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സറന്ദേശശ

ഹസന് സലി.സലി
ഹഹെഡഡ് മമാസ്റ്റര്  

                    IT    മമഖലയയൽ വയദദദർതയകളടട കഴയവകൾ പരയമപദഷയപയകനതയനന
 ഉതകന Little Kites,    വയദദദർതയകളടട സർഗദതഗത വളർതനതയനന കടയ

  ശമയകന എനതന സമനദഷകരമദണന.   സളയടല പദഠദ പദമഠദതര
 പവർതനങൾ digitalise     ടചയനതയനന ഈ മദഗസയൻ ഒര തടകമദവടട

എനദശശസയകന
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സസ്റ്റാഫയ് എഡലിറര് 

    

 

    അബ്ദുല് ഗഫൂര് എശ. (കകൈറയ് മസ്റ്റാസര് )
 (H.S.T ENGLISH)

                                                  
മഖവദകന

      ടപദത വയദദദഭദദസരശഗതന നടകന വയപവകരമദയ മദറങൾകന ആകശ കടദൻ

     വയവരസദമങതയക വയദദയയൽ വയദദദർഥയകൾകന പദവവണദശ നൽകകടയന ലകദമതദടടയദണന 

Little  Kite  Club      രപവകരയചയരയകനതന കടയകളടട സർഗദതകത മപദഷയപയകനതയനന ഒര

Digital  magazin     കബയടന മനതതതതയൽ പറതയറകകയദണന എശ.   എശ ഹഹസളയടല Little

Kite-    അശഗങളടട സദമങതയത മയകവന വയളയമചദതനതദയയരന.  English Club   നയർമയച 'The

Project  Tiger'    മഷദർടന ഫയലയശ youTub-  ൽ ലഭദമദണന.   സയനയമദനയർമദണതയനന സഹകരയച

 ടഹഡന മദസർ,  അധദദപകർ,  PTAഅശഗങൾ,     എനയവമരദടള കടപദടശ കടദടത സയ.പയ.

      മഹമദന അഷനറഫന മദസറടട സദമങതയക പയനണയശ ഇവയടട അനസരയകടട.  മപദരദയകൾ

       ചണയകദണയചശ അകമഴയഞ പയനണ വവണശ നൽകയയശ ഈ സദദദമടത മപദതദഹയപയകടമന

പതവകമയദടട......
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എഡലിററസ്റ്റാറേലിയല് റബസ്റ്റാര്ഡയ്

Chief Editor

NAHYAN ALI K T (9 C)

          Sub Editors

• DIYOOF K (9 B)

• MUHAMMED SHEHAN C (9 B)

• MUHAMMED FAYIZ A T (9 E)

•  MUHAMMED ARSH P C (9 B)

• MUHAMMED ATHEED P P (9 D)
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ഉള്ളടകശ

1. സറന്ദേശശ  ................................................................

2. മഖവദകന  .............................................................

3.  ……………………………………പദർതനദ ഗവതശ  ...

4. N C C WING……………………………………….

5.    …………………………സയശഹടത തരതയയ മദൻ  ..

6.   …………………………മജദഷനന മതദനയയ മതദനൽ  ..

7.   ……………………………………………മപന വയപവശ  .  

8.   …………………………………………മപന വവടന  ..

9.  ……………………………………പണയ നദടദങൾ  ...

10.  SPC WING………………………………..

11. ………………………………………………കതയസന  .

12. SPORTS……………………………………..

13.   ………………………………ഗവൻ അമദസയമഡഴന  ..

14.      ………………………………………കടയകഷയ ഒര കടകഷയ

15. എശ  .  എശ  .     …………………………ടന യശസയർതയയ പതയഭ  ...

16. SCOUT WING……………………………………………..

17. LITTLE KITES ROUTINE CLASS……………………….
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                                                                                                        ബദറുദദ്ദീന് പസ്റ്റാറേന്നൂര്

പസ്റ്റാര്ത്ഥനസ്റ്റാ ഗദ്ദീതശ

സുഭഗ സദനമദ്ദീ പുവനലിയയ അയമയ്ത്ത യസ്റ്റാ മനസ്റ്റായന

സവലിധശ അടലിയനലിരനലിടസ്റ്റാശ പലിഴ മസ്റ്റായയ് നദ്ദീ ഹനസ്റ്റായന

ഇരുളലിയലസ്റ്റാരു തലിരലി മനതലിനതുമതലി യതളലിയയ്  നദ്ദീ ദയസ്റ്റായന

ഇരവശ പകൈലുയമന് ഇദയയമരലിയയ്ണതറേലിയു നദ്ദീ റേഹസ്റ്റായന

അറേലിവലിന് കുറേവലിനസ്റ്റാലതലിരുവലിട്ടു ഞസ്റ്റാന് ചരലിചസ്റ്റാതസ്റ്റാണറേലിയസ്റ്റായത

അര്ഹശ ഇറേറയസ്റ്റാന് തന്കൈനലിവമസ്റ്റാത്രമസ്റ്റാണടലിയനഭയശ മുറേസ്റ്റായദ

അപഥന് അടലിയന് നലിന് സവലിധശ അണയുശ മുമ്പുണര്ത്തറണ സുബയ്ഹസ്റ്റായന

അബദശ വഴലിവലിടസ്റ്റാ സുബദ വഴലികൈളലില് നടത്തറണ ഫര്ദസ്റ്റായന

നലിറേയുശ അരുതസ്റ്റായ്മത്തരമസ്റ്റാല് ഉയലിരലിയന പതലിരതസ്റ്റാകലിയതസ്റ്റായല

നലിറേയുശ മലിഴലിനദ്ദീരലിനരുവലി രണലിലുശ ഉറേവ വറലിയയനസ്റ്റായല

നുരയുശ സുരമധു സദനശ ദുനലിയസ്റ്റാവലില് മയങലി ഞസ്റ്റാന് ഇറേറയസ്റ്റായന

നരകൈശ അതലിനുയട വലിറേകൈലിന് തടലിയസ്റ്റാകുശ തരത്തലിലസ്റ്റായലിത ഞസ്റ്റായന
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N C C WING

                                       

K C MOOSAKUTTY

(NCC OFFICER)
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                                                                                                          അല്സസ്റ്റാബലിത്തയ് (6 C)

           സലിശഹയത്ത തുരത്തലിയ മസ്റ്റാന് 

      ഒരു കമാടട്ടിൽ നട്ടിറഹയെ മൃഗങ്ങളുണമായെട്ടിരുന്നു അവര് സനനമാഷനതമാഹടെയയും നപേടെട്ടിനയെമാടെയമമായെട്ടിരുന്നു
ജജീവട്ടിച്ചതഡ്. അവരട്ടിൽഹപ്പെട ഹകമാച്ചു മൃഗങ്ങഹളെ ഹകമാന്നു തട്ടിന്നലമായെട്ടിരുന്നു എലമാ മൃഗങ്ങളുഹടെയയും ശത്രുവമായെ
സട്ടിയുംഹെയും.  കമാട്ടുരമാജമാവമാനണേലയും  ഞങ്ങളെട്ടിൽഹപ്പെട  ഹകമാച്ചു  മൃഗങ്ങഹളെപേട്ടിടെട്ടിച്ചു  തട്ടിന്നുന്നഹതന്നഡ്  പേലരുയും
ഹചമാല്ലുമമായെട്ടിരുന്നു അങ്ങഹനയെട്ടിരട്ടിഹക്കെ ഒരു കനത നവനലട്ടിൽ കമാടട്ടിഹല മൃഗങ്ങഹളെല്ലുയും ഹവളയും എവട്ടിഹടെ
കട്ടിട്ടുഹമന്നു നതടെട്ടി നടെക്കുകയെമായെട്ടിരുന്നു.  കമാടട്ടിഹല മുക്കൂടങ്ങളെട്ടിൽ ഏറ്റവയും ബുദട്ടി കുടെട്ടിയെ ഒരു കുടട്ടി മമാൻ
ഹവളയും നതടെട്ടിയെട്ടിറങ്ങട്ടി അവൻ നടെന്നു നടെന്നഡ് ഒരു നദട്ടി കരയെട്ടിഹലതട്ടി.  ആ നദട്ടി കണനപ്പെമാൾ അവനഡ്
സനനമാഷമടെക്കെമാൻ  പേറ്റട്ടിയെട്ടില  അവൻ  പേട്ടിന്നജീടെഡ്  ഒന്നുയും  ആനലമാചട്ടിച്ചട്ടില  പുഴയെട്ടിനലക്കെഡ്  ചമാടെട്ടിയെട്ടിറങ്ങട്ടി
എന്നട്ടിടഡ്  വയെര് നട്ടിറഹയെ ഹവളയും കുടെട്ടിച്ചു.  എങട്ടിലയും കുടട്ടി  മമാൻ വളെഹര കജീണേട്ടിതനമായെട്ടിരുന്നു.  അവനഡ്
അവട്ടിഹടെ  ഉണമായെട്ടിരുന്ന ഒരു മരചുവടട്ടിൽ കട്ടിടെന്നുറങ്ങട്ടി കുഹറ സമയെയും കഴട്ടിഞ്ഞനപ്പെമാൾ ശത്രുക്കെളെമായെ രണ
സട്ടിയുംഹെങ്ങൾ അവട്ടിഹടെ എതട്ടിനചര്ന്നു കുടട്ടിമമാൻ ഹഞടട്ടിയണേര്ന്നു.

            സട്ടിയുംഹെങ്ങൾ അനലമാചട്ടിച്ചു തന്നഹത കമാരരയും കുശമാലമായെട്ടി.അവരട്ടിൽഹപ്പെട  ഒരു സട്ടിയുംഹെയും പേറഞ.
അനപ്പെമാൾ  കുടട്ടിമമാനട്ടി  ഹനമാരു  ബുദട്ടിനതമാന്നട്ടി  കുടട്ടിമമാൻ  സട്ടിയുംഹെങ്ങനളെമാടെഡ്  പേറഞ  അനയമാ  സട്ടിയുംഹെനചടമാ
നട്ടിങ്ങൾ  രണ  നപേരുയും  ഭകട്ടിക്കെമാൻ  നപേമാവകയെമാനണേമാ  സട്ടിയുംഹെങ്ങൾ  പേറഞ  അഹത  നട്ടിഹന്ന  ഞങ്ങൾ
തട്ടിന്നുകളെമായെമാൻ നപേമാവകയെമാണേഡ്. പേട്ടിന്നജീടെഡ് രണഡ് സട്ടിയുംഹെങ്ങളുയും തര്ക്കെമമായെട്ടി ആ മമാൻ എനട്ടിക്കു മമാത്രമമാ മനറ്റ
സട്ടിയുംഹെവയും അതു തഹന്ന പേറഞ.  അങ്ങഹന പേറഞ്ഞഡ് പേറഞ്ഞഡ് അവര് തര്ക്കെമമായെട്ടി.  കുടട്ടിമമാൻ പേറഞ
നട്ടിങ്ങൾ രണ നപേരുയും നചര്ന്നഡ്  തട്ടിന്നമാൻ മമാത്രയും ഇറച്ചട്ടിഹയെമാന്നുയും എഹന്റെ നദഹെതഡ് ഇല്ല അതട്ടിനഡ്  നട്ടിങ്ങൾ
ഒരു ഓട മത്സരയും നടെതണേയും ആരമാനണേമാ ആദരയും അവട്ടിഹടെ കമാണുന്ന മമാവട്ടിൽ ഹതമാടുന്നതഡ് അവര്ക്കെഡ് തഹന്ന
എഹന്ന  ഭകട്ടിക്കെമായും.  സട്ടിയുംഹെങ്ങൾ  ഓടെട്ടിത്തുടെങ്ങട്ടി  കട്ടിടട്ടിയെ  തക്കെതട്ടിൽ  കുടട്ടിമമാൻ  ഓടെട്ടി  രകഹപ്പെട്ടു.
സട്ടിയുംഹെയുംങ്ങൾ തട്ടിരട്ടിഞ നനമാക്കെട്ടിയെതുയും  മമാനട്ടിഹന്ന കമാണേമാനട്ടില പേട്ടിഹന്ന സട്ടിയുംഹെങ്ങൾ അവര്ക്കെഡ്  പേറ്റട്ടിയെ
അമളെട്ടി മനസട്ടിലമായെട്ടി....
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റജജ്യേഷ്ഠനയ് റതസ്റ്റാനലിയ റതസ്റ്റാനല്

  ഒരട്ടിടെതഡ്  ഒരു  വജീടുണമായെട്ടിരുന്നു  അവട്ടിഹടെ  അനട്ടിയെനയും  നജരഷ്ഠനയും  ഉണമായെട്ടിരുന്നു

നജരഷ്ഠഹന  കയട്ടിൽ  കുഹറ  സസ്വതഡ്  ഉണമായെട്ടിരുന്നു  ഒരു  ദട്ടിവസയും  അവര്  തമാമസട്ടിക്കുന്ന  വജീടെട്ടിനഡ്

അടുത്തുള  വജീടട്ടിൽ  കളൻ  കയെറട്ടി   നജരഷ്ഠനഡ്  നപേടെട്ടിയെമായെട്ടി  നജഷ്ഠൻ  വട്ടിചമാരട്ടിച്ചഡ്  സസ്വഹതലമായും

എവട്ടിഹടെഹയെങട്ടിലയും  ഒളെട്ടിപ്പെട്ടിച്ചുഹവയ്ക്കണേഹമന്നഡ്  നജരഷ്ഠൻ  പേറഞ  കുഴട്ടിയണമാക്കെട്ടി  ഒളെട്ടിപ്പെട്ടിച്ചുവയ്ക്കമാൻ

നജരഷ്ഠൻ  അനട്ടിയെനനമാടെഡ്  ഇക്കെമാരരയും  പേറഞ  എന്നട്ടിടഡ്  പേട്ടിനറ്റന്നഡ്  നജഷ്ഠൻ  ഒരു  കുഴട്ടിയെട്ടിൽ

ഒളെട്ടിപ്പെട്ടിച്ചുഹവച്ചു എന്നട്ടിടഡ് നജഷ്ഠൻ ഉച്ചയ്ക്കഡ് കുഴട്ടികുഴട്ടിച്ചഡ് നനമാക്കുയും അങ്ങഹന നജരഷ്ഠൻ അതഡ് പേതട്ടിവമായെട്ടി

ഒരുദട്ടിവസയും  നജഷ്ഠൻ  നടെക്കുന്നതഡ്  കളൻ  കണ  അങ്ങഹന  അനദ്ദേഹെയും  നനമാക്കെട്ടി  സസ്വഹതലമായും

പേമാത്രമമായെട്ടിട്ടുണഡ് ഇതഡ് കണഡ് കണ്ണൻ പേറഞ നലമാടറട്ടി അടെട്ടിച്ച നലമാടറട്ടി അടെട്ടിച്ച നജഷ്ഠൻ നപേമായെതുയും

കളൻ സസ്വഹതലമായും  എടുത്തു എന്നട്ടിടഡ്  കലഡ്  എടുതട്ടിടഡ്  അതട്ടിഹലലമായും  ഇടട്ടിട്ടു  പേട്ടിനറ്റന്നഡ്  നജഷ്ഠൻ

സസ്വത്തു നനമാക്കെട്ടിയെനപ്പെമാൾ കമാണുന്നട്ടില അനപ്പെമാൾ നജഷ്ഠൻ കരഞ അതഡ്  നകടഡ്  ആളുകൾ വന്നു

എന്നട്ടിടഡ്  അനദ്ദേഹെയും ആളുകനളെമാടെഡ്  നടെന്നഹതലമായും പേറഞ അനപ്പെമാൾ ആളുകൾ പേറഞ നട്ടിങ്ങളുഹടെ

സസ്വതഡ് ആയെമാലയും കലഡ് ആയെമാലയും എനഡ് വട്ടിതരമാസയും
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റപന വലിപ്ലവശ  

 സമാഹെട്ടിതരകമാരനമാര് തൂലട്ടിക  ചലട്ടിപ്പെട്ടിച്ചുഹകമാണഡ്  സമൂഹെതട്ടിൽ  വട്ടിപ്ലവയും നടെത്തുനമമാൾ

നല   പേമാഠയും   കുടട്ടികൾ   വട്ടിദരമാലയെ   അങണേതട്ടിൽ   കുമട്ടിഞ  കൂടുന്ന   പ്ലമാസ്റ്റട്ടിക്കെട്ടിഹനതട്ടിഹര

പ്രതട്ടികരട്ടിച്ചതഡ്   അജഡ്മൽ   ഹെമാരട്ടിസഡ്   (6 എ)  എന്ന   ഹകമാച്ചുമട്ടിടുക്കെനട്ടിലൂഹടെ   പേകര്ന്നുതന്ന

നപേനനട്ടിര്ണേനതട്ടിലൂഹടെ  യെമാണേഡ്  .ശരട്ടിക്കുയും ഒരു വട്ടിപ്ലവയും തഹന്നയെമാണേഡ്  അധരതമാപേകരുയും ഒന്നടെങയും

നപ്രമാത്സമാഹെട്ടിപ്പെട്ടിച്ച പ്രവര്തനമമായെട്ടിരുന്നു  ഇതഡ് വട്ടിപേണേനവയും  നടെതട്ടിവരുന്നുണഡ്

 റപന വദ്ദീടയ്  
 

ടെമാലന്റെഡ് ലമാബഡ് എന്ന SSA പേദതട്ടിയെട്ടിൽ  MMHS ഏറ്റടുത വന്ന  പ്രവര്തനവയും  നപേന

n നട്ടിര്മമാണേമമാണേഡ്   .വജീടുകളെട്ടിൽ  നട്ടിന്നഡ്നട്ടിര്മട്ടിച്ചതഡ്  മമാതമാപേട്ടിതമാക്കെളുഹടെ   സഹെമായെതമാൽ

ആവശരക്കെമാര്ക്കു  നൽകട്ടി  നല വരുമമാനയും  ഉണമാകുവമാനയും  ഇതട്ടിലൂഹടെ  കഴട്ടിഞ്ഞട്ടിട്ടുണഡ്  വട്ടിതഡ്

നപേന എന്ന ആശയെയും  മുൻ  വര്ഷങ്ങളെട്ടിൽ  നല പേടെവയും  ആയെട്ടി  ബന്ധഹപ്പെടുതട്ടി  നട്ടിര്മട്ടിച്ചട്ടിരുന്നു  

കുടട്ടികൾ അലകരമമായെട്ടി വലട്ടിഹച്ചറട്ടിയന്ന  പ്ലമാസ്റ്റട്ടികഡ്   വസ്തുക്കെൾ  ,നപേനയഹടെ റജീഫട്ടിലര്

മുലമായെവ സട്ടിരമമായെ  ഒരുസലതഡ്   നട്ടിനകപേട്ടിക്കുവമാനയും  നപേന വജീടെഡ്  എന്ന നപേരട്ടിൽ  സഡ് കൂൾ

വരമാനയെട്ടിൽ  ഗമാസഡ്  ഹകമാണഡ്  നട്ടിര്മട്ടിച്ച  ഒരു നബമാകഡ്  ഉണമാക്കെട്ടിവച്ചു  ഹതഹക്കെപുറയും  സമ്പൂര്ണേ

മമാലട്ടിനര   മുക്തമമാക്കുക   എന്ന  ലകരവമമായെട്ടി   നമാട്ടുകരുയും  പൂര്വ  വട്ടിദരമാര്തട്ടികളുയും   നചര്ന്നഡ്

നടെത്തുന്ന   ശുചട്ടിതസ്വമട്ടിഷനയും   അഭട്ടിമമാനമാര്ഹെമമാണേഡ്.  വൃതട്ടി  ഈമമാഹന്റെ  പേകുതട്ടിയെമാണേഡ്  എന്ന

പ്രവമാചകവചനയും ഈ പ്രവര്തനതട്ടിനഡ്  വഴട്ടിവചനമമാണേഡ്  .
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ബകര് കൈറല്ലസ്റ്റാടയ്
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                        SPC WING

                                                                                                                       P P MOOSA KUTTY 
                                                                                                                              SPC OFFICER
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                            ദലിയൂഫയ്  (9 B)                                                                                              

കൈകലിസയ്

1. 72- ാമായും വയെസട്ടിൽ ' സട്ടിൽവര് ഹജയെട്ടിയുംസഡ് ' എന്ന    കുറ്റമാനനസ്വഷണേ നനമാവൽ എഴുതട്ടിയെ  മലയെമാളെ

     വനട്ടിത?

   ഉ: ഭദ്ര എൻ.നമനനമാൻ

2. ഫമാൻസട്ടിഹന്റെ തലസമാനയും ഏതഡ്?

ഉ: പേമാരട്ടിസഡ്

3. ഇനരയഹടെ മഴയഹടെ അളെവഡ് എടുക്കുന്നതഡ്  എലമാ ദട്ടിവസവയും ഏതഡ് സമയെതമാണേഡ് ?

ഉ:രമാവട്ടിഹല 8.30

4. നകരളെതട്ടിഹല ആദര മുഖരമനട്ടി ആരഡ്?

ഉ: ഇ.എയും.എസഡ്.നമ്പൂതട്ടിരട്ടി പേമാടെഡ്

5. മുനന്നമാടഡ് നപേമായെമാൽ നതമാൽക്കുകയയും പേട്ടിനന്നമാടഡ് വന്നമാൽ വട്ടിജയെട്ടിക്കെയയും ഹചയയും ഏതമാണേഡ് ആ കളെട്ടി?

                    ഉ: വടെയുംവലട്ടി

6. തമാജഡ് മഹെൽ ഏതഡ് സയുംസമാനതമാണേഡ് സട്ടിതട്ടി ഹചയന്നതഡ്?

ഉ: ഉതര് പ്രനദശഡ്

7. ഇനരയമമായെട്ടി അതട്ടിര്തട്ടി പേങട്ടിടുന്ന ഏറ്റവയും ഹചറട്ടിയെ രമാജരയും?

ഉ: ബൂടമാൻ

8. ഇനരയഹടെ ആദര നട്ടിയെമ മനട്ടി ആരഡ്?

ഉ: നഡമാ.ബട്ടി.ആര്.അയുംനബദഡ്കര്

9. മലയെമാളെ ഭമാഷയഹടെ പേട്ടിതമാവഡ് ആരഡ് ?

ഉ: എഴുതച്ഛൻ

10. വമാനകമാഡകമാമ കപ്പെലട്ടിറങ്ങട്ടിയെ വര്ഷയും ഏതഡ്?

                     ഉ:1498 ൽ
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                  SPORTS

                    

  JUNIOR  BASKET BALL INTER SCHOOL CHAMPIONS 2018

   INTER SCHOOL BASKET BALL CHAMPIONS 2017

            MUHAMMED FAIJAS MP
         NATIONAL GYMNASTIC CHAMPION 2018

          INTER SCHOOL CRICKET WINNERS 2012
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ഗദ്ദീന്  അമസ്റ്റാസലിറഡഴയ്  

കമാസഡ് റൂമുകൾ   വൃതട്ടിയളതമാവണേയും   എന്ന  ലകരനതമാഹടെ    ഹമമാ  തയും  34

ഡട്ടിവട്ടിഷനകളെട്ടിൽ  നട്ടിന്നുയും  ഓനരമാ   ലജീഡരഡ്മമാഹര ഹതരഞ്ഞ ടുതഡ് ഗജീൻ അയുംബമാസഡര്മമാരമായെട്ടി

പ്രഖരമാപേട്ടിച്ചു  PTA  യെട്ടിൽ  നട്ടിന്നുയും അവര്ക്കുള  ഓവര്നക്കെമാടഡ്   സയുംഘടെട്ടിപ്പെട്ടിചഡ്    നൽകട്ടി സ്കൂൾ

മുറ്റത്തുയും  വരമാനയെട്ടിലയും  വലട്ടിയെ  നവസ്റ്റഡ്  നബമാകഡ്  സമാപേട്ടിച്ചു                                        

ഇടെനവളെ  സമയെങ്ങളെട്ടിൽ  മമതമാനത്തുനട്ടിന്നുയും  കളെട്ടിക്കുന്ന  പേലതരയും  പ്ലമാസ്റ്റട്ടികഡ്  പേന്തുകൾ

പേട്ടിടെട്ടിഹച്ചടുക്കെമാൻ  അയുംബമാസട്ടിഡര്മമാഹര   വട്ടിനശട്ടിപ്പെട്ടിച്ചുയും   വട്ടിനസട്ടിപ്പെട്ടിച്ചുയും  ചുമതലകൾ  നട്ടിറനവറ്റട്ടി

മട്ടിടുക്കെരമാവമാൻ  കഴട്ടിവള  പേടമാളെക്കെമാര്ക്കെഡ്

കുടലിക്കൃഷലി ഒരു കൂട്ടുകൃഷലി
 

പുതൻ  തലമുറയെട്ടിൽ  കൃഷട്ടി,കര്ഷകൻ  ,  പേമാടെയും   ഹനൽവയെൽ  എന്ന വമാക്കുകൾ

ഇലമാതമാവകയെമാണേഡ്  അറട്ടിവഡ്  നൽകട്ടി അവഹര  തട്ടിരട്ടിച്ചുഹകമാണ  വരൻ  ഉതകുന്ന  കൃഷട്ടി പേമാടെയും

കമാസഡ്  നടെതട്ടി  .നലപേമാഠയും ശ്രനദയെമമായെട്ടി  പുതട്ടിയെറ കൃഷട്ടി ഓഫജീസര്  നൽകട്ടിയെ  രസകരമമായെ

കമാസട്ടിലൂഹടെ വട്ടിദരമാര്തട്ടികൾ  ശപേഥയും  ഹചയ്തു  

"തജീര്ച്ചയെമായയും  ഞങ്ങൾ  കൃഷട്ടിഹയെ  തട്ടിരട്ടിച്ചുപേട്ടിടെട്ടിക്കുയും     എന്നഡ്  മട്ടികച്ചയെട്ടിനയും  വട്ടിത്തുകൾ

നൽകട്ടിയെമാണേഡ്  അനദ്ദേഹെയും  avasanipichathu
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എശ  .  എശ  .   യന്റെ യശസ്സുയര്ത്തലിയ പതലിഭ

സ്കൂൾ യവജനനമാത്സവതട്ടിൽ ഗ്രൂപ്പെഡ് നസമാങട്ടിന തബല വമായെട്ടിക്കെമാനള പേട്ടി.ടെട്ടി ശബജീറ ടെജീച്ചറുഹടെ
കണേമമാണേഡ് തഹന്റെ സകൂളെട്ടിഹല ആദര അരനങ്ങറ്റമമായെതഡ് എന്നഡ്  അജഡ്മൽ ഓര്ക്കുന്നു

എടമായും കമാസട്ടിൽ പേഠട്ടിക്കുനമമാൾ ജട്ടിലമാ യവജനനമാത്സവതട്ടിൽ എ നഗഡഡ് നനടെട്ടിയെതുയും
തുടെര്ന്നഡ്  രണഡ്  വര്ഷവയും സയുംസമാന കനലമാത്സവതട്ടിൽ എ നഗഡഡ് നനടെട്ടി മമാതരമങ്ങളുഹടെ

ശ്രദ നകന്ദ്രമമായെട്ടി. 2017-ൽ തൃശൂരട്ടിൽ ഹവച്ചു നടെന്ന സയുംസമാന കനലമാത്സവതട്ടിൽ മമാതൃഭൂമട്ടിയഹടെ
പുരസഡ് കമാരയും നനടെട്ടിയെനതമാഹടെ സ്കൂളെട്ടിലയും നമാടട്ടിലയും സുപ്പെര്സ്റ്റമാറമായെട്ടി . ഒരു തബല

സമമാനമമായെട്ടി നൽകട്ടിയെ സ്കൂൾ അധട്ടികൃതഹര നനട്ടിനയെമാഹടെ സ്മരട്ടിക്കുന്നു. വട്ടിജയെതട്ടിഹന്റെ
പേടെവകളെട്ടിൽ ജമാസ്മട്ടിൻ ടെജീച്ചര് എന്നുയും ഒപ്പെമുണഡ് തഹന്റെ ചട്ടിത്രമുള നന്യൂസഡ് നപേപ്പെര്

കമാസഡ്മുറട്ടിയെട്ടിൽ ഒടട്ടിച്ചതുയും അദരപേകരുഹടെ പ്രശയുംസ പ്രവമാഹെവയും മമാനട്ടിസട്ടിൽ ചട്ടിലട്ടിടഡ് സൂകട്ടിച്ച നല
നമാളുകളുഹടെ ഓര്മകളെമാണേഡ്. നഗമാവര്നറുഹടെ

കയട്ടിൽനട്ടിന്നുയും ബഹുമതട്ടി ഏറ്റുവമാങ്ങട്ടിയെതുയും
ജജീവട്ടിതതട്ടിഹല ധനര മുഹൂര്തമമായെട്ടി

കരുതുന്നു തബലനയെമാടുള തമാൽപേരരയും സ്കൂൾ
പേഠനഹത

നദമാഷകരമമായെട്ടി ബമാധട്ടിച്ചട്ടിട്ടുനണമാ എന്ന
നചമാദരതട്ടിന്നഡ് കണ്ണട്ടിരുകട്ടി ഒരു
കളച്ചട്ടിരട്ടിനയെമാഹടെ...... ഇലമാ

ഹമക്കെമാനട്ടിക്കെൽ എൻജട്ടിനട്ടിയെര് അവനമാണേഡ്
ആഗഹെയും എങട്ടിലയും ഒപ്പെയും കലമാ പേഠനവയും

തുടെരുയും
. പ്ലസഡ് വണ്ണട്ടിൽ പേഠട്ടിക്കുന്ന സനഹെമാദട്ടിരട്ടി സുമഹെറ റമജീശ നഹലമാരു മയെട്ടിലമാഞട്ടി ഡട്ടിമസനറമാണേഡ്

ഏഴമായും കമാസ്സുകമാരട്ടി ആയെട്ടിഷ നഫറമാ നന്നമായെട്ടി പേമാടുയും അജഡ്മലട്ടിഹന്റെ ഉമ കൂടട്ടിനച്ചര്ത്തു .
പേട്ടിതമാവട്ടിഹന്റെ ഗുരുനമാഥൻ കൂടെട്ടിയെമായെ . അനനഡ് കൃഷ്ണൻ സമാറട്ടിഹന്റെ കട്ടിഴട്ടിൽ തബല പേഠനയും

തുടെരുന്ന അജഡ്മലട്ടിന്നഡ് അറട്ടിയെഹപ്പെടുന്ന ഒരു തബലട്ടിസ്റ്റഡ് അവനമാണേഡ് അഗഹെയും.... പേടെട്ടിയെട്ടിറങ്ങുനബമാൾ
കുടട്ടി നഫമാനടമാഗമാഫര് ഓര്മട്ടിപ്പെട്ടിച്ചു  ഒന്നു രണ സഡ് നമാപേഡ് ഹമമാമബൽ കരമാമറയെട്ടിൽ

ചട്ടിത്രങ്ങൾ പേതട്ടിയനമമാൾ അടുക്കെളെ ചമായെഡ്പ്പെട്ടിനടുതഡ് തട്ടിരമമാലകൾ ആ ഹകമാച്ചു കുടെട്ടിലട്ടിഹന
പുൽകമാഹനന്നനപേമാഹല വഹന്നതട്ടി നനമാക്കുന്നുണമായെട്ടിരുന്നു .....

അറബട്ടികടെലട്ടിഹന്റെ തട്ടിരയെടെട്ടി ശബയും തമാളെ ഹപേരുക്കെമാമമായെട്ടി മുറുകുനമമാൾ തരയുംഗങ്ങൾ
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ഹൃദയെതട്ടിനലറ്റട്ടി ഒരു ശട്ടിഷരഹന നപേമാനല കലമായെട്ടി പുഴഹയെമാഴുകുന്നു ........ അഴട്ടിമുഖതജീരഹത
ഹകമാച്ചുകുടെട്ടിലട്ടിൽ പേട്ടിതമാവട്ടിഹന്റെ വഴക്കെരട്ടിക്കെനഹെമാതമാ അജഡ്മലട്ടിഹന്റെ വട്ടിരലകൾ തബലയെട്ടിൽ

നമാദ വട്ടിസ്മയെയും തജീര്കുനമമാൾ ആടുകളെ ഭമാഗനതക്കു പേമാഞ്ഞടെട്ടിക്കുന്ന തട്ടിരമമാലകൾ
നട്ടിര്വൃതട്ടിനയെമാഹടെ
പേതഞ്ഞമറന്നു.....

നകമാലയെട്ടിൽ കഴട്ടിറട്ടിയെനപേമാൾ കൂഹടെയളവഹന്റെ സയുംശയെയും
ഏതനരനന്നമാ ടെജീച്ചനറ വജീടെഡ് ?

അജു .......നട്ടിഹന്റെ കമാസട്ടിനല കുനടെരമാളെമാണേന്നമാ നതമാന്നുന്നതഡ്  ---യൂണേട്ടിനഫമായും കണ ഉമയഹടെ
പ്രതട്ടികരണേയും . ഞങ്ങൾ അജഡ്മലട്ടിഹന്റെ കമാസഡ്അല . സ്കൂൾ ഡട്ടിജട്ടിറ്റൽ മമാഗസജീനട്ടിനലകഡ് അവഹന്റെ

ഒരു ഫജീച്ചര് തയെമാറമാകമാനണഡ് ---ഞമാൻ തട്ടിരുതട്ടി
നറഡട്ടിനയെമാ നസ്റ്റഷനട്ടിൽ ഒരു ഹറനക്കെമാര്ഡട്ടിങ്ങുണമായെട്ടിരുന്നു ഇനപ്പെമാഴതട്ടിയെഹതമാള്ളൂ കുടട്ടിതയും

വട്ടിടെമാത ഗഗൗരവനളവഹന്റെ പുഞട്ടിരട്ടി, ഞങ്ങൾക്കു
കുറട്ടിച്ചട്ടിടുക്കെമാനള വട്ടിവരങ്ങൾ

നകമാരമുഖമമായെട്ടി !!
തബല ആര്ടട്ടിസ്റ്റമായെ പേട്ടിതമാവഡ് എൻ.വട്ടി.റഹെജീമട്ടിഹന്റെ

ശട്ടികനതട്ടിൽ 6) വയെസട്ടിലമാണേഡ് അജഡ്മൽ
തബല വമായെന ആരയുംഭട്ടിച്ചതഡ് !അതരമമായെട്ടി

നസ്റ്റജട്ടിൽ കയെറമാനള മധരരയും പേകര്ന്നതഡ് കമാസഡ്
ടെജീച്ചറമായെട്ടിരുന്നു

--
സ്കൂൾ യവജനനമാത്സവതട്ടിൽ ഗ്രൂപ്പെഡ് നസമാങട്ടിന തബല വമായെട്ടിക്കെമാനള പേട്ടി.ടെട്ടി ശബജീറ ടെജീച്ചറുഹടെ

കണേമമാണേഡ് തഹന്റെ സകൂളെട്ടിഹല ആദര അരനങ്ങറ്റമമായെതഡ് എന്നഡ്  അജഡ്മൽ ഓര്ക്കുന്നു
എടമായും കമാസട്ടിൽ പേഠട്ടിക്കുനമമാൾ ജട്ടിലമാ യവജനനമാത്സവതട്ടിൽ എ നഗഡഡ് നനടെട്ടിയെതുയും

തുടെര്ന്നഡ്  രണഡ്  വര്ഷവയും സയുംസമാന കനലമാത്സവതട്ടിൽ എ നഗഡഡ് നനടെട്ടി മമാതരമങ്ങളുഹടെ
ശ്രദ നകന്ദ്രമമായെട്ടി. 2017-ൽ തൃശൂരട്ടിൽ ഹവച്ചു നടെന്ന സയുംസമാന കനലമാത്സവതട്ടിൽ മമാതൃഭൂമട്ടിയഹടെ

പുരസഡ് കമാരയും നനടെട്ടിയെനതമാഹടെ സ്കൂളെട്ടിലയും നമാടട്ടിലയും സുപ്പെര്സ്റ്റമാറമായെട്ടി . ഒരു തബല
സമമാനമമായെട്ടി നൽകട്ടിയെ സ്കൂൾ അധട്ടികൃതഹര നനട്ടിനയെമാഹടെ സ്മരട്ടിക്കുന്നു. വട്ടിജയെതട്ടിഹന്റെ

പേടെവകളെട്ടിൽ ജമാസ്മട്ടിൻ ടെജീച്ചര് എന്നുയും ഒപ്പെമുണഡ് തഹന്റെ ചട്ടിത്രമുള നന്യൂസഡ് നപേപ്പെര്
കമാസഡ്മുറട്ടിയെട്ടിൽ ഒടട്ടിച്ചതുയും അദരപേകരുഹടെ പ്രശയുംസ പ്രവമാഹെവയും മമാനട്ടിസട്ടിൽ ചട്ടിലട്ടിടഡ് സൂകട്ടിച്ച നല നമാളുകളുഹടെ

ഓര്മകളെമാണേഡ്. നഗമാവര്നറുഹടെ കയട്ടിൽനട്ടിന്നുയും ബഹുമതട്ടി ഏറ്റുവമാങ്ങട്ടിയെതുയും
ജജീവട്ടിതതട്ടിഹല ധനര മുഹൂര്തമമായെട്ടി കരുതുന്നു തബലനയെമാടുള തമാൽപേരരയും സ്കൂൾ പേഠനഹത

നദമാഷകരമമായെട്ടി ബമാധട്ടിച്ചട്ടിട്ടുനണമാ എന്ന നചമാദരതട്ടിന്നഡ് കണ്ണട്ടിരുകട്ടി ഒരു കളച്ചട്ടിരട്ടിനയെമാഹടെ...... ഇലമാ
ഹമക്കെമാനട്ടിക്കെൽ എൻജട്ടിനട്ടിയെര് അവനമാണേഡ് ആഗഹെയും എങട്ടിലയും ഒപ്പെയും കലമാ പേഠനവയും തുടെരുയും

. പ്ലസഡ് വണ്ണട്ടിൽ പേഠട്ടിക്കുന്ന സനഹെമാദട്ടിരട്ടി സുമഹെറ റമജീശ നഹലമാരു മയെട്ടിലമാഞട്ടി ഡട്ടിമസനറമാണേഡ്
ഏഴമായും കമാസ്സുകമാരട്ടി ആയെട്ടിഷ നഫറമാ നന്നമായെട്ടി പേമാടുയും അജഡ്മലട്ടിഹന്റെ ഉമ കൂടട്ടിനച്ചര്ത്തു .
പേട്ടിതമാവട്ടിഹന്റെ ഗുരുനമാഥൻ കൂടെട്ടിയെമായെ . അനനഡ് കൃഷ്ണൻ സമാറട്ടിഹന്റെ കട്ടിഴട്ടിൽ തബല പേഠനയും

തുടെരുന്ന അജഡ്മലട്ടിന്നഡ് അറട്ടിയെഹപ്പെടുന്ന ഒരു തബലട്ടിസ്റ്റഡ് അവനമാണേഡ് അഗഹെയും.... പേടെട്ടിയെട്ടിറങ്ങുനബമാൾ
കുടട്ടി നഫമാനടമാഗമാഫര് ഓര്മട്ടിപ്പെട്ടിച്ചു ഒന്നു രണ സഡ് നമാപേഡ്  ഹമമാമബൽ കരമാമറയെട്ടിൽ

ചട്ടിത്രങ്ങൾ പേതട്ടിയനമമാൾ അടുക്കെളെ ചമായെഡ്പ്പെട്ടിനടുതഡ് തട്ടിരമമാലകൾ ആ ഹകമാച്ചു കുടെട്ടിലട്ടിഹന
പുൽകമാഹനന്നനപേമാഹല വഹന്നതട്ടി നനമാക്കുന്നുണമായെട്ടിരുന്നു .....
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SCOUT WING

   
SHANAVAS C
SCOUT MASTER
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LITTLE KITES ROUTINE CLASS
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                               ലലിറലില് കകൈറയ്സയ് 
               വലിദജ്യേസ്റ്റാര്ത്ഥലികൈളുയട സമഗ വളര്ചയുശ മുറനറവശ വലിദജ്യേസ്റ്റാര്ത്ഥലികൈളുയട സമഗ വളര്ചയുശ മുറനറവശ 
                                                 ഐ.ടലി യലിലൂയട

       

                                                        
                                              M.M.V.H.S.SCHOOLM.M.V.H.S.SCHOOL
                                                                                      PARAPPIL, CALICUT-673003PARAPPIL, CALICUT-673003
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