21.02.2020

EVERWIN MATRIC. HR. SEC. SCHOOL
POWER OF READING CAMP-II

Std: V&VI

The Power Of Reading Camp - II will be held from 24.02.2020 (Monday) to 26.02.2020
(Wednesday).
Given below are the sample materials for reading camp. Students will be trained

and assessed with different materials during the camp.
ENGLISH
An Old Man Lived in the Village
An old man lived in the village. He was one of the most unfortunate people in the world.
The whole village was tired of him; he was always gloomy, he constantly complained
and was always in a bad mood.
The longer he lived, the more bile he was becoming and the more poisonous were his
words. People avoided him, because his misfortune became contagious. It was even
unnatural and insulting to be happy next to him.
He created the feeling of unhappiness in others.
But one day, when he turned eighty years old, an incredible thing happened. Instantly
everyone started hearing the rumour:
“An Old Man is happy today, he doesn’t complain about anything, smiles, and
even his face is freshened up.”
The whole village gathered together. The old man was asked:
Villager: What happened to you?
“Nothing special. Eighty years I’ve been chasing happiness, and it was
useless. And then I decided to live without happiness and just enjoy life. That’s why
I’m happy now.” – An Old Man
Moral of the story:
Don’t chase happiness. Enjoy your life.

Having A Best Friend
A story tells that two friends were walking through the desert. During some point of the
journey they had an argument, and one friend slapped the other one in the face.
The one who got slapped was hurt, but without saying anything, wrote in the sand;

“Today my best friend slapped me in the face.”
They kept on walking until they found an oasis, where they decided to take a bath. The
one who had been slapped got stuck in the mire and started drowning, but the friend
saved him. After he recovered from the near drowning, he wrote on a stone;

“Today my best friend saved my life.”
The friend who had slapped and saved his best friend asked him;
“After I hurt you, you wrote in the sand and now, you write on a stone, why?”
The other friend replied;
“When someone hurts us we should write it down in sand where winds
of forgiveness can erase it away. But, when someone does something
good for us, we must engrave it in stone where no wind can ever erase
it.”
Moral of the story:
Don’t value the things you have in your life. But value who you have in your life.

தநிழ்

புத்தியை தீட்டு

ஒரு காட்டிற்கு இபண்டு நபவயட்டிகள் வென்ார்கள், நால நீ ண்டும் இருயரும் கூடும்
பாது ஒருயரிடம் அதிக யிகும் பநலும் அயர் அதிக கலப்லடனாநலும் இருந்தார்,
நற்வாருயருக்பகா னங்கப ஆச்ெர்னம். ம்லந பா தாப அயனும், அயால்
நட்டும் இப்டி இது ொத்தினநாது என்று. ஆர்யம் தாங்காநல் அயிடபந பகட்டு
யிட்டான்!
ண்ன் அயிடம் பகட்டான், இந்த யிகுகளுக்காக ீ என் வெய்தாய் என்று! அயன்
வொன்ான், இலடயிடாநல் வயட்டி வகாண்பட இருந்பதன் என்று,..
ெிிதும் ஓய்வு இல்ாநா என்று பகட்டான் ண்ன், ஆம் அதிக யிகுகள் வ
பயண்டுபந ஆால் ீ வகாஞ்ெமும் கலப்லடனாநல் இருப்து எப்டி
என்று பகட்டான்!..
ான் இலடனில் அடிக்கடி ஓய்வு எடுத்து வகாள்பயன் என்று வொன்ான் ண்ன்!
நறுாள் அயனும் அபத பால் ஓய்வு எடுத்து எடுத்து நபம் வயட்டிான், இருப்ினும்
அயால் ண்ன் அவுக்கு நபம் வயட்டமுடினயில்ல,
நறுாள் நபம் வயட்டும் பாது ஒிந்திருந்து ார்க்க பயண்டும் என்று திட்டநிட்டு யடு
ீ
திரும்ிான்,
நறுாள் நபம் வயட்ட ிரிந்து வென் ின், அயன் ண்ல ின் வதாடர்ந்து வென்ான்,
ண்னும் அலபநணி பபம் நபம் வயட்டி யிட்டு ஓய்யாக அநர்ந்தான்,
ஆால் அயன் ஓய்வு பபத்தில் அயது பகாடாிலன தீட்டி வகாண்டிருந்தான்!

Tounge Twister

1. Silly Sally swiftly shooed seven silly sheep.
The seven silly sheep Silly Sally shooed
Shilly-shallied south.
These sheep shouldn't sleep in a shack;
Sheep should sleep in a shed.
2. All I want is a proper cup of coffee,
Made in a proper copper coffee pot
I may be off my dot
But I want a cup of coffee
From a proper coffee pot.
Tin coffee pots and iron coffee pots
They're no use to me If I can't have a proper cup of coffee
In a proper copper coffee pot
I'll have a cup of tea.

‘ா வகிழ் வொற்வாடர்கள்!’
1. லத்தினக்காப ஆஸ்த்திரினிப லத்தினங்களுக்கு லயத்தினம் ார்க்கி
லயத்தினருக்கு லத்தினம் ிடித்தால், எந்தப் லத்தினக்காப ஆஸ்த்திரினில்
லத்தினங்களுக்கு லயத்தினம் ார்க்கி லயத்தினர் யந்து அந்தப் லத்தினத்துக்கு
லயத்தினம் ார்ப்ார்?
2. ச்லெ வாச்லெ வகாச்லெ மி கிமி முமி வட்லட குட்லட முட்லட ஆடு நாடு.

