ஒன் ாய்ப் பபாழியும் 

அன்சன மபாபலாரு நதய்வம் 

உலகில் உண்மடா? 

யஷாவினி-IX C 

HUMAN – THE DEMON 

 

Examine yourself and your accomplishments  



vegetation destroyed and the land poisoned.  

Entire kingdoms have been polluted  

by contaminants and garbage.  

Pesticides, fungicides, and insecticides  

all buried deep beneath the surface.  

Everything we eat 

once-perfect planet become contaminated.  

SAI PRASANNA - X D 

 

G.DHANYASHREE IV -B 

ஒற்றுரம 

 
மனிதனின் எண்ணங்கள் பல. அவன் வதாற்றத்திலும் நிறத்திலும் வவறுபாடு 
பல. அவன் மனமதிவல வன்மம் வராமல் ஒற்றுடம வளர்த்திட பாகுபாடு 
பார்க்காமல் வாழ்ந்திடு என்வற வலியுறுத்துவவாம். ‘ஒன்வற குலம் ஒருவவன 
வதவன்’ என்படத  
நிடனவினில் நிறுத்திடுவவாம்.  

V. ெஷ்ைந்த் - X B                                   



 

D SHERWYN - X B 

பபண்கள் 

பபண்கள் தான் நம் நாட்டின் கண்கள். 

பபண்கள் ேனதளவிலும் உடல்அளவிலும் வலிசேயானவர்கள்.  

பபண்கள் தன் உயிசரக் பகாடுத்து பிள்சளகசளக்  பகாடுப்பவர்கள். 

பபண்கள் தூணாக பபண்கள் கல்வியில் ைரித்திரம் பபற் வர்கள்.  

பபண்கள் குடும்பத்சத  ேட்டும்  வழிநடத்தப்  பி ந்தவர்கள் அல்ல  
நாட்சடயும் வழிநடத்த  பி ந்தவர்கள்.  

-ஹப்ரின் பாத்திோ -IX C 

 

VISHNU JAGDESH.P  IX-B 



MY DREAM 

 

Everyone has dream in their lives, sometimes they achieve it sometimes they 

don’t. My dream is to become a singer and my inspiration is BTS (Korean Band) 

because of them I love to hear music. I live to take part in their motivational 

music, speech, funny moments and sad moments as an army. Their 

motivational songs and quotes cheer me and their funny moments make me 

laugh even when I am sad. I want to become a singer like them and shine in 

my own way and I hope I will achieve it. Every barrier which blocks my way in 

becoming a singer will be managed and one day I will shine brightly like the 

sun by achieving my dream. 

M.KEERTHANA- IX C  

 
ANANYA – III D 

 
 



இரைின் மடியில் 

 
மாடல மயங்கித் துயிலும் வநரம் 

கதிரவன் கடலில் கலக்கும் காலம் 
விண்மீன்கள் சிரிக்கத் நதாடங்கும் வவடள, 

நிலவு அகிலமதில் ஏறிடும் வநரம் 
அடமதிவய எங்கும் நீண்டிடும் 

ஓடிக் நகாண்டிருக்கும் ஓய்வது நகாள்ளும் 
நாள்முழுக்க உடழத்திடும் உடலது – மீண்டு(ம்) 

நாடளய நிடனவில் லயித்துவிடும். 
                                         கார்த்திகா பாஸ்கர் - X B  

 

 

AKSHAY – VI B 



 

SUDARSHAN.D -  IX C 

தந்சத 

கடவுள் பகாடுத்த வரம் 

கிசடக்கவில்சல  எனக்கு 

கடவுமள  கிசடத்தார்  வரோக 

“அப்பா” 

என்சன எதிர்பார்த்து 

பபற்ப டுப்பாள்  அன்சன 

என் எதிர்காலத்சத 

பபற்றுத் தருவான் தந்சத 

    தர்ஷினி -VIII A 

 

HARISH.R – IX D 



 

VISHALINI.M - IX D 

 

 

PRIYADHARSHINI – VII C 

EDUCATION-THE MOST POWERFUL WEAPON TO CHANGE THE WORLD 

 

Education is a constitutional right of every citizen that prepares an individual 

to play their role as a sophisticated member of the society. The importance of 



education can be implied by habituating the lack of its existence. The 

importance of education and its significance can be understood through the life 

of an ignorant and illiterate person, who has never had the chance to visit the 

school and is experiencing the bane of illiteracy. Such a person could value the 

answer to the question, “Why is education an essential factor in our life? 

He/she knows the prominence and importance of education and its changes in 

an individual’s life. Education is a powerful weapon that aids an individual to 

face the adversities of life and overcome social stigmas such as poverty, fear, 

status to achieve success. Education is the hope of development and success 

for the most third-world countries and the world’s dominion countries. 

Mandatory education builds the scope of better growth and development. So, 

let the aim of education spread far and wide for a global transition among 

people in their thought, action and decision. 

E.PRANAV NARYANAN XII B 

 
DIVYAKRITHI – III D 

 

 
S KANMANI – X C 

 



LIFE AS A CHANGE 

 
Change is inevitable. There are both good and bad changes that happen 

in someone’s life that either push them forward to fortuitous positions or 

things can change for the worst. It is easy for us to say that change is 

where growth occurs. But we fail to realize how much pain it causes until 

we experience it. A big change that the world as a singular entity 

experienced was of course the pandemic. We had to stay at home, do 

homeschooling, work from home, not to gather up socially, rounding up 

we just had to STAY HOME. It was somewhat a whole new experience for 

all of us. We all were very uncomfortable with this change that drastically 

changed our lives into something new. But little did we realize that the 

pandemic taught us to embrace change in various ways. If it was not for 

Covid we would not have experienced online classes, spent quality time 

with family, realize the value of relationships since we were away from 

friends and family and most dominantly pay principal attention towards 

being hygienic.  

The next time we experience change we should remember this: 

Every day is different from the previous one. Most days are good, most 

days are bad. Yet we just live, no matter what. That is the same case with 

changes, it does not matter how much of an impact it has on us, all that 

matters is that we grow through what we go through because life changes!  

ANANDITA.R.S - IX E  



 
PRASHAANTI R – XI B 

நட்பு 

 
     நட்பு என்பது மதத்தினால் உருவாவதல்ல. அது மனத்தினால் 
கட்டப்படும் காப்பு வபான்றதாகும். உலகவம சாதி, மதம் இவற்றின் பின்வன 
நசன்றாலும் நட்பு ஒன்வற தனித்துவமாய் நின்று நவன்று விடும். ஒருவரின் 
மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் மட்டுமல்லாமல் துயரிலும் வதாள் தருபவவன 
வதாழன் ஆவான். நட்பில் விரிசல் ஏற்படாமல் நமன்வமலும் வலுப்படவும்  
அதடன வமம்படுத்தவும் வவண்டும். பிறக்கும் வபாது உருவாகாத நட்பு நம் 
இறப்பின் வபாதும் நதாடரும், எனவவ நட்பிற்குக் டக நகாடுங்கள்.   

மா. ைி ாேினி – IX D  



 

R.DEEPIKA – IX C 

 

 

INIYA KANNAN – XII A 

நட்பு 

ைாப்பாட்டுக்கு மதசவ உப்பு 

வாழ்க்சகக்குத் மதசவ நட்பு 



வாழ்க்சகயில் எது மவண்டுோனாலும் விட்டு மபாகும் 

ஆனால் நட்பு விட்டு மபாகாது 

நட்பில் தசட இருக்கும் ஆனால் 

நட்மப தசடயாக இருக்காது 

 ோனம் பபரிது தான் பூேியும் பபரிதுதான் 

ஆனால் அசதவிட பபரிது நட்பு 

                                                                                M . S.  பத்மப்ரியா - X C 

 

YASHWINI.A – IX E 

 



 

KAVISHVAR – III B 

 

 

AM I CONNECTED TO MY EMOTIONS?  

 

When the teachers asked us to write on a topic for E-magazine, I was out of 

topic and didn’t get any idea at that moment. May be I can write about the 

reality that people are going through in this pandemic. This pandemic has 

brought about a sea change in our lives. This situation has been changed as a 

“New normal” which we all have to accept. When these technologies were 

developed, it had its own advantages and disadvantages. The disadvantage was 

the communication and the interaction with people and being socially 

connected. This lockdown, pandemic made it even worse. People only met 

virtually, physical interaction was missing. Only through virtual meetings the 

interaction was possible. The lesser the communication, the lesser the 

interaction level. “Face to Face talking” became “Phone to phone talking”. Being 

an introvert and not connecting to the world or people is not fine and good. 



Always be connected with yourself and the world and experience the real 

emotions that makes you happy. After all, happiness is the way of life. 

IRFAN KHAN - XII B 

 

S. MEENA SHREE – X C 

USAGE OF MOBILE PHONES 

 

Every day people use mobile phones to watch videos, call others, communicate with 

others, to chat with others, to attend online classes and play games.  

ADVANTAGES OF MOBILE PHONE: 

It helps in emergency. 

We can make money out of it. 

We can buy online products. 

We can use it for education. 

Easy communication with others. 



DISADVANTAGES OF MOBILE PHONE: 

Sleeping problem. 

Eye problem. 

Waste of time. 

Health issues 

Use mobile phones to improve yourself. 

                                                                        SOWBARNIKA.G – III C  

 

DHANUSHA.K -  IX-F 

 

கநாயற்ற ைாழ்கை குரறைற்ற சசல்ைம் 

 
 

        ‘குைைி பிணியின்றி ைாழ்தல் இனிது’ – என்கிறார் பூதஞ்வசந்தனார். 
அடனத்துச் நசல்வங்கடளயும் நபற்றிருந்தாலும் வநாயின்றி வாழும் 



வாழ்க்டகவய சிறந்த வாழ்க்டக யாகும். இப்பூமியில் பிறக்கும் ஒவ்நவாரு 
மனிதனும் பல்வவறு காரணங்களால் வநாய்கள் ஏற்படுகின்றன. அவ்வாறு 
வநாய்கள் வாராமல் இருக்க நாம் என்நனன்ன நடவடிக்டககள் வமற்நகாள்ள 
வவண்டும் என்பது பற்றிக் காணலாம்.  
        கநாய் ைருமுன் காத்தல் – என்பதுபற்றிக் கூறும்வபாது வநாய்கள் 
எவ்வாறு பரவுகின்றன என்படத பற்றித் நதரிந்து நகாள்ள வவண்டும். அதன் 
பின்னர் வநாய் பரவாமல் தடுக்க என்ன நசய்ய வவண்டும் என்படத அறிந்து 
நகாண்டு அதடனக் கட்டாயம்  பின்பற்ற வவண்டும். நபாதுவாக காற்று, நீர், 
பூச்சிகள் மூலமாக வநாய்கள் பரவுகின்றன.                                 ‘        
நவள்ளம் வரும் முன்வப அடணயிட வவண்டும்’ என்பதற்வகற்ப, காற்று, நிலம், 
நீர், ஆகியனவற்டற மாசு படுத்தாமல் பார்த்துக் நகாள்ள வவண்டும். நம் 
நிலங்களில் கழிவு நீர் வதங்குவதன் மூலமும் குப்டபகடள ஆங்காங்வக 
நகாட்டுவதன் மூலமும் நடங்கு, மவலரியா வபான்ற வநாய்கள் வருகின்றன. 
வமலும், நச்சுக் கழிவுகடள நிலத்தில் நகாட்டுவதன் மூலம் நிலம் மாசடடந்து 
தாவரங்கள் வளர இயலாமல் வபாவதுடன் சத்துமிகு உணவுப் நபாருள்கடள 
நம்மால் விடளவிக்க முடிவதில்டல. வமலும் கழிவு நீர் நிலத்தில் 
வதங்குவதால் சுவாச வநாய்கள், மூச்சுத் திணறல் வபான்ற வநாய்கள் 
வருகின்றன,  
        எனவவ, நிலம், நீர், காற்று இவற்டற மாசடடயாமல் பாதுகாத்தால் 
அடனவரும் பயனடடவவாம். அத்துடன் நம்டம நாம் பாதுகாத்துக் 
நகாள்வதில் மற்றுநமாரு பங்கு சத்தான உணவு, காய்கறி, கீடரகள், பழங்கள் 
உண்பதுடன், முடறயான உடற்பயிற்சி, தியானம், வயாகாசனம் 
ஆகியனவற்டற முடறயாக நம் நடடமுடற வாழ்க்டகயில் கடடப்பிடிக்க 
வவண்டும்.  உடலுக்கும் மனதிற்கும் முடறயான பயிற்சிகடள 
வமற்நகாண்டால் அடவ நம்டமக் ‘காவலாளி’ வபான்று வநாயினின்று 
பாதுகாக்கும்.  
         ‘அரிது அரிது மானிடராய்ப் பிறத்தல் அரிது’ என்ற ஔடவ கூறிய 
இந்த மானிடப்பிறப்பில் நாம் வநாயின்றி வாழ உள்ளம், உடல் இரண்டிடனயும் 
முடறயாகக் காத்து நல்வாழ்வு வாழ்வவாம்.  

அபிரா – IX E 
 



 

G.MAGESH – VI B        

 

KEERTHICK – III D                    

ROBOTICS IN EVERYDAY LIFE 

 



Robots are designed to reduce human efforts in our daily life by saving human 

energy and reducing human errors.   They provide great ease and comfort to 

humankind by completing the task given to them quickly and effortlessly. 

These Robots are supported by Artificial Intelligence, a technology that allows 

them to practice machine learning for improved operation.  With the 

advancement of technology, several tasks that required physical participation 

have been replaced by robots.  Telepresence has impacted the education 

industry in a great way to make the online lessons interesting and interactive 

with the use for robots for students.  Robots can be of great assistance in 

medical field. They provide 3-Dimensional view, 10-fold enlargement of the 

surgical area, and instruments that are superior to the mobility of a human 

hand and greater precision. Another area in medicine where robotics has 

proved itself is by replacing a damaged human body part with a robotic body 

part such as using a robotic arm as a substitute.  Surveillance bots are the 

most popular robots used in military applications.  Robotic delivery systems 

are comparatively safe, less time consuming, and require less manual power 

for operations in planning sector. 

J. NIHAANI -X B 

 

SHIVAGAUTHAM.R  IX -G 

 

MYHTRA.M  IX-G 

 

https://studiousguy.com/artificial-intelligence-examples/


 

RAKSHAN – III E 

 

 

KOVAN KARKI – III C 

 

 

 E NAVITHA - XII B 



WHY ARE FLOODS FREQUENT NOWADAYS? 

 

How are lakes formed? 

 Lakes are large bodies of water that are surrounded by land and are not 

a part of the ocean. Lakes are relatively still water bodies. They can 

contain salt or fresh water and are larger than ponds. 

The advantages of lakes are: 

 Develop hydroelectric power 

 They provide water during droughts. 

 Help to develop fisheries. 

 Help in storing freshwater. 

 

    The reason of flooding:  

As we built buildings on lakes, we blocked the water ways through which 

water comes to the lake and goes to the sea. When the ways are blocked 

with concrete, it breaks and lets all the water out if it is not opened on 

time. 

 

Conclusion: We should maintain lakes and dams. We should not build 

illegal dams. If they break, it will result in flood. We must remember that 

in the future we must have fresh /clean water to use. 

 

                                                                                                                                        J.SAHANA – V C 



 

KAVYA.P – IV A 

 

SARANESH – XII B 

கல்ைி 

 
          கல்விவய நமது எதிர்காலத்டத முடிவு நசய்கிறது. கனவில் 
எண்ணியது நிடறவவறக் கண் மூடி நாம் படிப்வபாம்; எண்ணியபடி வாழ்வவாம்; 
கல்வி என்பது நபருடமக்காகத் வதடிப் நபறுவது அல்ல; நபற்றடதக் நகாண்டு 
நபருடம வதடிக் நகாள்வது ஆகும். நாம் இன்றிலிருந்வத நன்றாகப் படிப்வபாம்; 
படித்து நம் வாழ்க்டகயில் முன்வனறுவவாம்.                         

சஹானா – IX D  



கல்வி என்பது அறியாடம இருளிலிருந்து நவளிச்சத்டத வநாக்கிப் பயணிக்க 
டவப்பதாகும்; அதன் மிக உயர்ந்த குணம் சகிப்புத்தன்டமயாகும்; இதன் 
வநாக்கவம மனடத நல்நலண்ணங்களால் நிரப்புவதுதான்; ஒரு மனிதடன 
பணக்காரனாக மாற்றுவதல்ல கல்வி நல்ல மனிதனாக மாற்றுவவத சிறந்த 
கல்வியாகும்.  

ைி ால் – IX E  

 
ARTHAMERU.G – IX G 

 

 
K.BHARKAVI – V B 

 
 

 



                              A MOMENT! 

 

Let us all take a moment 

And thank the nature! 

Think through the moment 

And feel the nature! 

 

Morrow is a day 

Only if nature may! 

Feel blessed for our lives 

and see the rest our lives! 

 

Let us all put our sorrows behind 

And relax our mind! 

to watch the golden glow 

with the nature’s flow! 

 

Let us spare a moment 

Once in a while! 

To look around 

And smile above! 

                                                                                           GOWRI C.H – XII C  



 

R.RAKSHANA – III E 

 

POOJA BALAJI  -  X A 

 

 

 



AN AIM IN LIFE 

 

Every individual needs an aim in life. It is very important because without it, 

your future would go undecided. You can live peacefully only if you have a goal, 

an aim in life. No matter how many mistakes you make, you should never give 

up and you should keep trying.  

MY AIM IN LIFE: 

My aim in life is to become a space scientist. I love to learn astronomy as I find 

it interesting. A space scientist is a person who studies the outer space by 

using technical equipments like telescopes, satellites etc. One of my neighbours 

bought a small but powerful telescope and I have been using that every night 

to see the beautiful moon. 

My journey towards my aim started with the small telescope and I am confident 

that I will achieve my dream one day.  

                                                                     NAKSHATRA AJAY – V C 

 

SRIRAM V – V B 



 

உன்ரன உணர்ந்தால் 
              வாழ்க்டக முழுவதும் முட்டாளாக இருப்படத விட ஒரு முடற 
முட்டாள் எனப் நபயர் வாங்கி புத்திசாலியாக வாழ்வதுதான் புத்திசாலித்தனம் 
ஆகும். வாழ்க்டகயில் ‘இது பற்றி எனக்கு நதரியாது’ என்று எடதயும் நதரிந்து 
நகாள்ளாமலிருப்படத விட ‘உங்களுக்குத் நதரிந்தால் விளக்கமாகக் கூறுங்கள்’ 
என அவரிடம் வகட்டுத் நதரிந்து நகாள்வது புத்திசாலித்தனம். அதுவபால, 
ஆசிரியர் பல முடற நமக்குக் கற்றுக் நகாடுத்திருந்த பாடத்திலிருந்து வகள்வி 
வகட்கும்வபாது ‘நதரியாது’என்று கூறுவடத விட ‘மீண்டும் ஒருமுடற 
விளக்கமாகக் கூறுங்கள் நான் புரிந்து நகாள்கிவறன்’ எனக் வகட்டுப் புரிந்து 
நகாள்வது புத்திசாலித்தனம் ஆகும். அதற்காகக் கவனிக்காமல் இருப்பது 
முட்டாள் தனமானது. நம் ஆசிரியர் நாம் மீண்டும் வகட்கும்வபாதும் 
கவனிக்கவில்டலயா? என்று வகட்டுக் கற்றுக் நகாடுப்பார். ஆகவவதான், 
நதரியாது என்று கூறி எதடனயும் கற்றுக் நகாள்ளாமல் முட்டாளாக 
இருப்படத விட மீண்டும் வகட்டுத் நதளிவு நபற்று புத்திசாலி யாக மாறலாம். 
பணிந்து பதிலளிப்பது நவட்கமன்று; மரியாடத ஆகும். எனவவ தான், நம்டம 
நாம் மாற்றிக் நகாள்வவாம்; மாறுவது நம் வாழ்க்டகயும்தான். 

                                                  ஓைியா – IX E  

 

AMRUTHASREE.T.C  - X B 

 



 

SRIRAM V – V B 

அைகு 

 

கண்ணுக்கு டம அழகு 

வானிற்கு நிலா அழகு 

கடலுக்கு அடல அழகு 

கவிடதக்கு நபாய் அழகு 

மரத்துக்கு பழம் அழகு 

பள்ளிக்கு மாணவர்கள் அழகு 

என் நபற்வறாருக்கு நான் அழகு 

சிப்பிக்கு முத்து அழகு 

டககளுக்கு வடளயல் அழகு 

 

ஸ்ரீநாத்- VII அ 

 



 

SAHANA S – III B                                                                                   

LOOKING BACK AT 2021, A YEAR TO REMEMBER 

 

30 years from now, when kids learn history in their classes, I bet they are going 

to be thrilled to look into 2021, the year that has certainly changed everyone’s 

lives. A lot has happened in a blink of an eye. And the funniest thing about it 

is, 2022 will be soon approaching. I’ve sat down today, reminiscing the 

memories I’ve enjoyed. Drafting down the minutes of 2021, I counted it out in 

my fingers! 

By spending hours & hours on mobile games and YouTube videos to chatting 

to the hilt with your grandparents while playing snakes and ladders, I learnt 

that we must treasure our experiences in a family. 

From not being able to identify our own relatives to catching up with them 

every week, I learnt that relationships bring joy and we need to revere it. From 

trending the social media pages with #wanderlust to #quarantine_things, I 

learnt that beauty lies within our sweet homes. 

From living a regular hygienic life to adapting to the new-normal and leading 

an extra hygienic groove, I learnt that it is very important to exercise this 

lifestyle for the good health of my loved ones and myself. 



From having a mundane 6-9 routine in discovering plenty of hobbies that I still 

love to perform, I learnt that there’s excitement even in tiny, tiny things. 

From remembering to pick up an umbrella during rainy seasons to being sure 

that you carry your face masks and sanitizers every day, I learnt that we must 

identify our priorities and work towards it. 

From standing in front of the mirror, looking at yourself and thinking if you are 

presentable or not, to wearing a N95 mask as you go to fashion look, I learnt 

that I’m pretty, even without makeup but just by wearing masks.From 

mourning for the lives of people we lost, to praying to the almighty for better 

days, I believed and still believe “good things are coming”. 

From spending the days without actually knowing what to do, to sorting out 

my talents, hobbies, passion and determining my ambition, I learnt that life is 

crazy but pleasing! 

As a typical 18 year old, 2021 has taught me millions of values to hold on to. I 

pray to lord that we don’t suffer from any pandemic in the near future. I salute 

and shower my gratitude to all the frontline workers for the impeccable job 

they have done for us. Let us hope for the best in 2022! 

JAI HIND 

HARINI J - XII B 

 
SAHANA S – III B 

 



 
SRIRAM V – V B 

CORONA VIRUS (COVID -19) 

 
Corona virus which is commonly called (covid -19) is a very small, but 

most harmful virus. They harm the human respiratory system. Corona 

virus (covid -19) was first identified during December 2019,in Wuhan city 

of China. In March 2020, the world health organization (WHO) declared 

the covid -19 outbreak, a pandemic. It spreads between people in close 

contact.We should maintain social distancing and keep ourselves clean 

to stay safe. 

 DHANSHIKA.R – III C 

 

  



 

PRIYADHARSHINI.S – VIII B 

சகாகரானாைின் தாக்கம் 

 
வந்தது காய்ச்சல் ,  தும்மல் , 

நசன்வறன் அரசு மருத்துவமடன 

எடுத்தது பரிவசாதடன 

ஆய்வில் உறுதி நகாவரானா 

வமற்நகாண்டது தனிடம, 

அணிந்வதன் முகக்கவசம், 

கடடப்பிடித்வதன் சமூக இடடநவளி. 



முடிந்தது காய்ச்சல், தும்மல் 

ஒழிந்தது நகாவரானா, 

வந்தது ஓடமக்ரான் 

ஒழியுமா இந்தப் பரவல் 

பா.  செயேட்சுமி -VIII இ 

சசல்ேப்பிராணியும் நாமும் 

 
        நாய், பூடன, ஆகியன நசல்லப்பிராணிகள் என்பது நாம் அறிந்த 
ஒன்றாகும். அந்தச் நசல்லப்பிராணிகள் பற்றி வமலும் நதரிந்து 
நகாள்வவாமா? நீங்கள் கதடவத் தாண்டி நவளிவய நசல்லும்வபாது 
அடவ உங்கள் மீது தாவினால் அவற்றின் மீது வகாபப்படாதீர்கள்; நீங்கள் 
அடவகவளாடு வபச வவண்டும்; நகாஞ்ச வவண்டும் என எண்ணுகின்றன 
என்று நபாருள்; அடவ நம்வமாடு வபசவில்டல எனினும் நமது குரடல 
அடவ புரிந்து நகாள்ளும்; அதிகமான ஒலிடயக் வகட்க வநரும்வபாது 
நமது குரல் அடவகளுக்குப் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக உணரும்; 
எனவவதான் நாம் நம்மிடடவய வகாபம் நகாள்வதுவபால் வகாபம் 
நகாள்ளாமல் அன்வபாடு இருப்வபாம்.  

ஐஸ்ைர்யா – IX E   



 
SUBHEKSHANA.K.G – X C 

   

 
JEEVA – VIII B 

 

 

 

 

 



FUN BACK TO SCHOOL 

 

We all know once in a century pandemic has threatened us for the past two 

years and it acted as a barrier keeping us away from school. All of us would 

have faced this situation. It has not only stopped us from going to school, but 

also limited the joy of sharing with our friends, With a  lot of struggle, online 

classes were conducted but, the physical touch was missing. Though we all 

took it positively and boosted our immunity to fight against the pandemic there 

was a void around as we were not in school. 

An alien in a new planet that was what we kept experiencing. Blessing in 

disguise, we are back again, fun and frolic, advices and assignments, 

preparation to progress moving around with broad  smiles brought back the 

spirited confidence. I, pray let this journey continue, let the new normal not 

destroy the real culture.    

NANDHITHA - XII B 

 
SRIRAM V – V B 

 



              நிோ 

 
நிலாவவ நிலாவவ வானத்தில் நஜாலிக்கும் நிலாவவ 
குழந்டதகள் விரும்பும் நிலாவவ 
இரவில் ஒலி தரும் வட்டமான நிலாவவ 
தங்க நிற நிலாவவ 

 

நிலாவவ நிலாவவ நட்சத்திரங்களுக்குள் இருக்கும் நிலாவவ 
மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி நகாடுக்கும் நிலாவவ 
வமகங்களுக்குள் மடறந்திருக்கும் நிலாவவ 
கண்கள் விரும்பும் டவரம் வபான்ற நிலாவவ 
 
 
நிலாவவ நிலாவவ   நபௌர்ணமி நாள் நிலாவவ 
கருவமகங்களுக்குள் நஜாலிக்கும் நிலாவவ 

அனந்த நாராயணன் VII – அ 

 
NATHEESH.E – VII G 

 



 

 
S.KIRTHIKA –VI B 

அம்மா 
 

 
 

நான் கூப்பிட்ட 

முதல் வார்த்டத அம்மா 

என் வாழ்க்டகக்கு மிகவும் 

ஆதரவாக இருந்தவவள 

என் சிரிப்டப வகட்டவவள 



என் அழுடக சத்தம் வகட்டவவள 

நான் படிக்கும்வபாது என் 

ஆசிரிடயயாக இருந்தவவள 

என் லட்சியத்திற்கு 

உதவியாக இருந்தவவள 

அம்மா என்ற உறவுக்கு 

ஈடாக எந்த உறவும் 

இல்டல, 

மு.ஹாசினி - VII இ 

 
SRI VARSHNAVI – VII F 

 
 

 

 



 
S.PRIYADHARSHINI – XII C 

 

 

HARIPRIYA.R – VII G 

 

 

 

 



AN ARTICLE ON MY TRIP TO KANYAKUMARI 

 

This article is about my trip to kanyakumari during a summer vacation with 

my parents. It was a three day trip. 

We travelled by a flight to Trivandrum and took a car to kanyakumari. 

First day: We went to the resort, had lunch, and took rest. Evening, we went to 

the temple named Suchindram and we had a great darshan of Lord Shiva and 

Lord Hanuman. 

Second day: We went to see the sunrise but we couldn’t see that because there 

was heavy rain. After having a small nap, we went on  boating but due to bad 

luck slipped and I was about to fall in the ocean, but my mother saved me. We 

reached Vivekananda rock, it was a nice place. After visiting Vivekananda rock, 

we went to the Thiruvalluvar statue. 

Third day: We went to the Padmanabapuram palace.We learnt about old 

kerala king’s lifestyle. After visiting Padmanabapuram palace, we went to the 

hanging bridge. Then we came back to our room, had lunch and had a great 

sleep that day. 

Fourth day: We checked out of the resort and came back to Chennai by train. 

The trip was a fantastic adventurous one ever. I had never experienced like 

this. It was a memorable moment in my life. 

 JANANI. B – V C 



 

THARIKA.K  -X C 

 

 

YUTHIKA NANDHINI – VII E 

 

 

 



 

S.KIRTHIKA – VI B 

 

HAPPINESS A WAY OF LIFE 

 

There are number of ways you can bring happiness, boring yourself is the 

biggest happiness. Appreciating one’s work, praising others, loving them from 

bottom of your heart, helping, supporting them make them feel more 

comfortable and happy to mention a few. I feel very much contended when I see 

others feeling happy. Biggest happiness for me is to make my parents proud 

and make them to feel as if they are on top of the world. Happiness is the only 

medicine that relieves you from stress and pain. Happy people think in a 

positive way and find a number of ways to tackle the situation. Being happy 

makes one productive and creative. Happy people are naturally more optimistic 

and they’re less suspicious. Happiness and joy are within our reach and almost 

every action you perform is motivated by the desire to find “HAPPINESS”. 

K.MADHU MITHRA - XII B 



 

S.HASHINI – VII D 

 

AKSHAYASRI R – VII A 



 

SWETHA.S- X D 

 

SANJITHA – VII E 

 

 

 AKSHAYA.S.A – VII C 

 



GOOD HABITS 

 

Everyone has good and bad habits, but we must always learn good habits from 

others. We should wake up in the morning and brush our teeth. We must take 

bath every day and pray to God after bathing. Always wear clean clothes. We 

must comb our hair daily and trim our nails regularly. We must polish our 

shoes daily. We must go to school every day, always do school homework and 

respect teachers and elders. Help the poor and needy. We must always speak 

the truth. We must take breakfast, lunch and dinner on time. Do not eat junk 

food, as it is harmful to our health. Always obey your parents.  

Always say please and Thank you! 

 V. AKSHAYAMENAAH – III C 

 

SHRINITHI – XII C 



 

S.SHIVANI DEVI – VII C 

நீர் 

 

நீ இருந்தால்தான் நாம் வாழ முடியும் 

நீ இருந்தால்தான்  நம் உயிர் இருக்கும்  

நீ இல்லாவிட்டால் நசடி இருக்காது 

நாம் குடிப்பதும் நீவர மற்றும் நாம் குளிப்பதும் நீவர 

நீவர நீ தான் என் உயிவர 

ஊநரல்லாம் உன்டன நம்பிதான் இருக்கிறது நீவர 

நீ இல்லாவிட்டால் அழிந்துவிடும் இந்த ஊவர 

என்டன வாழடவப்பதும் நீவர 

என்டன நவள்ளத்தில் அடித்துச் நசல்வதும் நீவய. 

 

புவவனஸ்வரன்- VII இ 

 



 

ROSHINEE – XI A 

 

SELF-DISCIPLINE-THE KEY TO SUCCESS 

 

Self-discipline means self-control, which gives us inner strength and a way to 

control our actions and reactions. It is one of the most important and useful 

skills to achieve success and everyone should possess this quality. Self-

discipline comes naturally to some people, while some people can achieve it 

with some effort. The effort made is worth it as it changes life for the better. It 

just means energizing self-control. A person who stays in control has the ability 

to take charge of his/her actions and reactions. Some tips to achieve self-

discipline: 

 Set your goals 

 Do meditation 

 Stay away from distractions 



 Reward yourself 

 Take proper sleep 

 Stay positive 

Achieving self-discipline may be difficult but in order to achieve and lead a 

healthy personal and professional life, it is very important. We should, 

therefore make some efforts to achieve it. 

A.MADESWARAN -XII B 

 

SAHANA S – III B 

 

KEERTHANA.R – VII B 



 

TEJAASHREE.M – VII B 

SELF-LOVE 

“LOVE YOURSELF AND THE REST WILL FOLLOW” 

 

Self- love is not praising ourselves it is all about being our own well-wisher. 

When we love ourselves, we can love the world around us better. I accept 

myself for who I am and I really enjoy being me. It is not being selfish but it’s a 

kind of personal care. It has taught me to take actions based on my needs 

rather than my wants. Self-love is a way of analyzing our own self, it always 

gave me a positive vibe towards my life. I BELIEVE I CAN and so I’M TRYING.  

PAULINE BETHEL.R - XII B 



 
M.DHANUSHA – VIII B 

 

 
KARISHMA B – X B 

 

SELF MOTIVATION 

 



It refers to the power of someone to stay motivated without the influence of any 

situation. Furthermore, self-motivated people always find a way to complete a 

task. Also, they do not need other people to encourage them to perform a 

challenging task. 

It is the force that keeps pushing you to go and it’s four internal drive to 

achieve, produce, develop, and keep moving forward. When you think you’re 

ready to quit something or just don’t know how to start, your self-motivation is 

what pushes you to go on. 

Tips to find motivation 

1. Simplify to focus your energy 

2. Break down large goals into small steps 

3. Practice gratitude 

4. Celebrate achievements 

5. Manage your expectations 

S.SACHIN – XII B 

 

VARNIKA.P – XI A 

 



 

SAI MIRUTHUVIKA K – III E 

 

நபண்கள் இவ்வுலகில் முக்கியப்பங்கு வகிக்கிறார்கள். நபண்கள் 
இல்டலநயனில் இவ்வுலகில் எதுவும் சாத்தியமில்டல. நபண்களுக்கு 
அதிகாரம் தந்வதாநமனில் ஒட்டு நமாத்த சமுதாயத்திடனயும் உயர்த்தி 
நிடலயான அடமதிடயக் நகாண்டு வருவர். நபண்கள் நவவ்வவறு ஐந்து 
நிடலகளில் அதிகாரம் நபற வவண்டும் என்று நிடனக்கிவறன். அடவ, சமூக, 
நபாருளாதார, கல்வி, அரசியல் மற்றும் உளவியல் ஆகியனவாகும். 
நபண்களுக்குக் கல்வியில் முடறயான இடம் நகாடுக்க வவண்டும். ஒரு 
நபண்ணின் வவடல சடமப்பதும் வடீ்டடச் சுத்தம் நசய்வதும்தான் என்று 
ஆண்கள் நிடனத்தால் அவர்களின் வடீு ஒருவபாதும் நசழிக்காது. நபண்களின் 
உரிடமகளுக்கு அதிகாரம் நகாடுத்வதாம் எனில் அந்த நாடு நசழிப்படடயும். 
‘புயல் வபான்ற துயர் பல வந்தாலும் அவற்டறக் கடக்கும் திறன் அவளுக்கு 
உண்டு.                  

அனந்திதா. R.S - IX E 
 



 

BATHALA PRADOSH NIRMAL – VIII A 

 

VARSHA KV – XI A 

 



 

AN EMOTION 

 

We all know RCB as an IPL team which has legendary cricket players. But year 

after year they fail to win the title, by falling prey to pressure. 

We can relate ourselves to RCB in one way or another. We would have put all 

our efforts, hard work in one task but the result would not have favoured us. 

That dream of ours to write a bestselling book, that long lasting wish of ours 

going on a road trip, that passion of ours to be the best at what me are doing, 

would still have not been achieved even though we fear like we have given our 

100%. 

I don’t know when RCB will win but I know that the day when RCB lifts its 

maiden IPL trophy it will bring joy to all of us. We will celebrate their victory as 

ours just for showing us that giving up is never an option. 

JANANI.S - XII B 

 

M.DHANUSHA – VIII B 



 

JENISHA - XII C 

 

HARSHINI SRI – VII A 

 

 

 



GRATIDUDE THE MOTHER OF ALL VIRTUES 

 

Gratitude is a quality of being thankful to someone for what they have done for 

us. When we express our gratitude towards other people, we tend to feel 

happier and calmer. Gratitude creates positivity to our personal as well as 

social life. First of all, it strengthens our relationship with others. When we 

have a thankful feeling, it will strengthen the bond with the other person and 

enhance the trust factor and feeling of respect and love. Most importantly, 

gratitude reduces comparisons and promotes acknowledgement. When we 

become thankful, we do not compare ourselves with others. Thus, it helps us 

acknowledge our own achievements and blessings and remain contented. There 

are a lot of ways through which we can practice gratitude. Simply, to start 

with, making a note of every good thing that happens to us every day and also 

the people behind it. Gratitude is the most essential human expression which 

proves that humans are sensible and have valuable emotions. Thus, we must 

always express our gratitude. 

V.PRIYADHARSHINI - XII B 



 

SMRITHI.P - XI B 

 

 

TANVI VIPINDASS –III H 



 

SWATHI.S - XI C 

மரை 

 
கருத்த வானம் 

முட்டி வமாதிய கார் வமகம் 

நாணிக் வகாணிய மின்னல் 

முழக்கங்களுடன் கூடிய இடி 

வமகத்டத முட்டிய காற்று 

நகாட்டித் தீர்த்தது மடழ! 

வடளந்து நநளிந்த சாடலயில் 

பச்டசப் புல்நவளியில் 



ஈரம் நடனக்கும் மடழயின் காட்சி 

காணக் கண் வகாடி வவண்டுவம!                 

S.நிதின்- IX A  

 

LASHMAN - VII A 

ேசழ 

உன்னால் ேக்களுக்கு  ேகிழ்ச்ைி 

உன்னால் எங்களுக்கு  பநகிழ்ச்ைி 

சூரியனின் பைாந்த  தங்கச்ைி 

எப்மபாதும்  நாங்கள்  உன் கட்ைி 

விவைாயிகளின் நம்பிக்சகயும்  நீ 

விவைாயத்தின் தும்பிக்சகயால் நீ 

விவைாயிகசள காக்கும் சகயும் நீ 

விவைாயிகசள  தாங்கும்  தூணும் நீ 

இயற்சகயின் கண்ணரீ் நீ 

உலகத்தின் தண்ணரீ் நீ 

வருண  மதவரின்  பன்னரீ்  நீ! 

மதவர்களின்  நன்னரீ் நீ! 

      மகா.லக்க்ஷன்யா  -VIII A 



 

DARSHINI – VII A 

 

 

KRITTHIKA - XI A 

 

 

 

 

 



THE NEW VARIANT 

 

The OMICRON is the latest mutant variant that causes covid-19 and has taken 

the world on a storm again. It is unpredictable and hard to control. It’s 

transmissibility is a concern. It may posses the ability to resist the immunity of 

the vaccines. This variant has a higher number of mutants than any other 

variant. Researchers are observing closely to analyse the impact of the variant. 

It is a variant that people should be cautious and not be afraid. To control the 

variant, regular, hygiene and standard precautions should be followed. All 

together, we will win the fight.   

 M.SRIVANT - X B 

 

VANSI R – III C 

 



 

T GOFIAA – X A 

USAIN BOLT 

 

This man is popular and quite a big inspiration for most of us where even the 

kids know his name. An ordinary man who is sport obsessed, excelling in 

games like cricket and football.One day a small incident happened during his 

childhood, when he forgot to bring his lunch to school. He ran as fast as he 

could to bring his lunch to school without being late. This was being watched 

by his master who found the talent of running in that boy. With the motivation 

of his master he got interested, worked hard. At the age of 16, in 2002, he was 

the world junior champion. By 2007,he was the fastest man in history, setting 

his first 100m world record. No one could beat his record except himself in 

2012.His first Olympic games was in Athens in the year 2004. Can you guess 

who that man was? Yes! The lightening man Usain Bolt. He is the holder of 8 

gold medals in Olympic. A great sprinter who won 3 consecutive gold medals. 

He is a living example who excelled through his commitment and 

determination. 

 SWATHI.K X- C 



 

M.DHANUSHA – VIII B 

                             ஹாக்கி 

 
          வளர்ந்து வரும் மிகப்நபரிய நாடுகளில் ஒன்று நமது இந்தியா.மக்கள் 
நதாடகயில் இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கும் நம் நாட்டின் சார்பாக ஒலிம்பிக்கில் 
கலந்து நகாண்வடார் நவறும் 127 வபர் மட்டுவம! இந்த வருட ஒலிம்பிக்கில் இந்தியா 
நவன்ற பதக்கங்கள் ஏழு. இதில் ஹாக்கியில் நவன்ற நவண்கலப் பதக்கமும் ஒன்று. 
நமது வதசிய விடளயாட்டான ஹாக்கியில் 1928 முதல் 1964 வடர தங்கம் நவன்ற 
நம் இந்திய அணிக்கு என்னவாயிற்று? ஏன் இத்தடகய நிடல ஏற்பட்டது? இதற்கு 
யார் காரணம்? அரசா? அரசியலா? – இடவ இரண்டுவமதான் முதன்டமக் 
காரணங்களாகும். நம்நாட்டில் மட்டடப் பந்திற்கு இருக்கும் வரவவற்பு வதசிய 
விடளயாட்டான ஹாக்கிக்கு இல்டல. அது மட்டுமல்லாமல் மட்டடப் பந்து 
வரீர்களுக்குப் பரிசும் பணமும் பதக்கமும் தந்து ஊக்கப்படுத்தி உயர்த்தி விடுகின்றன. 
வாய்ப்பிற்காக ஏங்கித்தவிக்கும் வரீர்களுக்குச் சரியான வழிகாட்டுதல் இல்டல. 
நம்நாட்டில் திறடமயான வர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடடப்பதில்டல. வாய்ப்பு 
கிடடத்தவர்கள் சரியாகப் பயன்படுத்திக் நகாள்வதில்டல என்பதும் உண்டமயான 
ஒன்வறயாகும்.  

      இதற்குத் தீர்வுதான் என்ன? திறடம வாய்ந்த கிராமப்புற இடளஞர்கடளயும் 
இடளஞிகடளயும் கண்டு அவர்களுக்குச் சிறப்பான பயிற்சி நபறத் வதடவயான 



அடிப்படடக் கட்டடமப்புகடள உருவாக்கித் தரவவண்டும். விளம்பர அடமப்புகளும் 
இதடன வமம்படுத்த உதவி புரிந்திட வவண்டும். மாவட்டந்வதாறும் இதற்நகனக் 
குழுக்கள் அடமத்துத் திறடமயான பயிற்றுநர்கள் மூலம் முடறயாகத் நதாடர் 
பயிற்சியளித்து அன்றாடம் நிகழும் நசயல்பாடாக்கி இதடன உறுதி நசய்ய ஒரு 
கண்காணிப்புக் குழு ஒன்டறயும் நியமித்துச் நசயல்படுத்தி வனாமானால் இந்தியா 
மீண்டும் ஹாக்கியில் தங்கப்பதக்கம் நபற்றிடும் நாள் நவகு தூரமில்டல. 

திறடமக்கு வாய்ப்பளிப்வபாம்! 

வாய்ப்பிடன நவற்றியாக்கிப் 

பதக்கங்கடள நவன்று குவிப்வபாம்!            

 கா. ைிக்கனஷ் – IX C  

                          

T YASHWAND – X A 

சநகிைி 

         துணிப்டப என்பதடன நாம் மறந்து carrybag என்ற நநகிழிடயக் டகயில் 
பிடித்ததனால் இன்று சுற்றுச்சூழலின் பிடியில் நாம் உள்வளாம் என்பவத உண்டம. 
நாம் நவளிவய நசல்லும்வபாது டப நகாண்டு நசல்ல மறந்வதாமானால் நபாருள் 
கடளக் நகாண்டு நசல்ல நபரிய கடடகளில் துணிப்டபகள் வழங்கப்படுகின்றன. 



ஆனால், சிறிய கடடகளில் நாவம நநகிழிப் டபயில் இட்டுத் தருமாறு வகட்டுப் 
நபாருடள வாங்குகின்வறாம். அரசாங்கம் இந்நநகிழிப்டபடய ஒழிக்க நடவடிக் 
டககள் எடுத்தாலும் நாம் அதற்கு ஒத்துடழப்பதில்டல. இந்நநகிழிடயப் பயன் 
படுத்திய பின்னர் நவளிவய வசீுவதால் அதனுள் இருக்கும் உணவிடனச் சில சமயம் 
உண்ண வநரிடும் மாடுகள் இறக்கின்றன. மடழநீர் நசல்லும் பாடதயிடன 
அடடப்பதனால் மடழநீர் வடிவதில்டல. மண்ணுக்குள் மடழநீர் நசல்ல முடியாமல் 
வணீாகிறது. சுற்றுச்சூழல் இதனால் நபரிதும் பாதிக்கப்படுகிறது. சிறிய டபதாவன 
கடடயில் வாங்கிக் நகாள்ளலாம் என்று எண்ணாமல் ஒரு துணிப்டபடய நம் இரு 
சக்கர வாகனங்களில் நம்வமாடு எடுத்துச் நசன்று நநகிழிடயத் தவிர்ப்வபாம்! 
சுற்றுச்சூழடலக் காப்வபாம்.    

 யாைினி. கி  – IX C  

 

BATHALA PRADOSH NIRMAL – VIII A  

எங்கள் பள்ளி 

 



என்.எஸ்.என். என்பது என் மூச்சு. காலத்தால் அழியாதது கல்வி – அதடனக் கற்றுக் 
நகாடுக்கிறது எங்கள் பள்ளி; ஒழுக்கத்திலும் தரத்திலும் சிறந்து நிற்கிறது. தினமும் 
கடவுடள வணங்கி மஹாத்வரயாவின் இன்பினி பாடல் பாடி தினமும் பள்ளி 
துவங்கும். கல்வியில் தரம் உயர்த்தும் NABIT; அன்டனக்கும் வமலாக ஆசிரியர் 
காட்டும் வழியில் நாங்கள் நசல்கிவறாம். காசு பணம் அவர்கள் வநாக்கமல்ல 
மாணவர்களாகிய எங்களின் வளர்ச்சியின் சிறப்வப அவர்களின் வநாக்கமாகும். 
தரத்தில் உயர்ந்தது எங்கள் என்.எஸ்.என் பள்ளி என்று உரக்கச் நசால்வவாம் இந்த 
உலகிற்கு!                  

கேகாஸ்ரீ – X C 

 
ABHINAV.P – VI A 

 

A.VASUPRADHA- III E 



 

SRI VARSHA – VI A 

 

VRITHIKA.S.S – V H                  

SUMMERTIME 

 

Summer is the best season of all because it shows even the dullest things in 

full bright mode. All the things present in the world have different beauty in 

different seasons and I feel that summer season shows the true beauty of 

Mother Nature. Even the sky reveals its prettiest colours during summer, the 



ocean gleams, the rich green colours of trees sway in summer breeze and all 

the chilliest foods taste absolutely amazing in summer.One of the best things of 

summer is the night time, as I always wonder how the day was really hot 

compared to the night. Summer makes me feel happy, feel brightest and feel 

the best. 

AFRINE.C X – C 

 

B.KAVIYA – VIII A 

 

 

P.PRENISH NAGARJUN – UKG  A 



 

S.SANTHOSH – VI H 

இன்பம் தரும் காரேகைரள 

 

சூரிய ஒளியால் விடிகின்ற காடல  

மனடதப் புத்துணர்ச்சியாக்கி  

முகமன் கூறித் நதாடங்கும் நல்ல காடல 

நடடப்பயிற்சி நசய்து நதாடர்ந்து 

மனதுடன் உடடலயும் ஆவராக்கியமாக 

டவத்திருப்வபாம்! இயற்டகடய இரசித்திருப்வபாம்!     

பிரியங்கா. X C 

 



 

VARSHA – X B 

CLIMATE CHANGE – THE MAN MADE HORROR 

 

Imagine that your country gets hit by a cyclone, forest fires and other natural 

disasters, what will happen? Well that’s the condition of the whole world. 

Climate change is a result of Global warming. So the question is, what is 

Global warming and what causes it? Global warming is the rise in temperature 

across the world.The cause of it is emission of greenhouse gases. What are 

greenhouse gases? Well greenhouse gases are the gases that are used in green 

house to warm up the place. How could we overcome climate change? It is not 

an easy thing to do. Centuries of emission will not go away overnight because it 

takes a collective effort. Lot of people should change their lifestyle. For 

instance, Americans live a lifestyle that is equal to group of people’s life 

emission in Africa. Our country India is a developing country. To become a 

developed country we need a lot of resources for energy consumption but coal 

and petroleum are the major pollutants and a big reason for Global warming. 

So our country should plan wisely and shift to green energy. We can do our 



part by reducing our carbon footprint by saying energy, turn off lights fans 

when not in use, turn off the water when brushing teeth and by also planting 

trees.  

HARINI M - X C 

 

S.ISHVARAPRIYA – UKG A 

 

MAHALAKSHMI.T  -VI G 

 

 

 

 



இன்பம் தரும் இயற்ழை 

 
நேக்கு கிசடத்த ேிகப்பபரிய பரிசுதான் இயற்சக. ஆனால் நாம் 
இயற்சகசய ோசுபடுத்துகிம ாம். அசத தவிர்க்க மவண்டும். ேசலகள் , 

வண்ணப்பூக்கள்,  ப சவகள்,  விலங்குகள்,  கடல்,  அருவிகள் இசவ 
அசனத்தும் இயற்சகமய.   இயற்சகசயப் பார்க்கும் மபாது நம்சே 
அ ியாேல் நம் ேனது ேகிழ்ச்ைி பகாள்ளும். 

 

இயற்சக தந்த ேிகப்பபரிய வரம் ேரங்கள்.   நீர்,   காற்று இசவ அசனத்தும் 
இயற்சக மூலம் கிசடக்கின் து. 

 

காடுகளும் நேக்கு இயற்சக அளித்த ேிகப்பபரிய பகாசடமய.  
இயற்சக ேனித குலத்திற்கு அசனத்து வசககளிலும் உதவுகி து. 
 

 

 

பா. ோனைா - ஆ ாம் வகுப்பு" அ" பிரிவு 

 



 

R.PRAYERNA – VIII A 

 

AKASH – VI E 

 

 

ISHITA ACHARY – IV A 

 



தன்னம்பிக்ரக 

 

     இந்த உலகம் ஒரு விடளயாட்டுத் திடல். நாம் அதில் வரீர்கள்; நாம் 
அடனவரும் நவற்றி என்னும் சாடற அருந்த விரும்புகிவறாம்; ஆனால், ஒரு 
சிலரால்தான் அந்த நவற்றிடயச் சாடற அருந்த முடிகிறது; அவ்வாறு வாழ்க்டகயில் 
நவற்றி நபறும் அடனவருக்கும் ஒரு நபாதுவான பண்பு உண்டு; அதுதான் 
தன்னம்பிக்டக. காது வகட்காததால் பதீ்வதாவன் இடசயடமக்காமல் இருந்தது 
இல்டல; பக்கமரப்பு வநாய் வந்ததால் ஹாக்கிங் சிந்திக்காமல் இருந்தது இல்டல; 
வபருந்து நடத்துனராக இருந்தாலும் ரஜினி பிரபல நடிகரானார்; முக்கிய வரீர்கடள 
இழந்தாலும் இந்திய அணி ஆஸ்திவரலியாடவ காபாவில் வழீ்த்தியது; இதற்குக் 
காரணம் தன்னம்பிக்டகதான். நாம் வதால்விக்கு மிக அருகில் இருந்தாலும் மீள 
வவண்டும்; வதால்விடயச் சந்தித்திருந்தாலும் அதிலிருந்து மீண்டு வர நாம் 
முயற்சிக்க வவண்டும்; இதற்குத் தன்னம்பிக்டக மிக முக்கியம். தன்னம்பிக்டகடய 
வளர்ப்பதற்குத் தீய எண்ணங்கடள விட்டு விட்டு நல்ல எண்ணங்கடள மனதில் 
நிறுத்த வவண்டும்; நம்டம மற்றவர்கவளாடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கக் கூடாது; நம்மால் 
மற்றவர் வபால் மாறமுடியாது; அதனால், நாம் நாமாக இருக்க வவண்டும்; நமது 
திறடமகடளக் கண்டறிந்து அதில் சிறந்து விளங்க வவண்டும்; வதால்விடயச் 
சந்தித்தால் அடதப் பற்றி வருந்தக் கூடாது; நமது தவறுகடளச் சரி நசய்து முன் 
நசல்ல வவண்டும்; மனிதனுக்கு ஒரு நசயடலச் நசய்ய மூன்று டககள் உள்ளன. 
வலக்டக, இடக்டக, தன்னம்பிக்டக ஆகியனவாகும்.                  

 அபிக கப் பிரியன். S – X C   

 

M.THANISHKA – LKG B 



 

M.SIVA RAJ – X C 

கண்கடன் என் சதய்ைத்ரத! 
ஒரு சமயம், எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது. அன்று எங்கள் வடீ்டில் ஒரு விழா. 

அப்நபாழுது நவளிவய நசல்லும் வபாது நான் ஒரு முதிவயார் இல்லத்டதக் 

கண்வடன். அங்கு முகத்தில் சிரிப்பு இல்லாமல் வாடியிருக்கும் முதிவயார்கடளக் 

கண்வடன் என் தந்டதயிடம் அவர்கள் ஏன் இங்கு உள்ளார்கள்? அவர்களுக்கு வடீு 

இல்டலயா? என்று, வகட்வடன். அப்நபாழுது என் தந்டத, அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் 

இல்டல. அவர்களுக்கு வடீு எல்லாம் உண்டு. அவர்களின் பிள்டளகளுக்கு அவர்கள் 

ஒரு சுடமயாக உள்ளார்கள் என்றும் அவர்கடள இந்த முதிவயார் இல்லத்தில் விட்டு 

விட்டார்கள் என்றும் கூறினார். அச்சமயம் எனக்கு சில எண்ணங்கள் வதான்றின. 

அப்நபாழுது முடிவு எடுத்வதன்! என் வாழ்வில் இப்படி ஒரு தவடற எந்தச் 

சூழ்நிடலயிலும் நசய்யக் கூடாது என்று! நாம் சிறுவர்களாக இருக்கும் வபாது நம்டம 

நம் நபற்வறார்கள் பார்த்துக் நகாள்கின்றனர். ஆனால் நாம் ஏன் நபரியவர்கள் 

ஆனவுடன் அவர்கடளப் பார்த்துக் நகாள்வதில்டல என்று. ஒரு மனிதன் தன்டனப் 

பற்றியும் தன்டனச் சார்ந்தவர்கள் பற்றியும் சிந்திக்கிறாவனா, அன்றுதான் அவன் 

வாழ்வில் நவற்றி நபற்றவன் ஆவான். நாம் கண்ட கண்ட நதய்வங்கள் இருவர். 

“அம்மா அப்பா”, அவர்கடள வாழ்நாள் முழுவதும் மகிழ்ச்சியாக டவத்திருக்க 



வவண்டும். ஒவ்நவாரு நாளும் அன்டன தந்டதயர் தினம் தான், நபற்வறார்கடள 

வநசிப்வபாம்!!! 

                                                                    கஹமமேர். D – XII D 

 

V.R.SAIDAKSHINYA – UKG B 

 

MISTAKES 

 

Everybody makes mistakes because no one is perfect. Many of us are judged by 

the mistakes we have made than our achievements. Mistakes are the catapult 

which will pull us back and push us forward. Mistakes don’t define who we 

are. We live in a society where it is believed that good people never make 

mistakes and if they make, they’re never good. If you’re also one of them who 

believe this, then all your role models, inspiration and everyone whom you 

admire aren’t good. We can master a skill only when we make, so we shouldn’t 

be scared of mistakes!. Life is not about being perfect, it is about living every 



moment! Let’s live our life, cherish our moments, embrace our flaws, make 

mistakes, learn from them and don’t forget to fly high!! In a nut shell, a 

mistake is simply the price they pay to achieve success. Thing is to realize the 

mistakes  we have made and learn from them so that we can make better 

decisions in the future. Mistakes are the stepping stone to success. 

LATHA A – X C  

 

JACEY AGNES.D – IV A 

 

 

R.PRAYERNA – VIII A 



 

K.S.RITHIK – IV B 

                                      எறும்பு 

 

எடடயடத அறியவில்டல 

நடடயடத உணரவில்டல 

தடடயடத உடடத்திட 

உடல் உடழப்டப உணர்த்திட 

தன் மீது டவத்திட்ட நம்பிக்டகவய 

தன்னம்பிக்டக என அறிந்வதன்.          

 தகீ்க்ஷா B  - X B  



 

INIYA KANNAN – XII A 

 

GIRISHA S – LKG B 



 

M.VIDHYALAKSHMI – VI E 

 

A TRIBUTE-FRONTLINE CORONA WARRIORS 

 

Needless to say, doctors, nurses and people working in the health-care 
sectors are particularly vulnerable to the highly infectious diseases. In the 
response to the global pandemic, the under-resourced doctors are facing 

unprecedented challenge. 

Since the coronavirus outbreak,health-care professional have not only 
experienced the gratification of healing patient and saving their lives but 



have also lost many battles along the way. On top of that, many many 
doctors have even sacrificed their own lives in the line of duty. 

Every day, the selfless warriors are giving their best in healthcare, staying 

off from their families and loved ones. Among the several lessons, this 
coronavirus pandemic has been teaching us, the biggest one is to find ways 

to sufficiently invest in the better and more efficient medical fraternity and 
give medical professionals the respect, compensation and infrastructure 
that they truly deserve . Moreover, the world needs to work towards 

advancement in medical research and technology. Nothing will be a greater 
tribute to health care-workers than this. 

S IJAZ AHMED – X C  

 

D.B.DHARANESH – XII A 

 

S.DHIVYA – VI D 

 



ைாழ்க்ரக 

 

நம் வாழ்வவ வபாராட்டம் என்று எண்ணாவத 

இடர்பாடு இல்லாத மனிதவன இல்டல 

சிற்றுயிர்க்கும் துன்பங்கள் உளன 

வபாலியான முகம் நகாண்ட மனிதரிடடவய 

உண்டமயான முகம் நகாண்வட நீயும் முன்வனறிட 

முயற்சி என்னும் படகில் ஏறி 

வாழ்க்டகயில் நீயும் நவற்றி நடடயிடு      

 நந்தினி M – X B 

 

V.DIVINESH – UKG B 

  



 

R.SOORIYA PRASATH – XII A 

ைாழ்க்ரக 

வரீநமன்னும் விடதயிட்ட தந்டத 

அன்நபன்னும் நீரூற்றிய அன்டன 

அன்டனயும் தந்டதயுமாய் நாநனன்று 

உடரத்திட்ட அண்ணன் 

வளர்ச்சிப் பாடதயில் டக  

வகார்த்திட்ட நட்பு  

வவரூன்றி நவற்றியாய்  

நிற்கிறது வாழ்க்டக!              

 ரிஹானா தபசும் – X B  

 

S.TANIYA – UKG B 



 

M.KAVIN – UKG A 

TURNING FEAR INTO CONFIDENCE 

 

Facing obstacles throughout your life is inevitable, and the obstacles you 

overcome can define who you are as a person. Not only will this build 

character and self confidence, but will also show others how strong you 

remained and inspired them to overcome their own challenges!! Overcoming 

obstacle is a simple task. Most obstacles are incredible and hard. Yet by 

overcoming obstacles in life you become more grounded,courageous and 

wise.I was humiliated before my teachers, partners and most of all my close 

friends. I, soon realized however, the same people who seemed to be the 

source of my fear became my life line, their inspirational words filling my 

mind and heart with positive thoughts… 

“YOUR ENERGY INTRODUCES YOU 

BEFORE YOU EVEN SPEAK!” 

SHALINI.T - X C 



 

C.RAKSHITHA – X C 

 

குடும்பம் 

தந்டத தினமும் உடழக்கிறார் 

குழந்டதயின் கல்விக்காக 

தாயும் தினம் வவடல நசய்கிறார் 

குடும்பம் மலர்வதற்காக – இடத 

உணர்ந்வத கற்கிறான் மகன் 

தானும் நாடும் நசழிப்பதற்காக!           

 முத்து ஸ்ரீனிைாசன் – X D 



 

R.SHIVANI – IX C 

 
V.RAKSHA – VI C 

RAINBOW DIET 

 

What is the Rainbow diet? 

The rainbow diet is a health inspired trend that wants you to eat colourful 
fruits & Vegetables that are red,orange,yellow,green & purple. “EAT THE 
RAINBOW” is the mantra, and all you need to do is add more colourful plant 



foods to your meals. So rather than banning carbs, gluten, fat or meat, you 
just need to include some vibrant fruit and Vegetables in your weekly diet. 

Why should we follow the Rainbow Diet? 

Different coloured plants are linked to higher levels of specific nutrients and 

health benefits. 

It is always a good idea to include more vegetables and fruits in our daily 
meals. Also, focusing on eating variety of colourful fruits will increase our 

intake of different nutrients to benefit various areas of our health 

In order to follow the rainbow diet we should be sure to eat a variety of 
different colour fruits and vegetables throughout our day. Colourful fruits 
and veggies have anti-inflammatory and antioxidant effects that mainly 

benefit different aspects of our health. 

How to follow Rainbow Diet? 

To follow the Rainbow diet we should try to incorporate two or three 
coloured fruits or vegetables at every meal and at least one at every snack. 

While we don’t have to eat every single colour everyday we should try to get 
them into our diet a few times per week. 

Some examples of the Rainbow Diet: 

Breakfast: 

 An omelette with spinach,mushrooms and orange bell peppers 

 A Smoothie with mango,banana and dragon fruit 

 Greek yogurt bowl with blueberries,kiwi and strawberries 

 A breakfast with egg, sandwich with tomato, leafy greens and avocado  

Lunch: 

 Mixed salad with green cabbage, apple, shredded carrots, red pepper 
cucumber and cherry tomatoes 

 Mixed vegetable sambar rice 

 Vegetable Kurma 

 Chicken with roasted sweet potatoes and garlic 

 Homemade soup with canned tomatoes, onion, garlic, chopped carrots 

and while potatoes. 
S.A.DEEPTI LAXMI – VII A 



 
SHAINTHAV V SABARINATHAN – UKG A 

 

 
S.PRASANA VENKATESH – IX C 

 

 

 

 

 



தாய் – தந்ரத 

 

உணவுடன் அன்பும் 

பாசமும் ஊட்டி 

தம் பிள்டளக்கு 

நற்பண்புகடளக் கூறி 

தீயடவ ஏற்படாமல் தடுத்து 

வாழ்வு முழுவதும் நசழிக்க 

டக நகாடுத்து உயர டவக்கும் 

அன்டனயும் தந்டதயும் 

நமதிரு கண்கள் 

  ாெித் . M. A. J – X D 

 

A.LITHUNVARMAN – UKG A 

 



கபசும் முகக்கைசம் 

 
 

நகாவரானா உங்கடள அணிந்து 

நகாள்ளாமல் இருப்பதற்கு என்டன 

அணிந்து நகாள்ளுங்கள். 

 

என்டன எந்வநரமும் அணிந்தால் 

உங்களுக்கு வநாய் வராமல் 

பாதுகாப்வபன். 

 

நீங்கள் அடனவரும் என்டன அணிந்து 

நகாண்டால், மற்றவர்களுக்கும் நல்லது. 

என்டன அணிந்து, வநாய் 

இல்லாத  உலகத்டத நபறுங்கள். 

 

மு.சரெினா கபகம் -IX  இ 

 

 



NOISE POLLUTION 

 

Noise pollution is very harmful. It is mostly found in the big cities. Nobody 

knows how slowly it enters human life and affects the Nervous System. The 

loud sound of buses, scooters, aeroplanes, trains and trucks cause sound 

pollution. The loud noise of heavy machines of the factories, industries and 

workshops is responsible for noise pollution. Speakers, radios and pop music 

television sets are the most injurious to the human mind when they are tuned 

at full volume. Too high volume damages the hearing power and it may cause 

hearing impairment and mental diseases. Noise pollution is the proliferation of 

excessive noise that causes adverse effects on human health and other living 

species. We are generally used to the voice of TV, humans,dogs barking, noise 

due to traffic, etc. This has become a part of our lives but the continuous 

exposure to excessive volume can be harmful and have negative effects on our 

health. The excessive noise is mainly caused by machines, transportation 

systems, loud music and traffic. Extreme noise pollution can cause 

cardiovascular problems in human beings and also an increased occurrence of 

coronary artery disease among other severe health issues. In animals also, high 

noise pollution can increase the risk of death. 

ROHITAA.S  -VII A 

 

K.AMIRRTHAA –VI C 



 

இயற்ரக 

இயற்டகயின் அழவக அழகு 

காலங்கள் கடந்து 

யுகங்களானாலும் 

யாராலும் நவல்ல முடியுவமா? 

இடறவனின் படடப்பான 

இயற்டகயதடன 

நவனீப் நபாருள்கள் ஆயிரம் 

வந்தாலும் மனிதர்கள் 

இயற்டகடய மறந்தாலும் அதன் 

தன்டமடய யாராலும்  

மாற்ற இயலாது 

இயற்டகயின் அழவக ஆழகு!     

 உ. ரதாரியா – VIII B 

 
B.K.BHAVADHARINI – VI B 



RELATIONSHIP 

 

Relationship means pure and true love. Relationship is the most powerful tool, 

which we can use to change the world. Relationship between humans is always 

needed to lead a prosperous life. Human relationship will always be a help 

whenever we face an issue. When you share a bond with others, you can 

always be courageous and extra confident. Not only relatives are your relations, 

every person with whom you share or express love is also your relation. It’s so 

hard to maintain a good relationship, but when you have one, your life would 

become joyful. 

S.ANANTHA – VII A 

 

S.SANJANA – LKG A 



 

M.TARUNIKAA – IV A 

பள்ளிப் பருைம் 

அன்பான காலங்கள் அதில் இருக்கும்  
ஆழமான உறவுகள்!  
பலரும் எண்ணி வியக்கும் அந்த  
பரவசமான பள்ளிப்பருவம்; 
 
இடறவடன வவண்டுகிவறாம்  
இன்னும் சில நாள் - உன் கருவடறயில் இருக்க. 
தாயிடம் கூட தயக்கம் இருக்கும் - ஆனால்  
வதாழடமயில் கிடடயாது 
 
மழடலயின் சிரிப்பும்  
மலர் வபான்ற புதிய எண்ணங்களும்  
மண்ணில் வவர் ஊன்றி உறுதியாகும்;  
உன்னதமான இடம் பள்ளி!   
காலம் கடந்தாலும் கண்களுக்கு  
உயிரூட்டும் உண்டமயான உலகம்! 
 
பலமுடற நநகிழ்ந்து  
உணவவாடு உணர்வுகடளப் பகிர்ந்து  
உள்ளளவும் மகிழ்ந்து  
பயணித்த நாட்கள் என்றும் நிடனவில்; 
 
வாழ்க்டகடய வநாக்கிச் நசல்கிவறாம்  
உன்டன விட்டு அல்ல  



உன்னுடன் டகவகார்த்து! 
உன் நிடனவுகளுடன் வசர்ந்து!! 

                                                      சிகனகா.மு –XII B  

 
SANDHYA K – VI A 

 
S.AVANTIKA – V H  

 



 

K MONISH – X B 

ைறுரம ஒைிப்கபாம்! 

ஏவனா நதரியவில்டல  

எலும்புக்கும் வதாலுக்கும் பிரியம்! 

அவற்றிற்கு இடடவயயான இடடநவளி  

குடறந்து நகாண்வட நசல்கிறது - இடதக்  

கூறுடகயில் உள்ள கவிநயம் கண்டால்  

மனமுருகச் நசய்யும்! 

வதசத்தில் தீராத வநாய்க்கும் தீர்வுண்டு, ஆனால் 

வறுடமடயக் தீர்க்க வழியுண்வடா! - எனவவ,  

எளியவடர எண்ணி எள்ளி நடகயாமல்  

ஏற்ற உதவிடயப் புரிவவாம். 

நலன்கள் பல புரிந்த நாட்டிற்கு  

நன்றிக்கடன் நசலுத்துவவாம். 

                                                ராகுல் பாோெி M.S – XII C 



 

J.K.SNEKHITHA – V H 

 

KAIRA JASMATHI - UKG C 



 

VARNIKA RAGHAVAN – V H 

இயற்ரகரயக் காப்கபாம் 

 
அடர அடி வநாண்டி நசடி 
நட்டிருந்தால் 
ஆயிரம் அடி வதாண்டி 
வபார் வபாடும் அவசியம் 
ஏற்பட்டிருக்காது 
 

ஏடழ பணக்காரன் 
என்ற பாரபட்சம் இல்லாமல் 
நகாடுப்பது இயற்டக மட்டுவம 
 

இயற்டக நம் முன்வனார்கள் 



நமக்கு விட்டுச் நசன்ற பரிசு 
இயற்டகடய விட்டுச் நசல்வவாம் 
அடுத்த தடலமுடறக்கு பரிசாக,,,,,, 
 
உயிடர உற்பத்திச் நசய்யும் 
நதாழிற்சாடல,,,,,,,,,,, 
மரம் 

ைி.தங்ககமானி ா- IX இ 

 

 

NITHULYA.V – V H 

 

BINDHU BASHINI – V H  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEACHERS’ 

ARTICLES 



HABITS DEFINE LIFE 

 
Habits are developed at a very young age. One has to closely observe and 

streamline one’s practices into right habits, if one has to grow up to be a good 

human being with good character and values. 

 

             Habits are not taught, they are developed through constant practice. 

For eg.  A student should have a daily study routine, that should be insisted 

right from the age of 3, so that it becomes a habit as he/she grows. If parents 

do not insist on brushing the teeth in the morning right from the age of 2, 

brushing teeth would have never become a habit for us. So many of us cultivate 

bad habits because the wrong actions were not corrected at the early stages and 

right actions were not practised. 

 

                    A habit once developed becomes the way of life. A time for 

everything and everything in its time and a place for everything and everything 

in its place are two very important practices that one should follow in life. By 

consistently following this, it becomes a habit and hence disciplined and 

systematic living becomes the way of life. These habits will definitely help in 

leading a smooth and peaceful life. At the same time wrong practices which are 

not corrected become a habit and it will definitely have a negative impact on the 

child and lead to chaotic living.  

               Habits may also be influenced by the people around us, if they are 

going to be our fall back in life. Hence, it is very important to observe who our 

fall back is. Habits once formed are hard to change. In modern days lot of 

distraction prevails in the form of media and technology, which can also lead to 

forming bad habits. Hence one should be on a constant watch as to what 

actions are getting repeated, who are the people who can influence us and also 

in what action most of our time is invested. A change in bad habits can change 

one’s life. We first make our habits and then habits make us. Good habits in 

the long run, manifest as our character or our very nature. 

                  In a nut shell, our health, wealth, happiness, fitness, success and 

even the spirit of the individual is determined by habits. So   be aware of, what 

practices you have, consciously develop the right habits and chisel your own life 



and lead yourselves to success. Tune your habits and empower yourself. 

Remember, when there is excellence in action, success becomes a habit. 

HAPPY LIVING!!! 

RADHAMANI 

PRINCIPAL 

 

THE STUDENT - TEACHER RELATIONSHIP 

 

Every teacher should have the ability to connect with his/her students, which 

is one of the main qualities of a teacher. A teacher might be very good at her 

subject but if there is no connect with the students, everything goes for a toss. 

A student feels motivated to read a particular subject only if he/she feels that 

the teacher understands him/her. Most of the time, teachers fail to join the 

dots in understanding the child. A teacher must interact with the students 

informally to understand them better and tweak her strategies to meet the 

needs of the students. Every role of a teacher cannot be spelt out. We take up 

roles according to the situation, sometimes a mom, sometimes a coach, a 

mentor, and sometimes a friend.  

      The teacher must make the students feel comfortable in her presence. 

Teacher has to invest a lot of time in moulding her children . The teacher must 

be able to understand a child even just by observing the body language. 

Sometimes some students, get ignored. The reason again is,no connect.  

  

There are, however ,  few teachers who  go beyond their call of duty and attend 

to the needs of the child by understanding the child. The child remembers 

THAT TEACHER for the rest of his life . In a class, we have different categories 

of students. There is this one category that does not depend on anybody. They  

are self-disciplined and self-motivated. The second category is partially 

dependent on the teachers. They wait for instructions and follow the same. 



Finally, the third category of students totally depend on the teachers, but 

unfortunately sometimes they are unnoticed by some teachers. If a teacher can 

rightly identify the need of the child and help the child to unleash his potential, 

the teacher becomes a hero in front of the child and the child comes the 

teacher’s way. This is possible only by understanding and connecting with the 

child. 

To strengthen the teacher- student relationship the teacher must; 

Be in the present. 

Be aware of the surroundings. 

Give importance to minute details. 

Understand the child. 

Maintain emotional balance. 

Observe the child’s action. 

Monitor the child. 

Identify the needs of the child. 

Support the child to show progress. 

Communicate the expectations. 

Be very approachable. 

Be a patient listener. 

Give a constructive feedback. 

Create win -win situations.  

 

Having chosen this profession, teachers should bring in a connect with every 

child they are associated with,  to bring a smile on the child’s face. We teachers 

are God’s chosen ones. God cannot be everywhere so HE has sent us to guide 

the child to reach great heights.Happy Teaching ! 

KAVITHA 

PRINCIPAL 

 

 



JUST DO IT  

 

  It’s my dream that someday…., I hope someday…., I wish someday….., how 

many times do we hear ourselves using these phrases. All of us have dreams 

and wishes, what do we do about it? Will we just continue to dream or will we 

work towards realising those dreams! If people had just let dreams remain 

dreams, we wouldn’t have seen people taking tours to space, we wouldn’t see 

breakthroughs in innovations and technology.  

  Realising a dream requires us to get into action. We need to do what it takes to 

fulfil our wishes. It requires us to move out of our comfort zone at times, 

embrace change and just plunge into action. Whatever your dream is now, shall 

one day, be your reality. Don’t hold yourself back, never underestimate 

yourself, don’t let anyone put off your dreams. Dare to dream and reach for the 

skies.  

Just do it !!! 

DIMPLE 

PRINCIPAL 

 

 

DO WE HAVE THE RIGHT TO JUDGE OTHER PEOPLE? 

 



Our mind works 24/7 and an average person can have almost 6000 thoughts 

per day. Every minute our brain always thinks about what others are doing 

and to find out their mistakes. This leads to wastage of our time and emotions 

affecting our efficiency in other important works. Instead, if we focus on 

ourselves, we may understand our minds better. Alternatively, we can think of 

the positive traits of a person before criticizing or judging them. Before judging 

people or labelling them, we should know the complete facts of the person or 

hold on until we know all the facts and try to help them instead of commenting 

it to others. The saying ‘Do unto others as you would have them do unto you’ is 

very apt here because you would be the next person to be judged.  

It is said that we live in our minds which has extensive space more than we live 

in our own luxurious flats. The mind is our vast area where our imagination 

can run wild unless we take charge of the thoughts occupying our minds. It’s 

not easy to clear up the mess in our minds in the form of expectations, 

anxieties, disappointments, judgements etc. The trick is once you are aware 

that it is ‘You’ who are creating this mess, you will be able to clear off the 

unfruitful thoughts and get clarity. 

We always expect others to understand us, complain that they don’t 

understand our circumstances and remark only if they are in our shoes, they 

will not criticize us. The same holds for us too. Who are we to judge others? To 

each one, his or own circumstances are justifiably right. Hence it is always 

better ‘To Pause’ before we speak, criticize or judge others. Wisdom comes with 

age but let us not judge others unless we know their circumstances. So, let’s 

pause and hold back before passing any remarks and not go by our own 

perception of what is right or wrong as it differs with each one’s situation and 

perceptions. Let us learn to be aware of ourselves and to think positive in any 

situation and the result will be a cumulative Good. 

Finally, when you judge other people, you don’t define them, you actually 

define yourself. If you judge people, you have no time to love them. 

VIJAYA CHANDRASHEKAR 

VICE PRINCIPAL 

 

 

 



FAITH IN ONESELF 

 

Faith in oneself makes us believe in our potential and capabilities and boosts 

our morale.  It grooms us into an optimistic individual who always thinks out 
of the box and thereby become a solution seeker.  This uniqueness in us is 

contagious and inspires others who pick up our vibes and become focused and 
self-driven.   A confident person perceives situations and challenges in a better 
manner and tackles it appropriately. Faith in us unveils our humongous 

potential that lies within.  It paves way to explore new avenues and utilize every 
opportunity that knocks the door.  Faith in us could surprise us with the 

outcome.  The key to unlock our true potential and transform our life lies ONLY 
WITHIN US.  Self-belief makes us relaxed, improves clarity in thought and 
vision for future.  Our inner voice is more powerful than the external 

motivation that we receive from our well-wishers.  Self-belief enhances the 
power of the mind and reflects in our personality as well.  The way we speak, 
present ourselves and handle things will be totally different from others. Let us 

let go of the existing notions and beliefs that hinders our growth and discover 
the wonders that a positive mindset can bring to our lives. 

 
S. MEERA 

VICE PRINCIPAL 

 

COUNTER CHOICE, THE RIGHT CHOICE! 

 
 

Sometimes a perfectly equipped plan may not lead to desired results. Not 

resorting to wallowing, the best choice would be to make a counter choice.  Every 

person faces setbacks in life. It all depends on how we see the situation. A child, 

while learning to walk, falls many times, but that does not stop the child from 



trying. Similarly, no matter what you want to achieve, FOCUS on what you 

decide to achieve. Focus on the time you invest, focus on the strategies that you 

execute, focus on the process. If you still face a setback, don’t let it dampen your 

spirits, rather, make a comeback and EXECUTE A COUNTER CHOICE. Be 

determined in, what you want to achieve. Life will someday be that book which 

will teach us the best lessons, from our setbacks. Each setback is just another 

milestone on the road to success. You decide what you want to achieve. Mistakes 

are not mistakes unless you repeat the same. Be self motivated, get up one more 

time, Set a positive mind and   proceed to pursue your goal. Execute a plan that 

suits you and remember every counter choice you make may be the right choice. 

Keep your craving for achievement, vital always. Gracefully accept setbacks, and 

watch yourself go closer to success. Accomplish all your dreams, but remember 

that will happen only when you make the right choices, the counter choices. 

All the Best! 

ARUL JENCY J 

VICE PRINCIPAL  

 

HAPPINESS AT WORK PLACE 

 

Happiness is a combination of how satisfied you are with your life (for 
example, finding meaning in your work) and how good you feel on a day-to-
day basis. It is a state of well-being that encompasses living a good life, one with 

a sense of meaning and deep contentment.  
Happiness at work place is essential. People spend one-third of their lives 

at their work place. Work is where we grow, learn and realize our potential. It 
should be a place that is about more than a pay check. Unhappiness at work 



place spills into one’s personal life. It leads to stress, lack of sleep and failed 
relationships.  

To create a better and happier work life, one should find the purpose – a 
compelling reason to love the job. Having a purpose helps to become stronger 

and resilient in nature. It helps in gaining knowledge and discovering our hidden 
talents. 

Positivity and a clear vision of the future is necessary to deal with setbacks. 

When we see our work with a positive attitude, we are likely to handle failures in 
a better way and accept everything as challenges rather than as problems. 

The most important element is to form strong and trustworthy 

relationships. A sense of belongingness at work motivates people to give their 
best. Self-awareness, managing emotions and empathy are essential to build 

relationships that lead to happiness. 
Happiness at work is achievable. Happiness is intrinsic in nature - Search 

within yourself. Conscious effort and conditioning the mind towards positivity 

sets the path to achieve happiness at work place.  
 

HELEN. P 

VICE PRINCIPAL 

 

APPRECIATION 

 

Let us be grateful and thankful to people who make us happy. Let us take time 

to appreciate people around us which spreads positive energy. Identify the good 

qualities of your family members, friends, colleagues and start appreciating them 

when they need it. Appreciation should be given at the right time to the right 

person whoever deserves it. This will boost the spirit of that person which will 

make them to accomplish their task promptly and to scale to a greater height. 



Remember, when you appreciate others, you will become an inspiration for them. 

Take time to appreciate your mother for her tasty food. Appreciate your father 

for meeting all your requirements at the right time. Let us appreciate our 

teachers for teaching us good things in our life. Appreciate your friends for 

understanding you in all the situations and giving you company. If you are a 

teacher appreciate your students for all their good work. If you are a boss, 

appreciate your staff for the tremendous job they do Appreciation could be both, 

in words and actions. A person who is appreciated will always do more than what 

is required. So, Start Appreciating! 

PRICILLA RATHNA PRIYA J 

VICE PRINCIPAL 

 

TIPS TO COPE WITH EXAM STRESS 

 

“Exam” is a word that every student detests. A lot goes on in a student’s mind 
as exams approach and exam stress is predominant. One experiences exam 
stress due to the fear of not achieving the goals set by oneself or parents. At 

times, lack of preparation can rattle a student and result in underperformance. 
Self-induced exam stress can be coped with different strategies and techniques 

but starting with changing one’s mindset can reduce exam stress to a great 
extent. Exam should be viewed as a report that shows the area one should work 
on without stressing over scoring more than the other students. With this 

mindset, unrealistic goals are scratched off and students begin to see themselves 
as their competition.   



A well-framed study schedule that is followed religiously will avoid exam stress. 
To prevent stress from last minute preparation, complex and less familiar topics 

can be placed at the beginning of the schedule and the simple ones at last. A 
short recess in the schedule will break the monotony and propel one to study 

effectively. The time-tested method of studying on the very same day a concept 
is taught will motivate the students to approach exams stress free. During the 
preparation, it is also important to balance the scale of food and sleep. Extra 

weight on any side of the scale will topple the entire schedule and build up stress 
due to ailments.  

A committed study buddy will be helpful to motivate and check if one is still on 
track. Having a study buddy also paves the way to share about one’s stress and 

resolve it. If exams are seen only as opportunities to hone one’s skills then there 
is no question of stress. Happy learning!              

VARSHA J 

  
 

 “GAME-THE END; ADDICTION-IT BEGINS”      

                         

The games that adolescents and young people used to play in the playgrounds 

and on the streets have been replaced in recent years with cyber games played 

in front of the computer on the internet or in game arcades. Video games and 

computers have become babysitters for kids. Since social distancing began last 

March, the rate of teenage video game addiction has been steadily rising. With 

remote schooling and limited activities outside the home, teens are using gaming 

for distraction and to combat loneliness and isolation. 

Gaming activates the brain’s reward centre, releasing the “feel-good” chemical 

dopamine. This creates a craving for the behaviour and a compulsion to continue 

it.  

Gaming addiction in children has led to difficulty in attention towards reading 

and writing, decreased level of compassion, creativity and interest in learning, 



unhealthy eating, sleep deprivation, a level of desensitisation towards violence, 

physical deprivation in immunity, increase in obesity, increased level of anxiety 

and depression. 

WAYS TO OVERCOME OR GIVE UP ADDICTION: 

Follow a healthy routine with proper diet and sleep pattern, engage yourself in 

any physical or sport activity, set a strict time limit for gaming initially, ensure 

gaming devices are out of your easy reach, make gaming as a reward after 

completion of any task or assignment, engage in fun and creative activities, 

practise stress relieving activities like yoga, meditation, few minutes of non-doing, 

listening to music …, talk to someone you trust (parent/peer/ teacher), get 

professional help. 

“Your Success is – any day that you managed to not game” 

 
V. SHYAMALA 

 

INIMITABLE GURU - SHISHYA BOND 

 

Since Vedic times, Guru’s importance is highlighted in Indian scriptures, and we 

firmly believe that a Guru plays a vital role in imparting knowledge and guidance 

to Shishyas. The Indian society has always recognised the pre-eminence of 

Gurus and revered them as they are the bridge between the unknown infinite 

and known finite, facilitating the transmission of knowledge and skills. 

With change in time, the traditional Guru – Shishya bond has advanced to more 

flexible and stronger and modernised. Though the role of a teacher is 

significantly altered, still she plays a virtuous position in creating a better society 

for tomorrow.  

Teaching in a modern classroom has become more demanding and challenging. 

The significant quality of the teacher is “Role modelling” and it is not 

compromised at any cost. If we want our future generation to be honest, 

compassionate, and respectful, it is the teacher who has to display these 



qualities while encountering the students. The new age teacher is no more a 

mere teacher now but a persistent learner as she tries to adopt different 

teaching-learning strategies to meet the learners’ need. She makes every effort 

to facilitate the students to grasp whatever the teacher wants to impart and 

beyond that. The present day teacher – student relationship has become formal 

and friendly. 

The time keeps changing but the unique relationship of a teacher and her 

student will remain as pure and strong as ever and will flourish in the dynamic 

environment. 

  
APARNA D 

 

TIPS TO COPE WITH EXAM STRESS 

 

 

Dear Students.  

Are you stressed about your exams and finding ways to cope up? 

Then you might find this article useful. 

 

Few reasons for exam stress: 

o Pressure from family to get good marks 

o Finding it hard to understand the content 

o Fear of failure 

 

How do you know if you are stressed? 

 Lack of concentration and confidence in any work you perform. 

 Unable to have a good sleep. 



 Headache or disturbed mind. 

 Trembling out of fear 

 

Here are some ways to cope with Exam stress: 

 Plan a proper schedule throughout the day and stick on to it. 

 Have a proper study time, eating time as well as sleeping time. Don’t 

deviate from it. 

 Minimum of 7 hours sleep is necessary during exam days, so that your 

brain gets time to recharge. 

 Take a deep breath and meditate at least for 15 minutes in the early 

morning, before starting your routine. 

 Focus on your studies, don’t allow any deviations to enter your mind, be 

it family issues or about friends.   

 Take a short break after long hours of continuous studies, by allowing 

your mind to relax by listening to  good music or having  a good 

conversation with your family members. 

 Eat healthy food and avoid Junk food, so that you don’t fall sick. Don’t 

skip your meal. 

 

Just before Exam: 

 Organize what all you need to take along with you for your exam the 

previous night itself. 

 Say a short prayer. 

 Eat a light breakfast, which is healthy. 

 Slow down your breathing before starting your exam. 

 Once you are done with that day’s exam, concentrate on your next exam. 

T.PALLAVI 

 

 

 

 

TIPS TO MAKE A SUCCESSFUL PROJECT 

 



 

“A project is  a sequence of tasks that must be completed to attain a certain 

outcome.” 

There can be project phases, each with its own agenda : 

 Initiation, planning, implementation and finalization. 

The key success of the project depends upon : 

 Chosen Topic where we need to explore , gather background information and 

find leads on the topic.  
 The Objectives  and the Deliverables to be clear and  understandable to the 

receiver. 
 In-depth concept Knowledge and Creativity to execute the project as planned.     
 Time management to increase effectiveness , efficiency and productivity.  

 Fixing a  deadline  enables to measure performance and to check everything 
have been implemented as planned .  

 Effective communication about the project plans and  to build a team work 

to perform the required tasks. 
 Brain storm to get innovative ideas by providing optimum opportunities to 

the team members  which helps to build- in their confidence level. 
The following is the PDCA cycle which is used to measure the systematic flow of 

process. 

PLAN 

 

 

                               Do 

ACTDO  

 

 

              CHECK 

 

PDCA stands for “ Plan Do Check Act “  

PLAN :Think - “Need to think about the right topic” 

DO : Implement- “Need to execute the project where vision and plans become 

reality” 

CHECK : Whether  right - ”Need to check if any amendments to be made” 



ACT :Review and Learn- ”Need to analyse everything  on track”  

TRUPTI GANESH 

 

BACK TO SCHOOL 

 

Going back to March 2020, when the lockdown was initially announced, though 

few of us understood the seriousness, many of us were excited that the school is going 

to remain closed for a long time. But do we have the same mind-set now? 

The answers from many would be ‘No’ for the struggles we came across in our 

daily life . Coming back to school after this pandemic is full of emotions.  The first and 

foremost thing we all should do is to fix our entire emotional imbalance and try filling 

the learning gaps. 

Tips to overcome emotional imbalance: 

 Discover a positive self-concept; Learn to love and parent yourself; Understand 

that anxiety is not your fault. Falling down is accepted but not staying back where 

we fell! Always share your concerns to your peers and mentors and start planning 

for a solution. Never sit back on your worries. You are born to rock! 

Tips to fill the learning gaps: 

 Trust in yourself that nothing is impossible as a ‘student’. 

 Catch hold of the teacher’s hand, walk with them as instructed. Never let the 

word ‘Incomplete’ play a role in your daily tasks. 

 Plan for bridging courses both with your friends and teachers whenever time 

permits to recap the previous syllabus. 

 Exams are nothing but a beautiful stage to express our knowledge. In any stage, 

participation is more important than winning. So make sure you attend all your 

classes including exams so that you are strong enough in your current syllabus. 

 Have a happy learning! 



As we read this article on ‘Back to school’ today, we will soon read one on ‘Back to 

normal life’! 

                                                         SOWMYA 

 

TIPS TO COPE WITH EXAM STRESS 

 A written, spoken or practical test of what you know or can do is defined 

as an exam. So, exam is expressing all that you know in words within a given 

time. 

Worry and pressure that is caused by having too much to deal with is the 

dictionary meaning of stress. In simpler words stress is nothing but something 

we create or cause to oneself. 

Now, what does an exam stress mean: the stress that you undergo when 

you think about the preparation and presentation of the exam. 

What are the ways in which you can avoid exam stress? 

These are the steps to overcome exam stress.  

Plan-Prepare-Act 

The first thing is that you need to plan. Have a plan for yourself and work 

consistently on it. Stick to the plan & strictly no deviation.  

The plan is followed by preparation. When I say preparation, I mean preparing 

from DAY ONE, a lesson is being taught. Studying for the exam just the 

previous night will do no good but cause only stress. 

Finally, the Action. Act according to your plan and preparation. Action is 

nothing but you need to write a test for yourself before you appear for it.Ask 

your parents or form a group among your friends, set a question paper for one 

another. Write a mock test for you to know where you lack.  

When this action takes place, for sure you will learn how to manage the time. 

Though you prepare and plan well, if fail to act before your test, you will face 

the stress regarding time management.  

‘I know all the answers but will I be able to finish my exam on time?’ 



Yes, you can, only when you act upon the preparation by writing a mock test. 

Through mock test, you’ll identify your flaws and will be more confident when 

you appear for your exam. 

PLAN, PREPARE and ACT and WIN over your Exam Stress!   

ANGELIN MARY 

 

எனக்குப் பிடித்த ஆளுரம 

 

         வாழ்க்டகடய முழுடமயாக வாழ நிடனக்கும் ஒவ்நவாருவருக்குள்ளும் 
ஒரு ஆதர்சன தடலவன் முன் நிற்பான். அவ்வடகயில் என்னுடடய ஆதர்சன 
நாயகன் இராஜராஜவசாழன் ஆவார். இவர் தமிழர்களாகிய நமக்நகல்லாம் ஓர் 
அடடயாளம் ஆவார். உலகம் வபாற்றும் அரசர்களுள் அவருடடய வரீமும் அறிவுச் 
நசறிவும் மக்களின் நலனுக்காக அவர் நசய்த பற்பல நற்காரியங்கள் யாவும் 
முதன்டமயாய் நிற்கும். ஆனால் நான் அவரிடம் வியந்தது அவருடடய தடலடமப் 
பண்பு இன்ன பிற அல்ல, அவரின் ‘நபாறுடம’ என்னும் குணம் ஆகும். தந்டதக்குப் 
பின் தனக்குச் வசர வவண்டிய அரசுப் பட்டம் தன்னிடமிருந்து பறிக்கப் பட்டாலும் 
சற்றும் மனச்வசார்வு அடடயாமல் பதின்மூன்று வருடங்கள் மக்கடளச் சந்தித்துக் 
நகாண்டும் சிவத்நதாண்டுகள் புரிந்து நகாண்டு இருந்தாலும் அவத சமயம் தக்க 
தருணத்தில் தன்டனப் வபரரசனாக மக்களின் மதிப்டபப் நபற்றவராக உயர்த்திக் 
நகாண்டார்.  

 

              காட்சிக் நகளியன் கடுஞ்நசால்லன் அல்லவனல்  

              மீக்கூறும் மன்னன் நிலம்  

காண்பதற்கு எளியவனாய், கடுஞ்நசால் கூறாதானாய், அரசன் திகழ்ந்தால் அந்த 
மன்னனுடடய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட நாட்டட உலகம் புகழும். இந்தத் திருக்குறளுக் 



வகற்ப தான் அவரின் புகழ் வமவலாங்கியுள்ளடத நாம் அறியலாம். இப்பண்புதான் 
எனக்குப் பிடித்தவதாடு மட்டுமல்லாமல் இன்றும் நான் வியந்து வநாக்கும் 
பண்புமாகும்.  

திருமதி. அனுராதா 

 

மாணைர் 

 

அன்டன வபால அன்பாக 

தந்டத வபால கண்டிப்பாக 

வதாள் நகாடுக்கும் நட்பாக 

வளர்ந்திடச் நசதுக்கியதனால் 

பரிணாமங்கள் பல நவளிப்பட்டு 

உயரம் நதாடும் மாணவடனக் கண்டு 

உள்ளமது மகிழ்ந்து  

ஆனந்தக் கண்ணரீால்  

நபருடமயடடவார் ஆசானவர் 

இவன் என் பிள்டள என்வற!             

பஷ்ரியா 

 



 

இந்தியப் நபற்வறாரின் இதயம் 

நாடளய இந்தியாவின் இமயங்கள் 

ஈடு இடணயில்லாப் நபருடம 

தரும் நசயல்கள்  

படடத்திட முடனந்திடும்  

முல்டலச் நசண்டுகள் 

இவர்தம் கற்படனக்குதாம் 

எல்டல என்பவத இல்டல! 

    

பூமா பரணதீரன் 

                                                           

பூமிரயக் காத்திடுகைாம்!! 

 
 

மனிதன் நசய்த நசய்டகயினால்  
ஓவசானில் ஓட்டடயாச்சு 
வாகனங்கள் நபருகிப்வபாச்சு 
சதிவயா இயற்டக நியதிவயா 
நாபேன்ன பைய்யலாம் இப் பூமிக்கு? 



 
காட்டுத்தீயும்,   பவள்ளமும் 
எங்கும் பரவியிருக்கும் நதாற்றுவநாய்க்கும், 
பாலியல் வன்முடறக்கும் ! 
நாபேன்ன பைய்யலாம்  இப் பூமிக்கு? 
 

பருவகாலம் மாறிப்வபானவத! 
பயிர்கநளல்லாம் பதராய்ப் வபானவத! 
உயிரினங்கள் இயற்டகவயாடு  
வபாராட முடியாமல்  நசத்து மடிகின்றவத 
நாநமன்ன நசய்யலாம் பூமிக்கு? 
 
இயற்டக உரத்திற்கு மாறிடுவவாம் 
அதிக மரங்கடள நடுவவாம் 
மாசிடனத் தவிர்த்திடுவவாம் 
மனிதராய் வாழ்ந்திடுவவாம்! 
மனிதத்டதக் காத்திடுவவாம்! 
பூமி சுழல்வது நமக்காக எனவவ 
நாமிடதச் நசய்திடுவவாம் பூமிக்கு!!!!! 
 
பாரதிடயப் படிப்வபாம்!! 
வள்ளுவடனப் பின்பற்றுவவாம் 
கருடணடயப் பரப்பிடுவவாம் இப் பூமியில்  
புதிய பூமிடய உருவாக்கத் வதடவயில்டல 
இருக்கும் பூமிடய சிடதக்காமல் இருப்வபாம் 
நாமிடதச் நசய்திடுவவாம்  
நம்டமக் காக்கும் பூமிக்கு!!!!! 

பாோ ககணசன் 

                                
 
 
 
 
 



ைாழ்க்ரக ைாழ்ைதற்கக 

 
வாழ்க்டக என்னும் புத்தகத்தில் 
பல அனுபவங்கள் நாம் சந்திப்பதுண்டு 
ஒவ்நவாரு அனுபவமும் ஒரு பக்கம். 
மனிதராய்ப் பிறப்பது அரிது 
அதில் மனிதத்வதாடு வாழ்வது சிலவர! 
 
இடலகடள உதிர்க்கும் மரங்களும் 
துளிர்விட்டுத் தடழத்து நிற்கின்றது, 
துன்பங்கடளச் சந்திக்காமல் எவரும் 
இன்பத்டத அடடந்திட முடியாது.  

 
பட்ழை தீட்ை தீட்ைழவரம் பபாலிவாகும் 
தழைைழளத் தாண்ை தாண்ை 
உன் வாழ்க்ழை பலமாகும் 
இயன்றவடர உத்தமராய்  வாழ்ந்திடுவவாம் 
வாழ்ந்தாலும் ஏசிடும் 
துவண்டு வழீ்ந்தாலும் ஏசிடும் 
ழவயைம் இதுதானைா அன்று 
பாடினான் ஒரு ைவிஞன் 
உலைமம திரண்டு எதிர்த்த மபாதிலும் 
உறவுைமள நம்ழமப் பைித்திட்ை மபாதிலும் 
உறுதியாய் நின்று நவற்றி நபறல்  வவண்டும். 
 
ைிழைத்தற்ைரிய அருங் பைாழையாய் 
ைண்பைடுத்த பபரும் புழதயலாய் 
அளிக்ைப்பட்ை இவ் வாழ்க்ழைழய 
ஆனந்தமாய் அனுபவித்திடுமவாம் 
 
நம்டமச் சுற்றி வபாட்டி, நபாறாடம  துவராகம் 
என்னும் குழிகளில் வழீ்த்த ஒரு கூட்டம் 
வபாராடி நவற்றி காண்வபாம் 



சாதடனப் பூக்கடளப் பறித்து 
முன்வனறிச் நசல்வவாம் இலக்கிடன வநாக்கி…. 
 
வாழ்க்டகயில் தடட தாண்டிப் வபாடகயில் 
நதாடர்ந்து ஓடு வதாற்று விடமாட்டாய்  
துணிந்தவனுக்கு மடலயும் கடுவக 
துவண்டு வபாகிறவன் மனிதன் அல்ல…. 
நவகுண்டு எழுகின்றவவன மனிதன் 
 
துன்பமும் ஒருநாள் உன்முன் மண்டியிடும்… 
வாடகப்பூக்கள் பூமாரிடயப் நபாழியும் 
உலகமும் உன்டனப் வபாற்றிடும் 
சரித்திரத்தில் இடம் நபறு 
தரித்திரத்டத கருவறு…. 
 
பாழத இல்லாத மபாதும் 
உன் பாதங்ைழளப் பதிய ழவ…! 
புதிய பாழத ஆைட்டும்… 
வாழ்க்டக வாழ்வதற்வக !!!! 
 

பாோ ககணசன் 

 
ரகக்குள் நிோ 

 
 

ஏ! மனவம 
கால நவள்ளத்தில்  
கடரந்து விட்வடன் என்று கலங்காவத! 



காகமும் எறும்பும் கற்றது எவரிடம்? 
 
உன்னால் முடியும் என்று நம்பு 
உன்டன நம்பு 
உணர்ச்சிக்குட்படாமல் 
உற்சாகத்டதக் டகக்நகாண்டால் 
 
வாழ்க்டக என்ன? 
வானவம உன் வசமாகும் 
விதிப்படி எல்லாம் என்று எண்ணாவத 
விதிடயயும் மதியால் நவல்லலாம் என்று நம்பு! 
 
மின்னடலத் நதாட்டிலாக்கி 
விண்மீடன அதில் இட்டு 
எடுத்திடுவாய் நிலடவ 
உன் டகக்குள் நிலா! 

 
சர.கரேைாணி  

 
                                                 

சதாடு(ம்) ைானம் 

 
உயர்(த்)ந்திடத் வதான்றிய 
எண்ணமதற்வகார்  
கற்படன வடிவம் நகாடுத்வத 
 
கற்றல் எனும் சிற்றுளி நகாண்டு  
மனநமன்னும் சிடலயில் 
எழுத்டதச் நசதுக்கி 
 
நல்நலாழுக்க நமனும் ‘ 
வண்ணத் தூரிடகயால் 



நீயும் மி(ஒ)ளிர்ந்திட  
 
முயற்சி நயனும் நூவலணி யிட்வட 
முகிலில் பதம் பதித்து 
விண்ணதடனவய நதாட்டிடுவாய் - நீயும் 
 
நதாட்டு விடும் தூரம்தான்  
நதாடுவானமது! பயணித்திடு!  
 

த. சசல்ைராணி 

 
திருக்குறளின் சபருரம 

 
கருடண நிடறந்த நநஞ்சம் அது 

கடவுள் வாழும் இல்லம் 

கருடணக்கு எடுத்துக்காட்டாம் 

வாடிய பயிடரக் கண்ட வபாநதல்லாம்  

வாடிய வள்ளலார் 

வநாயாளிடயத் தன் உறவினர் வபால் 

காத்த அன்பு அன்டன நதரசா 

அறவுடரயால் அடனவடரயும் 

அரவடணத்த புத்தடரப் வபான்று 

நாமும் மாற வள்ளுவன் நசான்ன 



குறள்கடள நாளும் மறவாது 

கற்று, கற்ற வழியில் நடந்து 

வாழ்வில் வளம் நபறுவவாம் !! 

ந.பாமா 

 
 

 
DEVAPRIYA  

 
 

THE CHEMISTRY BEHIND CHEMISTRY! 

 



Chemistry is the study of matter and energy and how they interact under 

different conditions in a variety of settings. It is considered the central science 

because it seeps even into other science subjects, including biology, physics, 

environmental science and geology. To most of us, the word “Chemistry “ itself 

is intimidating and we believe that it is confined to beakers, round bottomed 

flasks, Bunsen burners and  condensers in a laboratory. But that is not the case. 

Chemistry is all around us. From the fibres that wick away moisture in our 

clothing to the purified water in our bottle to drink, Chemistry can be found in 

nearly every part of our modern life. It is lurking in our kitchen cupboards and 

under the bathroom sink. If you mix bleach and ammonia, the chemical reaction 

of the two cleaners creates toxic vapours called chloramines. These can create 

watery eyes, coughing, shortness of breath, chest pain and other respiratory 

irritations when they are inhaled.Soap is a chemical that mankind has been 

using for the cleansing purpose. You can form a crude soap by mixing ashes and 

animal fat. How can something so nasty actually make you cleaner? The answer 

lies within the way soap interacts with oil-based grease, grime and animal fat. 

Saponification is the heart of soap making. It is an exothermic reaction between 

oil and fat to form soap. As soon as we cut an onion, tears begin to flow. What is 

it in an onion that makes them burn our eyes? Onions produce sulphur dioxide 

that irritates the eyes’ lachrymal glands, producing tears. So chemistry is an 

unavoidable yet an interesting part and parcel of our life. 

 

There are many reasons to delve into this subject which helps to improve logic, 

reasoning and problem solving skills. A pre-med student can use the degree as 

a base for a medical career as a surgeon, biochemist, endocrinologist, 

pharmacist or microbiologist. Chemistry degree is needed for careers such as 

chemical oceanographers, chemical engineers, chemical information and 

forensic study. Patent lawyers need a healthy understanding of chemistry, as do 

food developers and waste management specialists. Uff! You still have a lot more 

to explore. Above all you need a guide/mentor to pursue chemistry, which in 

turn calls for a Teacher of this unique field. Chemistry is everywhere around you 

and in you. It’s a never ending adventure. Are you ready to explore? Start 

building your chemistry with Chemistry! My best wishes to you! 

SRAAVYA 

 

 

 



GIVE YOUR BEST-THE ROAD TO EXCELLENCE 

 

All of us should have the passion to achieve success and fulfillment in life. 

Passion is the kick start to progress. We should recognize our ambitions and 

identify the passion that can help to utilize our potential to the fullest. Make an 

attempt to love yourself and understand the importance of “Doing what you love”. 

There is a famous saying, “If you want something you never had, you have to do 

something you’ve never done”. Do the best you can with the knowledge you have, 

and promise yourself to aim for excellence. After all, Excellence is not about what 

you do, but how you do it! Giving 100% in everything you do, always leads you 

to greater things in life. No matter what you do in life, doing it to the best of your 

abilities brings great rewards. Making a commitment to personal excellence 

ensures a life full of success and fulfillment. Why is excellence so important? It 

is a well known fact that what we get is always in direct proportion to the quality 

of our actions. If we give our absolute best, we achieve miracles. Every one of us 

should have that self motivation. I have started  to give my 100% in whatever I 

do, to achieve things par excellence. When are you? 

R. KALAIVANI 

 

FEEL THE Chemistry 

 



Chemistry is all around you, if you notice. However, you may not know about it 

unless you study and understand the same. Students of class XI and XII in science 

stream, ask yourself this question, “Do I really like chemistry?”Or “Did I opt for this 

stream out of parents’ compulsion” Whatever is your answer, first and foremost you 

need to love your subject, then automatically you will tend to approach it in the right 

way.  

 

Chemistry is a challenging subject for most of the students, especially, Organic 

chemistry which takes the No.1 position as the hardest part in chemistry, but it 

does not have to be. What do you need to do to excel in Chemistry? I always believe 

that learning starts from questioning. Before you start studying a particular concept, 

ask yourself the question WHY? Why should I learn this? Why is it like this? Why 

can’t it be another way? The answer for these questions will lead you to learn the 

concept very well.  Ask why things happen the way they happen. The process of 

asking questions allows you to articulate your current understanding of a topic, to 

make connection with other ideas and to become aware of what you do or do not 

know.   

The most important breakthrough in Chemistry is the Periodic table, as it gives l 

information about elements. We may call it the Chemist’s Alphabet. One should be 

familiar with the elements in the periodic table. This could be done through many 

ways. Remember how you learned the alphabet. Repetition is one way of learning 

things. You can also use mnemonics to remember the elements in a particular group 

or a period. For example, Group 14 consist of Carbon(C), Silicon (Si), Germanium 

(Ge), Tin (Sn), and lead (Pb), known as the Carbon group. MNEMONIC for this group 

may be Chemistry Sir Gives Sunny Problems. Songs are another fun way to 

remember the elements. 

                  Mind maps play an important role in learning concepts and equations 

in Chemistry. Make your mind maps, flow charts, Sun diagrams very colourful and 

enjoy learning.                                                                                 

It would be great to see many more students pursuing a career in the field of 

chemistry as it touches all aspects of our lives. It is a common trend that students 

who pass out higher secondary exam choose either engineering or medicine. Instead 

of following the crowd, look for other options available in various fields. 

Many career opportunities are available in the field of Chemistry such as Research 

Scholar & Scientist, Analytical chemist, Forensic expert, Chemical engineers etc.; 

scientific research is an extraordinary and fascinating field of study. It will allow you 

to think, to discover something new, and to broaden your mind.  

Who knows! One day you may also win the Nobel prize like Dr. Venkatraman 

Ramakrishnan, Indian-born physicist and Biologist who was awarded the 2009 

Nobel prize for Chemistry for his research into the atomic structure and function of 

cellular particles called ribosomes.Prepare yourself for the fast-changing 



technological world by developing interdisciplinary connections which leads to the 

discovery of new elements.  

Everything is possible as long as you have the passion, the drive and the focus. 

Remember the famous saying  

“Allow your passion to become your purpose, and 

    One day it will become your profession” 

C.BHUVANESWARI 

 

FUN WITH IDIOMS 

 

Every language has its own collection of phrases which makes it ornamental. 

Idiomatic expressions often contain meanings that may not be inferred by 

simply looking at the individual words contained therein. They are a cluster of 

words or phrases that have a meaning of their own, peculiar to that language.  

Understanding English idioms is important as it helps to comprehend what 

someone says when they use them in the conversation. These expressions are 

used to express complex ideas in a simple way, while they also add dynamism 

and humor in the usage. The insertion of idiomatic expressions helps readers 

to shift from thinking literally. Monotonous writing can be made impressive by 

replacing the description with an idiom that would zing to the language. Here 

are some interesting idiomatic expressions. 

 Head in the clouds: oblivious or having unrealistic ideas. 

 Thick as thieves: very close friends 

 In the seventh heaven: Extremely happy 



 It’ s all Greek to me: something incomprehensible or difficult to 

understand 

 Learning of Idiomatic Expressions helps us go deep into the language and be 

close to the tradition and culture of a foreign country. It may,however, be a 

challenge for the non native speakers of English to learn idiomatic expressions 

but they can be learned with time and practice. Once you are familiar with the 

idioms, you will discover that getting them on paper will be ‘a piece of cake’. 

Now ball is in your court, let your communicative skill and writings cut a dash 

in the minds of the people through idioms. 

R.MEENALOCHANI 

  

 
 

 

MOHANA SUNDARI 

 

 



PATH TO EXCELLENCE 

Life is a journey. It is a combination of good and evil. The success of one’s 

life depends upon the ability to change the situation. Challenges are faced by 

all, but how smartly we overcome them and achieve success is very important. 

A successful person is one who learns from his mistakes and moves on to 

reach his goal. One should learn to build foundations of his success with the 

stones that people throw at him. A successful person will take up each setback 

as a test of his abilities. Utilizing the opportunities is the key to success. 

While learning to ride a bicycle a child might fall many times. But if he stops 

cycling because of the fear of his fall, he will never learn to ride a bicycle in his 

life. The history of the world is full of examples of people who were able to 

achieve their seemingly impossible goals by their determination and labor. APJ 

Abdul Kalam was among India’s best-known scientists before he became the 

country’s President. He was widely regarded as a national hero. He was born in 

Rameswaram on Pamban Island in very small family and his father 

Jainulabdeen was a boat owner. Hard work and the belief in him helped him to 

achieve success. Instead of looking towards the darker phase of life, one should 

enjoy the brighter side and try to achieve success. 

Even the simple story of the thirsty crow gives a beautiful and useful lesson. The 

strong motive of his thirst of water wakes him and helps him create the plan of 

filling the pitcher with pebbles scattered around. SET A GOAL, STRIVE HARD 

TO ACHIEVE IT, SUCCESS WILL BE YOURS. 

“Consistency always leads to excellence. Whatever you do in life always be 

consistent.”  

“The will to win, the desire to succeed, the urge to reach your full 

potential, these are the keys that will unlock the door to personal 

excellence.” 

LAKSHMI S 

 

STEP UP TO THE TIMES 

In the late 90's, I remember telling my dad, that I will have no part in the 

BILLGATES’ game of machines as I love to interact with humans rather than 



talk to computers. After a thorough analysis of career options to choose from, 

my dreams came true, and I took up the noble profession of  teaching. My age 

was just a number after that, as I dealt with fresh young minds, batch after 

batch. One fine day, the brutal blow of Covid struck mankind mercilessly. Not 

sparing a single race or nation, it wiped out lakhs of people and whipped the 

rest with starvation. Mask, if not, morgue, was the threatening cry and the 

order of the day was fear! 

     Amidst all this hue and cry, how do we continue imparting knowledge? 

What is the future of education! Here I was with all these questions and now 

after 25 years, my 'Bill Gates theory’, winked its wicked eyes, challenging me 

with a sarcastic smile. The energetic and bubbly interactive classes that I was 

so proud of,seemed like a distant dream. I had to squeeze myself into the closet 

called the 'Google Classroom’, the savior of the scenario. Finally, the  

computer/the smart phone made its forcible, yet unavoidable entry into the 

world of education and into almost all professions. 

        Resorting to 'Online Classes' seemed like the only saving grace in these 

precautious, precarious, pandemic times. I finally had to bow down to the use 

of technology to impart Knowledge, to connect with my students and to keep 

bright, the torch of teaching. This is indeed a lesson to me and thousands of 

teachers around the world that we need to embrace change, to stay updated 

and to always think progressively, as to what students will need to know 20 

years from now. It’s time we move out of our comfort zones and grow 

professionally. 

MONICAA VINODH 

 

MENTAL HEALTH 

The WHO definition of health says, 'a state of complete physical, mental and 

social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity'but we 

always think it’s only physical and forget the mental and social wellbeing 

completely. Mental health is all about how people think, feel, and behave to the 

environment around them. 

We do a lot to take care of our physical health like diet, exercise, practice yoga 

and a lot more but we never give importance to our mental health. It’s high 

time to look at it and give attention to it. 

To stay mentally healthy, let us follow a few things from today 



 Be assertive: Stand up for yourself, do not hurt anyone as you stand up 

for yourself. 

 Love yourself: Stop complaining that people don’t love you, rather, start 

loving yourself for who you are and the abilities you have. 

 Understand the difference between emotion and intelligence, i.e. do 

not decide anything impulsively, due to anger or irritation, take time to 

think about it and decide. 

 Communicate Appropriately:  Make sure you speak without any 

sarcasm or with a hidden meaning, which may cause a lot of difficulty 

with every relationship. 

 Understand others’ Perspectives: Psychology says that individuals are 

different, which means each one of us is completely different and have 

different perceptions towards the same thing. 

 

 Look at the image: both of them have a     

different perception of the same thing and 

both of them are right. So don’t always 

think from your perception, acknowledge 

others’ views as well. 

 Practice Mindfulness: Be aware of what you are doing, Give full 

attention to it and feel it with a nonjudgmental attitude. 

Let’s imagine, If you’re having a cup of coffee, look into your cup, see the 

coffee, look at the beautiful froth on the top, smell the coffee, enjoy the 

aroma, sip the coffee and enjoy the taste, the slight bitter taste of a 

strong coffee is so good, feel it in your throat as you swallow it and get 

the full satisfaction of the coffee. Take time and keep repeating this till 

you finish your cup. This would surely be more than a regular coffee that 

you have. 

Note: Don’t think about work or anything else when you practice this. 

It all depends on how we look at things, and not how they are in 

themselves. – Carl Jung 

In the current situation, loving yourself and being there for someone who 

needs help are equally important. Let us spread love and peace. 

PRIYA G 

 



 

MOTHERHOOD 

“Until one becomes a mother, no one 

 Can ever tell you what it feels like to 

 Love someone else so deeply & profoundly  

 That you will rejoice when they rejoice, 

 Ache when they ache, feel what they feel 

 Even without ever speaking a word” 

THARANYA M 

 

 

 



 

MOHANA SUNDARI 

 

மாணவரும் நானும் 

மாணவர ்–ஆசிரியர ்உறவு ச ாற்களில் அடங்காத உறவு! 

நான் கண்டிப்பானவள் என்பாரக்ள், பழகாத வரர. பழகிய பிறககா? ஒட்டிக் 

சகாள்வர ்மாணவக் கண்மணிகள். 

     எத்தரனகயா அனுபவங்கள் அவரக்களாடு இயன்றரத  ்ச ால்கிகறன்.  

       பள்ளியில் க ரந்்தது 1988. அன்ரறய மாணவர ்எனக்கு அளித்த சபயர ்

73V.[ச ன்ரன-73 இல் என் வீடு. V க ரவ கபருந்தின் விரரவு  ்க ரவ அப்கபாது] 

ர க்கிளில் வருவதால் இப்சபயர ்அளித்தனர.் சபற்கறார ்இட்ட சபயரர விட 

இப்சபயர ்எனக்குப் பிடிதத்ுப் கபானது. அன்று பயின்ற மாணவர ்இன்று எனக்கு 

உற்ற கதாழரக்ள். 

          படித்து முடித்தனர.் பட்டம் சபற்றனர.் அழகாய் கவரலயில் அமரந்்தனர.் 

வாழ்வின் ஒவ்சவாரு படிநிரலயிலும் நிரனதத்ுப் கபாற்றினர.் மகிழுந்து 

வாங்கினால் முதல் ஓட்டம் இல்லம் வந்து அரழதத்ு  ்ச ல்வர.் கமற்படிப்பிற்கு 

அயல் நாட்டுப் பயணம் என்றால் ஆசிரவ்ாதம் சபற்கற ச ல்வர.் கற்பித்த பாடம் 

மறக்கலாம். ஆனால் விழுமியங்கள் மறப்பகத இல்ரல.  



          படித்து முடிதத்ுப் பதிரனந்து ஆண்டுகள் கடந்த பிறகு அரழப்பு 

விடுத்தாள் மாணவி ஒருத்தி. அன்று நடதத்ிய பாடல் ஒன்றின் முதலிரு வரிகள் 

தந்து “மீதிப் பாடரல  ் ச ால்லுங்கள்” என்றாள். ச ான்னதும் சகாண்ட 

மகிழ் ச்ி வாரத்்ரதயில் அடங்காது.  

           வகுப்பாசிரியராய்ப் பணியாற்ற வாய்ப்பு கிரடத்த சபாழுது, 

சபாதுத்கதரவ்ு எழுதும் வகுப்பு என்பதால் என் வகுப்பு மாணவரக்்குத் 

துண்டுக்கவிரத  சகாடுதத்ு மகிழ்ந்கதன். மற்ற மாணவர ்ககாபம் சகாண்டனர.் 

“நாங்கள் உங்கள் மாணவர ்தாகன? எங்களுக்கும் கவண்டும்” என்கற அடம் 

பிடித்தனர.்பிறந்த நாளில் இல்லம் வந்கத அடமாய் நின்கற கவிரத சபற்று  ்

ச ல்வர.் 

           தமிழ்ப்பாடம் கவப்பங்காய் ஒரு மாணவிக்கு. என்ரன எப்சபாழுதும் 

பரகயாய் நிரனப்பாள். ஆனால், எப்படிகயா நட்பு வளரந்்தது.  ண்ரடயின் 

நடுகவ, அன்பு துளிரத்்தது. கதரர்வ முடிதத்ு  ்சிறப்புற சவன்றாள். மகிழ் ச்ிக் 

கடலில் மூழ்கித ்திரளத்தாள். என்ரனப் படமாய் வரரந்து சகாடுத்தாள். 

சபாக்கிஷமாய்ப் பாதுகாத்து வருகிகறன்.  

             வாழ்க்ரகப் பாரதயில் ஏற்படும் சதால்ரல எது வந்தாலும் கலந்து 

கபசுவர.் பிள்ரள வளரப்்பு, கமற்படிப்பு, புதிய வீடு வாங்கும் திட்டம், புதிதாய்த ்

சதாழிரலத ்சதாடங்கும் திட்டம், புத்தகம் படித்து எண்ணம் பகிரத்ல்,  எழுதிய 

பிறகு விமர ்னம் ச ய்தல்  இரவ கபால் பல உண்டு. எல்லாவற்ரறயும் பகிரந்்து 

மகிழ்வர.் மகிழ்விப்பர.்  

           “அம்மா” என்கற அரழத்து மகிழ்வர.் “மககன” என்றும் “மககள” என்றும் 

அரழக்க  ்ச ால்லி கவண்டுககாள் விடுப்பர.் தங்கள் பிள்ரளக்குப் “பாட்டி” 

என்று என்ரன அறிமுகம் ச ய்து ரவப்பர.் இரத விடப் சபரிய இன்பம் உலகில் 

உண்டா? இல்ரல. இல்ரல. இதுகவ இன்பம். 

            சதால்ரல தந்த மாணவர ்கூட சவற்றி  எல்ரல சதாட்கட திரும்பி வருவர.்  

பணிந்து நிற்பர.் பரழய மாணவர ்கூடுரக கநரர்கயில் பாடம் நடத்த  ்

ச ால்லி அமரந்்து இரசிப்பர.் அவரக்ள் கூடி மகிழ்ந்திடும் கவரளயில் எங்கரள 

அரழத்துக் சகளரவிப்பர.் உள்ளம் இனிக்க உரரயாடி மகிழ்வர.் பள்ளி 

நிரனவுகள் ஆயிரம் பகிரவ்ர.்  

         ஆசிரியப்பணி அறப்பணி என்பர.் அதுகவ என்ரன வாழ்வித்த பணி. 

எடுதத் பிறவியின் பயரனத ்தந்தது. எத்தரன பிறவி எடுத்தாலும் ஆசிரியராய் 

ஆக என்ரனப் பணித்தது. நான் சபற்ற பிள்ரளகரள விட என் மாணவரர 

கநசிக்க ரவதத்து. என்றும் என் உள்ளத்தில் என் மாணவரக்்கக முதல் இடம் 

என்று ச ால்ல ரவதத்து.  

            ஆசிரியராய் நீ என்ன  ாதித்தாய்? என என்ரனக் ககட்டால் பளி  ்என  ்

ச ால்ல என்னிடம் விரட உண்டு. “ என் மாணவரர நல்ல மனிதரக்ளாக உலவ 

விட்டிருக்கிகறன்” என்கற ச ால்லிப் சபருரம சகாள்கவன். இரத விடப் 

சபரிதாய் என்ன தான் கவண்டும்?  



          இந்த வருடம் பணி ஓய்வு சபறுகிகறன். நிரறந்த மனகதாடு இல்லம் 

ச ல்கவன். மாணவகராடு என் உறவு மட்டும் என்றும் சதாடரும். இனிதாய் 

மலரும்  என  ்ச ால்லி முடிக்கிகறன்.  

           சபாறுரமயாய்ப் படித்தரமக்கு நன்றி! 

                                                                                         கெளரி இராமன் 

 

JOY OF BEING A MOM AT SCHOOL 

 I wasn’t born to just teach,  

  I am born to inspire my children leading by role- “ A proud MOM at school” 

 

A mother’s  love for her children is unconditional and eternal. This is evident, the 

moment she steps into the school. She experiences heavenly happiness in the success 

of her children. She stays unbiased to all the children . She is kind but firm. She plays 

an extraordinary role of a mother at school. When I was a child, I used to wonder how 

a teacher could be a mother for 40 children in a class. She not only educates and 

nurtures the child but also shapes them to be a better human being by instilling 

values and skills in them. She inspires them to strive for greatness. She is a leader 

who raises many more leaders. She is a change agent in the child. Kindness is the 

prime quality of a teacher, but when it comes to character building and career 

building, she is as hard as a rock. She leads the students by example. She gains 

respect and teaches how to respect others. The teacher at school sees her children as 

a continuum of oneself. She appreciates her child even if he exhibits excellence in 

ordinary achievements. She is not only the image of courage but also the image of 

love.  She gently guides her children in the right path and holds their personal 

emotions close to her heart. It’s tough being a teacher, but it is tougher for a teacher 

to be a mom at school.  

           Mummy at home is exciting but mom at school is unconditional. The former 

grooms, the latter nurtures. The prettiest smiles and success of the student makes the 

teacher proud. Let us thank the Almighty for making us teachers , a successful mom 

at school. 

R.ABIRAMI 

 



 

M.VARALAKSHMI 

 

DAILY BLOOM IN OUR LIFE 

“A flower does not think of competing with the flower next to it. It just blooms”. 

Teacher’s role in human life is inevitable. No one can forget his teacher’s influence in 

school life. She is the one who never expects her growth or promotion in her 

professional life. She is the one who expects every child to pursue professional courses 

and  be placed in white collar jobs. She aspires and inspires them to be a professional 

or entrepreneur and feels proud to see them successful in  life. 

        It looks so simple for everyone in the world to be a teacher. But she critically 

thinks and works throughout the day for the cause of the children’s life and growth. 

She plans, works and directs whatever she has to execute during the day and also at 

the end of the day. There are no EODs in her life. Late night work is quite common for 

her. Still next day, she gears up with full energy and feels excited to be with the 

young, talented and ever blooming children. That’s the way she proves herself to the 

entire world. 

          She masters her subject, possesses good communication skill and soft skills to 

excel in her life, in turn,  drives her students to possess those skills which will help 

them to uplift themselves  in their professional life. That’s too difficult but still she 

invests her right effort to bring up smart and confident children. Yes true, she is the 



one who plants her own saplings in the garden and decorates her own soul with the 

fragrant flowers blooming around. 

         The result of her effort is so fruitful and enjoyable.  She is the one who measures 

her success by measuring the success of her students. Truly,inevitably speaking, 

there is a daily BLOOM in her life. Sincere work  invested with truth, dedication and 

honesty will enable a child to exhibit tremendous success not only in his professional 

life but also in his personal life . 

    A thing of beauty is a joy forever. For a teacher, a child is a beauty of joy forever.                                                                                                         

                                                                                                                                                       

NITHYAKALYANI S 

 

                                                                                   

 

 



 

SUMATHI MURUGAN 

 

 

       

 


