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The role of postal sector in people’s everyday life 
 
Many people may be curious why it still exists today with all the electronic devices just around the corner- which 

is to say the easiest and fastest way to communicate. Some sentimental people say it is because receiving 

something from the postal is better, and it shows the effort of the person giving the mail, but postal is not only 

about letters, but it is also used today as a way of sending packages and couriers for some countries, but it is 

also the cheapest way to do so.  

There is a post office in almost every locality in a town or city. Every village tool has a post office. It is an 

important building as it is the centre of all postal activity in a locality, and letters remain the most widely used 

mode of communication in India. 

I remember when I first sent my parents a letter when I was a student in my school Jawahar Navodaya Vidyalaya. 

There we were allowed to write letters to our parents and relatives once in a week. I really enjoyed it writing and 

reading letters. I used to wait to receive a letter from my relatives to read during those days. 

 

Inland Letter Card Stamps Post Card 

“The time has come to realize that supersensible knowledge has now to arise from the 

materialistic grave.” 



 

 

Ways to take care of our eyes 
Good vision helps in the overall well-being of people of all ages. Here are some tips to help maintain eye health 

as you age.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Get a good night's sleep 

Get a good night’s sleep, at least 6 hours of sleep at night. 

Limit your exposure to light and avoid eating at least two 

hours before going to bed. Getting enough sleep, keeps 

you alert, helps fight off infections and gives your eyes 

rest 

Wear Sunglasses 

Sun glasses help in maintaining optimal eye health by 

protecting from the harmful UV rays of the sun, prevents 

headaches, migraine and prevents cancer. It shields your 

eyes from elements like sand and dust. 
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Eat a Balanced Diet 

To keep your eyes healthy, you should eat foods 

rich in certain vitamins and minerals. These 

vitamins and minerals are called antioxidants. 

Antioxidants help keep our cells and tissues 

healthy.  

Foods like Vitamins A and C; foods like carrots, 

sweet potatoes, squash, eggs, green leafy 

vegetables, juices made from guava, grape fruit and 

oranges are rich in antioxidants. Fatty fish, like 

salmon contain essential omega-3 fatty acids that 

are important to the health of the eye. 

Inadequate intake of antioxidants can harm the 

retina and high-fat diets causes deposits that 

constrict blood flow in the arteries. 

Exercise 

Scientific evidence suggests exercises can help 

with eyestrain and help your eyes feel better. Eye 

exercises won’t improve your vision, but they can 

help with eye comfort, especially if your eyes get 

irritated due to work. 

Exercise improves blood circulation, which 

improves oxygen levels to the eyes and the removal 

of toxins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How To Prevent Computer Vision Syndrome 

 

 

 

 

 

 

• Adjust the viewing distance 

• Use the right lighting 

• Install anti-glare screens 

• Correct your posture and position 

• Take breaks from screens 

• Blink more regularly 

• Choose the correct eyewear 

 

 

 

 

 



 

 

Special Days of October 

Significance of Mawlid al-Nabi, The Prophet's 

Birthday'  

Mawlid al-Nabi or Miladi Sharif or Nabi-Dinam is the Birthday 

celebration of Prophet Mohammed and it is a major Muslim festival in 

Kerala and all over the world. 

Prophet Mohammed was born on Monday, the 21st April of 571 AD at 

Mecca, in Arabia. It was the 12th day of Rabi-ul-Awwal, the third month 

of the Muslim year. His death anniversary also falls on the same day as 

Rabi-ul-Awwal(Prophet Mohammed was died on 8th June 633 at the 

age of 62) In 2021 the Miladi Sharif or Nabi-Dinam celebration falls on 

19th October.  

 

 

 

The most important event of the festival is the recital of 'Moulood', a short biography of the Prophet written both 

in verse and prose in the Arabic language. Also, night lectures by learned men, focusing on the life and noble 

deeds of the Prophet, deliver sermons and nightlong discourses are conducted by Muslim Ulemas on various 

aspects of the life of the Prophet are arranged during the first twelve days of the month. 

The colourful processions are also held through the towns reciting Thakbir and finally assemble on some public 

place where meetings are held. Well-known speakers, who deal with the various aspects of the Prophet’s life, 

address these public gatherings. Such meetings are often attended largely by everyone.  

 

 

 

 

நலங்களும் வளங்களும் பெருகி பவற்றி தரும் விஜயதசமி 

 

லட்சுமி தேவியையும், வரீத்துக்கு உரிை பார்வேி தேவியையும் தபாற்றி வணங்கும் 
பண்டியைைாகும். நவராத்ேிரிப் பபருவிழாவின் ஒன்போம் நாள் மைா நவமி என்று 
போழில்ையையும், ைல்வியையும், ையலையையும் தபாற்றும் விேமாைவும், அேற்ைடுத்ே நாள் 
விஜைேசமி என்று பவற்றித் ேிருநாைாைவும் நாடு முழுவதும் உற்சாைமாைவும், பக்ேி 
பபருக்குடனும் போன்று போட்டுக் பைாண்டாடப்பட்டு வருகிறது. 

 

நவராத்திரி பெருவிழா 

புரட்டாசி மாேத்ேில் வரும் அமாவாயசக்கு அடுத்ே நாைான 
பிரேயம முேல் நவமி வயர மாயல தவயைைைில், 
முப்பபருந்தேவிையரயும் ஒன்பது நாட்ைள் பல ரூபங்ைளாக 
வழிபடுவது  நவராத்ேிரி பூயஜைாகும்.  நவராத்ேிரி பபண் 
பேய்வங்ையை தபாற்றும் விழா. இந்து சமைத்ேின் இயறவிைைின் 
முக்ைிைத்துவத்யே தபாற்றும் ேினம். ஒரு வயைைில் இது இந்து 
மே மைைிர் ேினத்யே தபான்றுோன். ைல்விக்கு உரிை சரஸ்வேி 
தேவியையும், பசல்வத்துக்கு உரிை 

 

 

 



 

விஜயதசமி 

விஜைேசமி என்றால், பவற்றி ேருைிற நாள் என்று 
பபாருள். நவராத்ேிரிைின் தபாது ோன் 
துர்க்ைாதேவி மைிஷாசுரனுடன் எட்டு நாட்ைள் 
தபார் பசய்து ஒன்போம்  நாைில் நவமிைில் 
மைிஷாசுரயன வேம் பசய்ோள். மறுநாள் 
ேசமிைில் தேவர்ைள் அந்ே பவற்றியை ஆயுே 
பூயச பசய்து பைாண்டாடிைோல், நாமும் 
அயே  விஜைேசமி என்று பைாண்டாடுைிதறாம். 
நவராத்ேிரி முடிந்ே மறுநாளுக்கு, விஜைேசமி 
என்று பபைர். 

 

வித்யாரம்பம் 

சரஸ்வேி பூயஜைில் யவத்ே புத்ேைங்ையை புனர் பூயஜ 
பசய்து, அவற்யற எடுத்து, பபரிைவர்ைள் யைைில் பைாடுத்து, 
அவர்ைளுக்கு நமஸ்ைாரம் பசய்து, ஆசியுடன் அவற்யறப் 
பபற்றுப் படிக்ைத் துவங்குேலுக்கு, வித்ைாரம்பம் என்று பபைர். 

இதேதபால, விஜைேசமி நன்னாைில் குழந்யேைளுக்கு எழுத்ேறித்ேல் எனப்படும் 
அட்சராப்ைாசம் பசய்வித்து அன்றுமுேல் அவர்ைளுக்குக் ைல்வியைத் போடங்குவது மரபு. 
சரஸ்வேி, ஹைக்ரீவர், ேட்சணாமூர்த்ேி ஆைிதைாயர வழிபட்டு, ோம்பாைத்ேில் பநல் 
பரப்பி, குழந்யேைின் யையைப் பிடித்து, 'அ, ஆ...' எழுேச் பசால்லிக் பைாடுப்பதும் 
வித்ைாரம்பம் ஆகும். 

 

பிரேயமைில் துவங்ைி நவமிைில் முடிைிறது நவராத்ேிரி. எவ்வைதவா இன்னல்ைள், 
துன்பங்ைளுக்கு இயடைில் ோன், மனிே வாழ்க்யை பசன்று பைாண்டிருக்ைிறது. 
துன்பங்ையை இன்பமாக்ைவும், தோல்விையை பவற்றிைாக்ைவும், ஒன்பது நாட்ைள் வழிபாடு 
நடத்ேிை நமக்கு, அன்யன ஸ்ரீ ராஜராதஜஸ்வரி இன்று அருள்பாலிக்ைப் தபாைிற நாள் 
என்போதலதை, இன்யறை ேினம் விஜைேசமிைாைப் தபாற்றப்படுைிறது. விஜை என்றால் 
பவற்றியை தநாக்ைிை பைணம் என்றும், பவற்றி என்றும் கூட கூறலாம். அதுமட்டுமின்றி 
விஜயதசமி திருநாள், ேீயமைின் உருவான ராவணயன ஸ்ரீராமன் தபாரில் பவன்ற 
ேிருநாள். பாண்டவர்ைள் ேர்மத்ேின் பவற்றிக்ைாை ேங்ைள் ஆயுேங்ையையும், அன்யன 
துர்க்யையும் வழிபட்ட நன்னாளாகும். மமலும் ைல்வி, ையலைைில் தேர்ச்சி, ஞானம், 
நியனவாற்றல் தபான்றயவ தவண்டி ையலமையை பிரார்த்ேிக்கும் ேிருநாைாைவும், 
ைல்வியும் நாம் பசய்யும் போழிலுதம நம்யம வாழ யவக்கும் பேய்வங்ைள் என்பயே 
உணர்ந்து அவற்யறயும் ைடவுைாை ைருேி வழிபடுவதும் இேன் ஐேீைமாகும். 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

राष्ट्रीय एकता दिवस  
 
किसी भी देश िी ताित उस देश िी एिता पर निभभर िरती है। 
भारत िी सबसे बडी स ुंदरता यह है कि यहाुं विभभन्ि धर्मों िे सभी 
िागररि एि साथ रहते हैं। सरदार िल्लभभाई पटेल िे भारत िो 
एिज ट िरिे र्में र्महत्िपूर्भ भूभर्मिा निभाई थी, इसभलए उििे जन्र्मददि 
िो राष्ट्रीय एिता ददिस िे रूप र्में 31 अक्टूबर िो र्मिाया जाता है।   
सरदार िल्लभ भाई पटेल एि स्ितुंत्रता सेिािी थे उन्होंिे देश िे 
भलए िई योगदाि ददए हैं | सरदार पटेल द्िारा ही 562 ररयासतों िा 
एिीिरर् विश्ि इनतहास िा एि आश्चयभ था क्योंकि भारत िी यह 
रक्तहीि क्ाुंनत थी। इसी एिीिरर् िे भलए उन्हें लोह प रुष िी उपाधध 
भर्मली थी |  
राष्ट्रीय एिता ददिस िी श रुआत िें द्र सरिार द्िारा 2014 र्में ददल्ली 
र्में िी गयी थी, जजसिा उद्घाटि प्रधािर्मुंत्री िरेंद्र र्मोदी जी द्िारा 
किया गया था | 
उििे सम्र्माि र्में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत िे पहले गहृ र्मुंत्री सरदार 
िल्लभभाई पटेल िो सर्मवपभत है, जो द निया िा सबसे ऊुं चा 
स्र्मारि/रू्मनतभ(ऊुं चाई:182 र्मीटर)है । 
हर्मारे विध्यालय िे आध निि भारत िे निर्माभर् िे उििे असाधारर् 
प्रयास िो श्रद्धाुंजभल देते ह ए िायभक्र्म िी श रुआत िी जजसर्में एिता 
िे रू्मल्य पर जोर ददया गया। विध्याधथभयों िे विभभन्ि भाषाओुं र्मे गीत 
गाए , भाषर् प्रनतयोधगता िी , लेख भलखे और पोस्टर बिाए | सभी 
बच्चों िे पूरे जोश और उत्साह िे साथ िायभक्र्म रे्म भाग भलया | 
 

“The beauty of the world lies in the diversity of its people” 

October month focused the ‘Life of Gandhiji’, we shared stories with children every morning. 

Simple life values such as sharing the food or not wasting the food was shared with children. 

We sung ‘Raghupathi Raghava Raja Ram’ song. We relived the life of Mahatma Gandhiji 

creating the environment of Sabarmati Ashram.  

“Discipline and united action are the real source of strength for the nation." Lal Bahadhur 

Shasthri shares his birthday with Mahatma Gandhiji. 

In preparation for Dussehra we practiced Dandiya, a traditional dance of Gujarat. Children 

practiced using dandiya sticks and two steps from the Dandiya pattern. Our parents Ms. 

Sabeena Begum & Ms. Nalinie Mohankumar contributed learning materials on “Family words 

and Pre-Number concepts”. Our sincere gratitude to them. We appreciate Ms. Sabeena 

Begum for video on Eid-e-Milad 

Sabeena Begum Parent 

of Sara Aiman (UKG A) 

Nalinie Mohankumar 

Parent of Rithvikaa 

(UKG A) 

 

Measuring length using nonstandard units 

 

Experiences using nonstandard units to  

measure the length help children connect 

measurement with everyday objects.  

It prepares them for using standard 

measurement tools and units.  

Our G1 children measured the length using 

hand span, foot span and pace.  

They enjoyed measuring the length with 

their family members and recording their 

measurements in their notebooks. 

Discussed the way they got the different 

numbers.  

In a class, discussed about what each 

member measured and the nonstandard 

unit they used to measure it. 

 

 Paper folding activity: Exponents are 

important in Math because they allow us to 

abbreviate something that would otherwise 

be really tedious to write. Students were 

given an activity to learn about exponents 

and powers through paper folding.  In a 

time-bound event, students of grade 7 

created and completed the activity which 

was evaluated on the basis of creativity,  

usability, and understanding. This is a fun 

filled activity-based learning. 

Kindly have a look at our students 

creativities. 

Paper Folding 

 

https://drive.google.com/file/d/1XDBmVuxejr9ImTZJV5NTqOcrCZY_pSgY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cr08xJhxPTdskEk65VqGrYbIsBiwYfL5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c3lga7NORJEyaeEwkyWq4GUgPd_h66lR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y-T60YqCvvBInQtXcD-JhHZnSRu2X840/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Geography is important. 

             Imagine trying to describe Asia to 

        someone who had no idea where in the 

     world it's located. Geographical location 

   provides us with context. It's important to    

 know where the seven continents are located 

and what their characteristics are. The 

students of Grade 6 are learning about the  

 Domains of the Earth. To locate the 7  

 continents also to know the size of the  

   continents students were asked to do    

    various activities such as grid counting and  

      Jigsaw puzzle. It helped the students to 

          play and learn about the continents 

               easily. 

 

 

 

ெிறந்த நாள் நினைவூட்டி 
 
இறகுப் மபனா காலம் பதாட்டு இன்றறய கணினி காலம்  
வறை பபரியவர்கள் முதல் சிறியவர்கள் வறை பண்டிறக காலங்களிலும், பிறந்த நாள் 
அன்றும் வாழ்த்து பதரிவித்து தங்களின் அன்றப பவளிப்படுத்துவர். குழந்றதகள் தங்கள் 
குடும்ப உறுப்பினர்களின் பிறந்த நாளிறன மறக்காமல் இருப்பதற்கு அவர்கள் கற்பறனத் 
திறனுக்மகற்ப படங்கள் வறைந்து வண்ணம் தீட்டி ‘’பிறந்த நாள் நிறனவூட்டி’’ – யிறன 
தயார் பசய்து, அதில் ஆங்கில மாதங்களின் பபயர்கறள எழுதி பின் குடும்ப 
உறுப்பினர்களின் பிறந்த மாதத்திறன அறிந்து அம்மாதத்தில் அவர்கள் பபயரிறன எழுதி 
நிறனவூட்டியிறன உருவாக்கி வாழ்த்துகறள பகிர்ந்தனர். 

 

 

 

Every parent nurture the dream of all-round development of the children. 

Parent–Teacher meetings (PTMs) play a crucial role in the achievement  

of this goal. Regular interactions and discussions between parents  

and teachers strengthen the bond between the child, parent, and  

the teacher. PTMs provide a friendly atmosphere for the progress 

of the child’s personality, where the teachers and the parents  

acknowledge the child’s aptitude and achievements.  

Such positive interactions yield rich dividends. The school  

organised an Open House PTMs on 11th and 13th of October, 

2021 for better interaction between parents and teachers, to  

get closer rapport with the school system and teachers, and to  

thoroughly scrutinise the academic performance of their child.  

Parents also shared their concerns and suggestions. 

 


