


 ആമുഖഖ

പഠനമമികവവെന്നതത്  ഒരുവെവന്റെ  അറമിവെളക്കുന്ന  ഉപപാ ധമിയല.മറമിചത്
പപായയപാഗമികമപായ ഒരു ഉള്കപാഴ്ചയപാണത്.വെമിദദപാര്തമി അറമിവുതത് പപാദമിപമിക്കുന്ന ഒരു
യന്ത്രവുമല.മറമിചത്  സര്ഗപാതത് മകതയുവടെ  യഥപാര്ത  സസ്വരൂപമപായമിരമികണഖ.അതത്
ഓയരപാരമിത്തരമിലഖ  വെദതദസ്തമപാണത്.പകൃതമിയുവടെ  മടെമിത്തടമിലറങമി  പകൃതമിവയ
മപായറപാടെണകപാന്  നമ്മള്  തയപാറപാവെണഖ.അവെമിവടെ  ജജീവെമിതത്തമിവന്റെ  നപാമ്പുകള്
തളമിര്ക്കുന.ജജീവെമിതഖ  പൂത്തുലയുന.  ആധുനജീക  സപായങ്കേതമികയുഗഖ  നവമ്മ
പലവെമിധത്തമില് മപാറ്റുയമപാഴഖ നമ്മള് തമികചഖ യപാന്ത്രമികരപാവെരുതത്.പുതമിയ മപാറ്റങള്
ഉള്വകപാണത്  മപാനവെമികമപായ കപാഴ്ചപപാടുകവള യപാഥപാര്തദവെതത് കരമികപാന് നമ്മള്
തയപാറപാവെണഖ. ശപാസ്ത്രസപായങ്കേതമികവെമിദദ നൂതനമപായ ഒരു യലപാകവത്ത നമുകത് തന.
അവെമിവടെ  യന്ത്രവത്തയപപാവലയപാവെപാവത  കപാരദകപാരണങവള  തമിരമിചറമിയപാന്
തയപാറപാവുക.ഉചവവെയമിലമില്  കപാലവപപാള്ളുയമപാള്  അവെര്കത്  സൂരദവന
കപാടമിവകപാടുക്കുക.നമിതദതവയ  കകത്തലത്തമിവലടുക്കുക.ഇതത്  തമിരമിചറമിവെമിവന്റെ
വെര്ത്തമപാനകപാലഖ.

നപാണു വക പമി,
കകറ്റത് സത് മപാസ്റ്റര്



    എഡമിയറ്റപാറമിയല്

 മപാറമിവെരുന്ന പഠയനപായദ്ദേശദപദ്ധതമികള് പലയപപാഴഖ പഠനത്തമിവന്റ സജജീവെത ഒനകൂടെമി 
ഊടമി ഉറപമിക്കുന.   ലമിറ്റമില് കകറ്റത്സത് -എന്ന ഐടെമി കൂടപായ്മ കഹൈവടെകത് 
പദ്ധതമിയമിലൂവടെ നൂതനമപായ  പഠനവെഴമികളപാണത് തുറന്നമിടുന്നതത്. വെമിവെര വെമിനമിമയ 
സപായങ്കേതമിക വെമിദദയമിലൂവടെ  ഒപായരപാ വെമിദദപാര്തമിക്കുഖ അവെരവെരുവടെ 
കഴമിവുകള്കനുസൃതമപായമി വെദതദസ്തരജീതമികള് സസ്വജീകരമികപാന് ആവുന. 
ഇരുപത്തമിയ        ഞത് ആഴ്ചകളലപായത് ഏഴത് യമപാഡഡ്യൂളുകളമിലൂവടെ യൂമമിറ്റത് തല പവെര്ത്തനങള് 
നടെത്തുന. ദൃശദ-ശ്രവെദ-മപാധദമത്തമിലവടെ കുടമികള് പുതു പഠനകനപുണമികള് 
യതടുന്നയതപായടെപാപഖ തവന്ന സര്ഗത്മകമപായ തങളുവടെ കഴമിവുകളുഖ പദര്ശമിപമിക്കുന. 

 കുടമികള് ഒരു ഒഴമിഞ്ഞപപാത്രങളവലനഖ മറമിചത് അറമിവെമിവന്റെ കൂടെപാരമപാണത് ഒപായരപാ 
കുടമിയമിലഖ നമിറഞ്ഞമിരമിക്കുന്നതത് എനഖ ഉള്ള കപാഴത്ചപപാടെത് വെളവര വെമിപുലമപായ 
ഒന്നപായമിമപാറുന.അറമിവവെന്നതത് യകവെലഖ ഒരു സുപഭപാതത്തമില് വെനയചേരുന്ന 
ഒന്നവലനഖ  മറമിചത് കൂടപായ നമിരജീക്ഷണങളമിലൂവടെയുഖ, ചേമിന്തയമിലൂവടെയുഖ ഉരുത്തമിരമിയുന്ന
ഒന്നപാവണനഖ മനസമിലപായകണമിയമിരമിക്കുന. 

ഈ സ്കൂളമിവല ലമിറ്റമില് കകറ്റത് സത് ക്ലബമിവന്റെ പവെര്ത്തന ഫലമപായമി ഒരു ഡമിജമിറ്റല്
മപാഗസമിന് തയപാറപാക്കുകയപാണത്.സപാഹൈമിതദ രചേനകള് കപാലത്തമിവന്റെ കണപാടെമിയപാവുക 
എന്നയതപാവടെപാപഖ വഎടെമി സപായങ്കേതമികവെമിദദയമില് മമികവെത് യനടുക എന്നതുഖ ഈ 
സഖരഖഭത്തമിവന്റെ ലക്ഷദങളപാണത്.സമകപാലമിക യലപാകത്തമിവന്റെ പമിന്നമിട വെഴമികളമില് 
സപായങ്കേതമികമമികവെമിവന്റെ പരവെതപാനമികള് വെമിരമിയമികപാന് നമ്മളുഖ തയപാറപാവുക എന്ന 
സയദ്ദേശഖ മുഴകമിവകപാണത് നമ്മുവടെ നവെപതമിഭകളുവടെ രചേനകള് ഞങളമിവെമിവടെ 
സമര്പമിക്കുന.

                                                                                                             എഡമിറ്റര്



                              എഡമിയറ്റപാറമിയല് യബപാര്ഡത്

                                                യഗപാപമിക വെമി പമി                                         അയന വക
                                                    എഡമിറ്റര്                                             സബത് എഡമിറ്റര്

                   ഹൈരമികജീര്ത്തന                                                                                        അദൃശദ അയശപാകത്

                        യഗപാപമിക പമി.പമി                      യഗപാപമിക വക.വക                                   വഎശദരദ അയശപാകത്     

                            യദവെനന്ദ                                  അനജീഷദ വക മധു                                      യദവെമിക
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    വട്ടിദദദ്യാലയചരട്ടിതത

യകപാഴമിയകപാടെത്  ജമിലയമിവല  മമികച  സര്കപാര്  വെമിദദപാലയങളമില്  ഒന്നപായ 
വെളയഖ  ഗവെ:  ഹൈയര്  വസകണറമി  സ്കൂള്  1957 ല്  ആദദവത്ത  യകരള  മന്ത്രമി 
സഭയുവടെ  കപാലത്തപാണത്  സപാപമിതമപായതത് .  വെടെകര  തപാലൂകമിവന്റ  രപാഷജീയ 
സപാമൂഹൈദ  നഭസമില്  തവന്റതപായ  ഒരു   വെദകമിമുദ്ര  പതമിപമിച  സപാമൂഹൈദ 
പരമിഷ്കര്ത്തപാവുഖ  രപാഷജീയ  യനതപാവുമപായമിരുന്ന  സമി.എചത്  കണപാരവന്റയുഖ 
കൂടരുയടെയുഖ  ശ്രമഫലമപായപാണത്  വെളയത്തത്  ഒരു കഹൈസ്കൂള് സപാപമിതമപായതത്. 
ഏതപാനുഖ കപമറമി സ്കൂളുകള്    മപാത്രമുണപായമിരുന്ന  കപാലത്തത് ഈ 
പയദശത്തുകപാര്കത് ഉപരമിപഠനത്തമിനുളള  ഏക  ആശ്രയഖ  12  കമി. മമി 
അകവലയുളള  പുറയമരമി രപാജപാസത്   കഹൈസ്കൂള്  മപാത്രമപായമിരുന  .  വെമിഷ്ണുമഖഗലഖ  
പു ഴയത്  പപാലമമിലപാത്തതത് വകപാണത്      ഭൂരമിപക്ഷഖ  കുടമികളുഖ  പഠനഖ  കപമറമി  
തലത്തമില്   ഒതുകമി.

                                                   നപാദപാപുരഖ  മണ്ഡലഖ  എഖ . എല് . എ  ആയമിരുന്ന  
സമി . എചത്  കണപാരവന്റ  യനതൃതസ്വത്തമില്  പുതമിയ  സ്കൂളമിവന്റ  ആവെശദകത  
സമൂഹൈത്തമില്  ചേര്ചവചേയവപട.  ഐകദയകരളപമിറവെമികത്  യശഷഖ  യുഗപ ഭപാവെനപായ  
ശ്രജീ: ഇ .എഖ . എസത് .  വന്റ  യനത ൃതസ്വത്തമില്  മന്ത്രമിസഭ  അധമികപാരയമറ്റ 
വെര്ഷമപായമിരുന  1957.  ശ്രജീ :  ടെമി.ടെമി  യദവെസദയുവടെ  മുന്കകയയപാവടെയപാണത്  സ്കൂള്  
നമിര്മ്മപാണ  കമ്മമിററമി  രൂപജീകരമിചതത് .  സര്വ്വശ്രജീ  വെലമിയപറമത്തത്  കൃഷ്ണന്, വക.പമി .
കുഞ്ഞമിയകളുക്കുറുപത് ,  ആലകല്  കുഞ്ഞമികണന്,  കളരമികല്  നപാരപായണക്കുറുപത് ,  
തപാനമിയുളള പറമത്തത്  കുമപാരന് ,  വെമി. പമി. കൃഷ്ണന്, കുഴമികണമിയമില്  കൃഷ്ണന്,  

പജീടെമികയുളളപറമത്തത്  കു  ഞ്ഞമികണപാരന്,  പണമികര്വെജീടമില്  കുഞ്ഞമ്മദത്ഹൈപാജമി,  
മടെപാകല്  കുമപാരന്  എന്നമിവെരുവടെ  യപരുകള്  ഈയവെസരത്തമില്  സ്മരണജീയമപാണത്.  
എന് .  ഇ .  എസത് .  യബപാകത്  സഹൈപായവുഖ ,  നപാടകപാര്  സസ്വരൂപമിച  തുകയുഖ  ,  
നപാടെകഖ  പദര്ശമിപമിചത്  സഖഘടെമിപമിച  പണവുഖ  വകടമിടെ  നമിര്മ്മപാണത്തമിനത്  
ഉപയയപാഗമിച.

                                              

                                                          ശ്രജീ : ഇ . എഖ . എസത്  നമ്പൂതമിരമിപപാടെത്  1957  

ല്  തവന്ന    വകടമിടെഖ  ഉല്ഘപാടെനഖ  വചേയ.  പപാലകപാടെത്  ജമിലയമിവല  



മനത്കരസസ്വയദശമിയപായ  ശ്രജീ :  വകപാചയഗപാപപാലനമദപാര്   ആയമിരുന ആദദവത്ത  
വഹൈഡപാസത്ററര്  .
                                 1996  ലപാണത്  ഹൈയര് വസകന്ഡറമി  വെമിഭപാഗഖ  
അനുവെദമിക്കുന്നതത്.  സയന്സത് ,  ഹൈഡ്യൂമപാനമിററജീസത്  ബപാചകളമിലപായമി  4  ബപാചകളുഖ  22  

അധദപാപകരുഖ  490  വെമിദദപാര്തമികളുഖ  ഹൈയര്  വസകന്ഡറമി  വെമിഭപാഗത്തമിലഖ  31  

അധദപാപകരുഖ  810  വെമിദദപാര്ത്തമികളുഖ  കഹൈസ്കൂള്  വെമിഭപാഗത്തമിലമുണത്.  ആവക  1300 

വെമിദദപാര്തമികളുഖ  53  അദ്ധദപാപകരുമപാണത്.
 
                            വെമിജയശതമപാനത്തമിലഖ  പപാഠദ - പപായഠദതര  പവെര്ത്തനങളമിലഖ  
ഇന്നത്  വെളയഖ  ഗവെ:  ഹൈയര്  വസകന്ഡറമി  സ്കൂള്  ഏവറ  മുന്നമിലപാണത് .  S S L C  

വെമിജയശതമപാനഖ  100  ല്  എത്തമിനമില്ക്കുന.  സ്കൂള്  യുവെജയനപാത്സവെത്തമില്  
തുടെര്ചയപായമി  ഉപജമിലയമില്  ഒന്നപാഖ  സപാനത്തത്  നമില്ക്കുന.  ഗണമിത  ശപാസ്ത്ര – 
ശപാസ്ത്രയമളകളമിലഖ  നമ്മള്  തവന്നയപാണത്  മുന്നമില്.  സഖസപാന  സ്കൂള്  
യുവെജയനപാത്സവെത്തമില്  വെര്ഷങയളപാളമപായമി  നമ്മുവടെ  സഖഭപാവെനകള്  ഉണത്.  S S L C 

പരജീക്ഷയമില്   A+  കമിടന്ന  വെമിദദപാര്ത്തമികളുവടെ  എണഖ  മററത്  സ്കൂളുകവള  അയപക്ഷമിചത്
കൂടുതലപാണത്.  സകൗടത് , കഗഡത് , J R C  യൂണമിററുകള്  സജജീവെമപാണത്  .  വെമിദദപാരഖഗഖ,  

ഇഖഗജീഷത്  ക്ലബത് ,  ഗണമിത  ശപാസ്ത്ര  ,  ശപാസ്ത്ര  ,  സപാമൂഹൈദ  ശപാസ്ത്ര  ക്ലബ്ബുകള്  
എന്നമിവെയുവടെ  പവെര്ത്തനങള്  വെളവര  സജജീവെമപാണത്.  വെടെകര  വെമിദദപാഭദപാസ  
ജമിലയമില്  ഏററവുഖ  കൂടുതല്  N M MS  പരജീക്ഷ  ജയമിക്കുന്ന  വെമിദദപാര്തമികള്  
നമ്മുവടെ  വെമിദദപാലയത്തമിലപാണത് .

                                                                                                                       



അക്കദ്യാദമട്ടിക പ്രവര്ത്തനങ്ങളട്ടിലൂടട

2018-19 അധദയന വെര്ഷഖ  ജൂണ് 12 പയവെശയനപാത്സവെഖ നടെത്തമി. എടപാഖ 
ക്ലപാസമിവല പുതമിയ കുടമികവള സസ്വജീകരമിച . സ്കൂളമിവല എലപാ കുടമികള്ക്കുഖ പപായസഖ 
വെമിതരണഖ വചേയ. ജൂണ് 19 വെപായനപാദമിനഖ- 2018-2019 അധദയന വെര്ഷത്തമില് 
വെപായനപാദമിനഖ സമുചേമിതമപായമി ആയഘപാഷമിച.വെപായനയുമപായമി ബന്ധവപടത് 
വെദതദസ്തമപായ പരമിപപാടെമികള് നടെത്തമി. വെമിദദപാരഖഗഖ കലപാ സപാഹൈമിതദ യവെദമിയപാണത് 
വെമിവെമിധ പരമിപപാടെമികള് നടെത്തമിയതത്. വെപായനപാദമിനഖ ഉദത്ഘപാടെനഖ എചത്.എഖ 
നമിര്വെഹൈമിച. തുടെര്ന്നത് വെപായനപാദമിന പതമിജ്ഞ നടെത്തമി. സപാഹൈമിതദ കസ്വമിസത് 
ക്ലപാസത് തലഖ, സ്കൂള് തലഖ,കഥപാരചേന, കവെമിതപാരചേന  ഉപനദപാസരചേന, 

കവെമിതപാരചേന, കവെമിതപാലപാപനഖ എന്നമിവെ നടെത്തമി
ജൂലപായത് അ  ഞമിനത് വെമിദദപാരഖഗഖ  സപാഹൈമിതദയവെദമി, ബഷമിര് കസ്വമിസത് നടെത്തമി.ബഷജീര്
ജജീവെചേരമിത്ര രചേന നടെത്തമി.ഇഖഗജീഷത് ക്ലബത് hand writing competition നടെത്തമി.
ജുലപായത് 21-സയന്സത് ക്ലബത് ചേപാന്ദ്രദമിന കസ്വമിസത് നടെത്തമി.ജുലപായത് 31-ഹൈമിന്ദമി കസ്വമിസത് 
നടെത്തമി.(യപപാസ്റ്റര് നമിര്മപാണഖ,പസഖഗ മത്സരഖ നടെത്തമി.)
ഒയകപാബര്-  2-ഗപാന്ധമി ജയന്തമിയുമപായമി ബന്ധവപടത്  ഒരപാഴ്ച ശുചേമിതസ്വ വെപാരമപായമി 
ആയഘപാഷമിച. ഗപാന്ധമി ജയന്തമിയുമപായമി ബന്ധവപടത് നടെത്തമിയ കസ്വമിസത് 
മത്സരത്തമില് 9 ഡമി യമിവല അയന ഒന്നപാഖ സപാനവുഖ 10 എ യമിവല  പുണദ എസത്
പഭ രണപാഖ സപാനവുഖ യനടെമി. ഒയകപാബര് 3,4 തജീയതമികളമില് സള് കപായമികയമള 
നടെത്തമി
ഒയകപാബര്10-Academic action plan -വന്റ ഔപചേപാരമിക ഉദത്ഘപാടെനഖ വെപാര്ഡത് 
വമമറുവടെയുഖ എലപാ സ്റ്റപാഫുകളുവടെയുഖ  സപാന്നമിധദത്തമില് നടെത്തമി.നവെഖബര് 7,8 

ദമിവെസങളമില് സബത് ജമിലപാ കയലപാത്സവെഖ നടെന. ഏകയദശഖ നൂയറപാളഖ 
കുടമികള്പവങ്കേടുത്തു.17 ഇനങളമില് എ യഗ്രേ ഡത് യനടെപാനപായമി. 21,22,23  



ദമിവെസങളമില്  നടെന്ന ജമിലപാ കലപായമളയമില് പവങ്കേടുത്ത മമിക ഇനങളമിലഖ എ 
യഗ്രേഡത് യനടെപാനപായമി.നവെഖബര്15-24 വെവര മലയപാളത്തമിളകഖ എന്ന യപരമില്  
മലയപാളഖ എഴത്തുഖ വെപായനയുഖ അറമിയപാത്ത കുടമികള്കപായമി special coaching 
നടെത്തമി

ശപാസ്ത്രയമള- സബത് ജമിലപാ ശപാസ്ത്ര യമളയമില് കുടമികള് പവങ്കേടുക്കുകയുഖ working 

model,ശപാസ്ത്ര നപാടെകഖ എന്നമിവെയമില് ഫസ്റ്റത് എ യഗ്രേഡത് ലഭമിക്കുകയുഖ വചേയ.       

18,19  തജീയതമികളമില് നടെന്ന ജമിലപാ ശപാസ്ത്രയമളയമിന്                              
ശപാസ്ത്രനപാടെകത്തമിനത് രണപാഖ സപാനഖ എ യഗ്രേഡത് ലഭമിച. എടത് ബമി യമില് പഠമിക്കുന്ന 
ആദമികൃഷ്ണ എന്ന കുടമിവയ വബസ്റ്റത് ആകറപായമി തമിരവഞ്ഞടുത്തു. അതുല് രപാജത് , 
അശസ്വമിന് എന്നജീ കുടമികള്കത് working model നത് എ യഗ്രേഡത് ലഭമിച . 
സ്റ്റഡമി റ്റൂര്-നവെഖബര് 25 നത് മൂന്നപാര്,വകപാചമി ,വെണര്ലപാ പഠനയപാത്ര പുറവപട.

ശ്രദ്ധ- മലയപാളത്തമിളകത്തമിവന്റ 18 ദമിവെസവത്ത ക്ലപാസമിനുയശഷഖ 5-10 വെവര 
ക്ലപാസമിവല പമിയന്നപാകകപാര്ക്കുയവെണമി വസ്പെഷദല് യകപാചമിങത് നടെത്തമി. 

യകപാഴമിയകപാടെത്
റവെനന
ജമിലയമില്
വഖപാവഖപാ
മത്സരത്തമില്
ഒന്നപാഖ
സപാനഖ
യനടെമിയ ടെജീഖ



കദ്യാസസ് ലലബ്രറട്ടികള

വെടെകര വെമിദദഭദപാസ ജമിലയമിവല സ്കൂളുകളമില് എലപാക്ലപാസുകളമില൦ ക്ലപാസത് 
കലബ്രറമികള് രൂപജീകരമിക്കുക എന്ന ലക്ഷദയത്തപാവടെ നടെത്തമിയ പദ്ധതമിയുവടെ 
ഭപാഗമപായമി നമ്മുവടെ സ്കൂളമില൦ ഏലപാ ക്ലപാസത് മുറമികളമില൦ കലബ്രറമി  രൂപജീകരമിച.  
മമിതമപായ  സപാഹൈചേരദത്തമിലഖ  എലപാ  കുടമികളുഖ  ഈ  പദ്ധതമിയുവടെ  നടെത്തമിപമില് 
നന്നപായമി  സഹൈകരമിച.  കുടമികളമില്  നഷ്ടവപടയപപായ  വെപായനവയ  
തമിരമിചവകപാണ്ടുവെരപാനുഖ  നല  വെപായനകപാവര  സമൂഹൈത്തമില്  സഖസപാരമുളള  
മനുഷദനപായമി  ജജീവെമികപാന്  സപാധമിക്കുകയുളളൂ  എന്ന  തമിരമിചറമിവെപാണത്  
ഇത്തരവമപാരു  പദ്ധതമികത്  തുടെകമമിടെപാന്  കപാരണഖ.  മപാത്രമല  പുതമിയ  തലമുറ  
നവെ  മപാദ്ധദമങള്കത്  അടെമിമവപട  യപപാകുയമപാള്  അവെര്  സമൂഹൈത്തമിനത്  
ബപാധദതയപായമി  മപാറുന.  തങളമിയലകത്  മപാത്രഖ  ഒതുങമിയപപാകുന്ന  പുതമിയ  
തലമുറ  സമൂഹൈത്തമിനത്  ശപാപമപായമി  മപാറുന.  പുതമിയ  തലമുറവയ  ശകരപായുഖ  
പബുദ്ധരപായു                മപാറ്റമിവയടുകപാന്  വെപായനയത്  മപാത്രയമ  കഴമിയൂ.

                    
ക്ലപാസത്
കലബ്രറമി
സജീനമിയര്
അസമിസ്റ്റന്റെത്
പദജീപന്
മപാസ്റ്റര്
ഉദത്ഘപാടെനഖ
വചേയ്യുന.



  

       നവഭദ്യാരതശട്ടിലട്ടി

ജവഹര്ലദ്യാല് ടനഹറ

          നവെഖബര്-14 നത്  129ാപാഖ ജന്മദമിനത്തമില് പണ്ഡമിറ്റത് ജവെഹൈര്ലപാല് വനഹ്രുവെമിവന രപാഷഖ 
ആദരപൂര്വെഖ സ്മരമിക്കുന. സസ്വപാതന്ത്രദസമരത്തമിവന്റ തജീച്ചൂളയമിയലകത് സസ്വയഖ 
ഇറങമി,സസ്വപാതന്ത്രദസമര പസപാനവത്ത മുന്നമില് നമിനഖ നയമിചത് സസ്വപാതന്ത്രദഖ എന്ന ലക്ഷദഖ 
കവണത്തമിയ യശഷഖ അയദ്ദേഹൈത്തമിവന്റ നമിയയപാഗഖ സസ്വതന്ത്രദസമരഖ നയമിക്കുക 
എന്നതപായമിരുന. വെമിഭജനഖ സൃഷ്ടമിച മുറമിവുകളുഖ, അങമിങപായമി വപപാടമിപുറവപട വെര്ഗജീയ 
കലപാപങളുഖ ,ബ്രമിടജീഷുകപാര് കപാലമിയപാകമിയ ഖജനപാവുഖ, പകര്ചേവെദപാധമികള്, ഇടെയമിവടെ 
തലവപപാകമി  തല യവെദനയുണപാകമിയമിരുന്ന നപാടരപാജദങളുഖ,അത്തരഖ ഒരു അവെസയമില് 
നമിന്നപാണത് പണ്ഡമിറ്റത്ജമി ഇന്തദവയ വെമികസമിപമിവചടുത്തതത്.അതുവകപാണത് തവന്ന നവെഭപാരത 
ശമിലമിയപായമി  നപാഖ അയദ്ദേഹൈവത്ത ഇനഖ ആദരപൂര്വ്വഖ സ്മരമിക്കുന. 

                   കപാശജീരമി പണ്ഡമിറ്റത് കുകുുടുഖബപാഖഗമപായമിരുന്ന ബപാരമിസ്റ്റര് യമപാത്തമിലപാല് 
വനഹൈത്റുവെമിവന്റ മകനപായമി 1889 നവെഖബര് 14 നപായമിരുന ജവെഹൈറമിവന്റ 
ജനനഖ.ഇഖഗണമിവല  നമിയമ പഠനത്തമിനു യശഷഖ ഇന്തദയമിയലകത് മടെങമി വെന്ന ജവെഹൈര്ലപാല് 
1912 വല പപാറ്റത്ന എ.ഐ.സമി സമി യമിലപാണത് ആദദഖ പവങ്കേടെടുത്തതത്.പവക്ഷ സമൂഹൈവത്തമിവല 
ഉന്നതസപാനജീയരുവടെ ഒരുയവെദമി മപാത്രമപായമി കണ അയദ്ദേഹൈഖ പമിന്നജീടെത്  യകപാണ്ഗ്രേസത് 
പവെര്ത്തനയത്തപാടെത് തപാതത്പരദഖ കപാണമികപാവത ഇരമിക്കുകയപായമിരുന.അയപപാഴപാണത് 
ദക്ഷമിണപാഫമികയമില് ജനകജീയ പയക്ഷപാഭഖ നയമിചത് കഴമിവെത് വതളമിയമിച ഗപാന്ധമി 
ഇന്തദയമിവലത്തമിയ വെമിവെരഖ അയദ്ദേഹൈഖ അറമിയപാനമിടെയപായതത്. 1916 ല് ചേരമിത്രത്തമില് 
നമിര്ണപായക  വെഴമിത്തമിരമിവെപായമിത്തജീര്ന്ന ആ കൂടെമികപാഴ്ച.

അവെമിവടെ ഒരു ഗൂരു ശമിഷദ ബന്ധഖ പമിറവെമി വകപാള്ളുകയപായമിരുന,പമിന്നജീടെത് ഇന്തദയുവടെ 
ചേരമിത്രവമഴതമിയ ഗുരുശമിഷദ ബന്ധഖ.

                          പമിന്നജീടെത് സസ്വപാതന്ത്രദ സമരത്തമിവന്റ    തജീച്ചൂളയമിയലകത് എടുത്തുചേപാടെമിയ 
അയദ്ദേഹൈഖ 1921 കമിസപാന് സഭപാ കവെസത് പസമിഡണപായമി . കര്ഷകരുഖ വതപാഴമിലപാളമികളുഖ 
അടെങ്ങുന്ന സമൂഹൈത്തമില് എലപാവെയരപാടുഖ ബന്ധഖ പുലര്ത്തമിയ അയദ്ദേഹൈഖ കൂടുതലഖ 
അടെമിചമര്ത്തവപടുന്നവെരുവടെ  യതപാഴനുഖ സഹൈപായമിയുമപായമി.



സപാധപാരണകപാരവന്റ വെമിശസ്വപാസത്തമിവലടുത്തുവകപായണ സസ്വപാതന്ത്രദസമര പസപാനഖ ഒരു 
ജനകജീയ പസപാനമപാകപാന് കഴമിയുകയുള്ളു എന്ന ചേമിന്തപാഗതമിയയപാടെത് അയദ്ദേഹൈഖ പമിന്തുണ 
പുലര്ത്തമി.പമിന്നജീടെത് യകപാണ്ഗ്രേസമിവന്റ അവെമിഭപാജദ ഘടെകമപായമിമപാറമിയ   അയദ്ദേഹൈഖ 1929,1930

കപാലഘടങളമിലപായമി യകപാണ്ഗ്രേസത് പസമിഡണപായമി.1929 ല് ലപായഹൈപാറമില് നടെന്ന 
സയമ്മളനത്തമില് പമിയ ചേപാചപായുവടെ പൂര്ണ സസ്വരപാജത് പയമയഖ ശ്രയയദ്ധയമപായമി.പൂര്ണ സസ്വരപാജത്
ദമിനഖ എന്നറമിയവപട ആ ദമിനഖ, ജനങള് യദശജീയ പതപാകയുമപായമി പുറത്തമിറങമി.സസ്വപാതന്ത്രദ 
ദമിനഖ ആയഘപാഷമിച  .  വെദപാപകമപായമി  അറസ്റ്റുകളപാല് ബ്രമിടജീഷുകപാര് അതത് 
പതമിയരപാധമിവചങ്കേമിലഖ സസ്വപാതന്ത്രദ സമരവത്ത ഒരു ജനകജീയ മുയന്നറ്റമപായമി മപാറ്റുന്നതമില് 
അയദ്ദേഹൈഖ വെമിജയഖ വെരമിച.

               
                                                                                            അമയ  പമി.ആര്

                                                                             





TIME ,WELTH AND 

HEALTH 

When we are young, we have time,

Time to play, time to explore,

Time to waste, time to be curious.

When we are young ,we generally have health,

we have energy, we have strength.

But most of us don't have wealth.

We don't have all money in the world. 

We can't by evening we want.

We don't get everything we want.

As we get older ,we still have our health.

                                               Thejas krishna 



  ഒദ്യാര്മകളട്ടില് നട്ടിറഞ്ഞ  

ആ വലട്ടിയ ഒദ്യാര്മ

    തമിരകപാര്ന്ന നഗരത്തമില് നടെപപാതയമിലൂവടെ ഞപാന് നടെന നജീങ്ങുകയപാണത്.
ഇന്നത്   വവെള്ളമിഴപായ്ച  ആണത്.  നഗരത്തമിവന്റ അറ്റത്തത് മയനഹൈരമപായ ഒരു ഗ്രേപാമ
വെജീഥമിയമിലപാണത്  ഞപാന്.  എവന്റ  ഒപാഫജീസത്  സമയഖ  ചേമിലവെഴമിചത്     അതമില്
അവെയശഷമിക്കുന്ന  സമയഖ  എവന്റ  കൂടകപാരമിയുഖ  സഹൈപവെര്ത്തകയുമപായ
അനപാരയുവടെ  വെജീടമില്   ചേമിലവെഴമികപാനപായമി  യപപാവെപാറുണത്.  ഇന്നത്  എവന്റെ
ജജീവെമിതത്തമില് ഒരു നലദമിവെസമപായമി കരുതുന.  ഞപാന് പലയപപാഴഖ നഗരത്തമിവല
ചൂടുഖ വപപാടെമിപടെലത്തമില് നമിനഖ വെമിമുകമിയനടെപാനപായമി സഹൈപവെര്ത്തകയുവടെ വെജീടെത്
സന്ദര്ശമികപാന്  പതമിവെപാണത്.  അവെമിവടെ   അവെളുഖ  അവെളുവടെ  മുത്തശമിയുഖ
ഉള്വകപാള്ളുന്ന കുടുഖബമപായമിരുന. അവെളുവടെ വെജീടുഖ ആ ഗ്രേപാമത്തമിവന്റെ  മധദത്തമില്
ഗ്രേപാമജീണ കശലമിയമില് തജീര്ത്ത ഒരു മയനപാഹൈരമപായ നപാലവകടത്  ഇലപാമപായമിരുന.
ഗൃഹൈത്തമിവന്റെ  പൂര്ണത  വെജീടെമിനുള്ളമില്  പയവെശമിക്കുന്ന  നമിമമി ഷഖ
മനസപാകര്ഷണമപായ ഒരുനടുമുറ്റഖ ആ വെജീടെമിവന്റെ  പകൗഢമിനമിലനമിര്ത്തമിയമിരുന    
       സത്ടെമിക ഭരണമിയമില് കുളകടെവെമില് നമിനഖ പറമിവചടുത്ത മയനപാഹൈരമപായ
ആമല്  പൂകളുവടെ  സപാന്നമിധദഖ  ഉണപായമിരുന.  നടുമുറ്റത്തമിവന്റ  നടുവെമില്  ഒരു
തുളസമിത്തറയുഖ  ഉണപായമിരുന.  അനപാരയുവടെ  മുത്തശമി  ദമിനവുഖ  അതമിവന
പരമിപപാലമിക്കുമപായമിരുന  .എന്നപാല്  അവെള്വകപാരു  മയനപാഭപാവെമുണപായമിരുന.
അവെള്  വെമിയദശ  അലങ്കേപാര  പുഷ്പമപായ  യറപാസ  വചേടെമിയയപാടെപായമിരുന  കമഖ.
നടുമുറ്റത്തമിവന്റ  ചേവെമിട  പടെമിയമില്  നമിറവയ  യറപാസപാപുഷ്പങള്  എനഖ
വെമിടെര്ന്നമിരുന.  അതത്  ഒരു  തരത്തമില്  ആവെജീടെമിനത്  അലങ്കേപാരമപായമിരുന.
യറപാസപാവചടെമിയമില്  ആര്ക്കുഖ  ആശയതപാനഖ  .  അതമിവന  ആഗ്രേഹൈമിക്കുഖ  .അതത്
തജീര്ചയപാണത്.  ഞപാന് സഹൈപവെര്ത്തകയുവടെ വെജീടമില് എത്തമി.  എവന്റ മനസമിനത്
എവന്തന്നമിലപാത്ത  അനുഭൂതമിയുഖ  മനസമിനത്  എവന്തന്നമിലപാത്ത  അലടലഖ
അനുഭവെവപട.  കപാറ്റമില് എവന്റയകശത്തമിവന്റ ഇഴ അഴമിയപാന് തുടെങമി.  എവന്റെ
കണമിവന ആ ...അലങ്കേപാര പുഷ്പഖ വെലപാവത ആകര്ഷമിച.  ഞപാനതു പറമികപാനപായമി
എവന്റെ കക അതമിവന്റെ അടുത്തത് അടുപമിച.  വപവടന്നത് മുത്തശമി എവന്ന അതമില്



നമിനഖ  പമിന്വെലമിച.  അവെര്  എവന്റെ  കക  പമിടെമിച  .  വചേപാടെമിച  വകപാണ്ടുള്ള
സഖസപാരമപാണത് ഞപാന് പതജീക്ഷമിചതത്. എന്നപാല് മറമിചത് അവെര് എയന്നപാടെത് പറഞ്ഞു .
ഇതമിനത്  ഒരു  യഥപാര്ത  യതടകപാരനുണത്  .  അവെരമില്  നമിനഖ  നജീ  ഇതത്
തടമിവയടുക്കുന്നതത് വതറ്റയല... ........

ഓയരപാ  യറപാസപാ  വചേടെമിയുഖ  വെമിതളഖ  മുതല്  യവെരുവെവര  ഒരപാളമില്
അര്പമിതമപാവുന.വെമിതളഖ  എനഖ ചേപാരുതയയപാവടെ  വെമിരമിഞ്ഞു  നമില്ക്കുന്നതത്
അതമിജജീവെനത്തമിവന്റെയുഖ  ജജീവെമിതത്തമിവന്റെയുഖ  സയന്തപാഷവത്ത
ആസ്പെദമപാക്കുന. അതമിവന്റെ ഇലകള് ജജീവെമിത്തമിവന്റെ നമിമമിഷങള് പങ്കേമിടുന.
അതമിവന്റെ  എണഖ  എനഖ  ഇരടമിയപാവുന.  ജജീവെമിത  മപാധുരദവുഖ
ഇതമിയനപാവടെപാപഖ  ഇരടമിയപാവുന.ഇതമിവന  എലപാഖ  നമിലനമിര്ത്തുന്നതത്
അതമിവന്റെ തണമില് ആണത്.  വെമിതളഖ മുതല് യവെരുവെവര തപാങമിനമിര്ത്തുന്നതത്
ഈ  തണ്ടുതവന്നയപാണത്.  അതത്  ജജീവെമിത്തമില്  വെമിശസ്വപാസത്തമിവന്റെ  രൂപഖ
സസ്വജീകരമിക്കുന.  ഈ  വെമിശസ്വപാസത്തമിവന്റെ  വകടറപപായമി  യവെരുകളുഖ  എവെമിവടെ
വെമിശസ്വപാസഖ നമിലനമില്ക്കുനയവെപാ അവെമിവടെ ജജീവെമിതവുഖ നമിലനമില്നമില്ക്കുന.
ഇതമിവന്റെ  അതമികഠമിമപായ  മുള്ളുകള്  മവറ്റന്തമില്  നമിനഖ  ഇതമിവന
സഖരക്ഷമിക്കുന. അതമിനപാല് ഇതമില് നമിനഖ നമ്മളപാല് മറ്റുള്ളവെര്കത് ഒനഖ
നഷ്ടമപാകപാനുഖ  നമ്മള്  മറ്റുള്ളവെവരുടെ  ഒനഖ  തടമി  എടുകപാനുഖ  പപാടെമില.
മുത്തശമി  അവെരുവടെ വെപാക്കുകള് അവെസപാനമിപമിച.

                  
                                                                                         നവെരത്നരപാജത്



                              പ്രണയത

 
          പൂച പപാല് കുടെമിക്കുഖ
             കണടെചഖ തുറനഖ - -
             ചേമിലയപപാഴമിങവന -
              ചേമിരമിചവകപാണത്  കഴത്തറുക്കുഖ
             ഓമനമിച  മയമില്പജീലമിവയ
             രണപാകമി  പമിവന്ന  ഒന്നപാകപാന്
             വവെറുവത ശ്രമമിക്കുഖ 
             കണക്കു  കൂടല്  വതറ്റുയമപാള്---

             വെമിറയയലപായടെ വമപാഴമിയുഖ........

             ചുണനകമി മന്ത്രമിക്കുഖ ,
             മമിസത് യു ഡപാ.......

                                                             ബമിയജഷത് വെളയഖ
         
             





             പുഴയസ് പറയദ്യാനുള്ളതസ്

        അസ്തമയ സൂരദവന്റെ രശമികള് കനപാലമിവന്റെ ഒഴക്കുകുറ ഞ്ഞ വവെള്ളത്തമില് 
വെജീണുകമി  ടെക്കുന. കപാറ്റത് വെജീശമിയമിരുവന്നങ്കേമിലഖ ഉള്ഭപാഗഖ ഇളകമിമറമി ഞ്ഞമിരുന. 
ക്ഷജീണച സൂരദരശമികള് മുളങ്കേപാടുകള്കമിടെയമിലൂവടെ വെന്നത് അവെനു ചുറ്റുഖ പഴയ 
വവെള്ളമിനപാണയങള് യപപാവല ചേമിതറമി വെജീണു. ഓര്മ്മകള് സമ്മപാനമിചത് ഒരു കുളമിര്
വതന്നല് അവെനരമികമിലൂവടെ കടെനയപപായമി.
                    എവന്നതഴകമിന്ന ഇളഖകപാവറ്റ,എവന്റെ പമിയ യസപാതപാവവെ ... ഞപാന് 
എവന്റെ കഥ പറയവട....പുഴയത് പറയപാനുള്ളതത് അവെവന്റെ കഥയപായമിരുന.

                   വെപാതമില് ചേപാരമിഅമ്മ, യകപാണമിപടെമികളമിറങ്ങുന്ന ശബഖ 
യകള്കപാമപായമിരുന.ആ ശബത്തമിനപായമി അവെന് കപായതപാര്ത്തമിരുന്നമില.എങ്കേമിലഖ 
യനപായവെല്പമിക്കുന്ന ആ ശബഖ വചേറുമുള്ളുകളപായമി അവെവന്റെ ഹൃദയവത്ത ആഴത്തമില്
മുറമിയവെല്പമിച. ഇന്നവല വപയ്തമഴയമില് നന ഞ്ഞമിരമിക്കുന്ന മരചമിലയമില് നമിനഖ 
വെണപാത്തമിപുള്ളുകള് പപാടുനണപായമിരുന. കപാര് പുറത്തത് വെനനമിന്നമിടണത്. ആ കപാര്
എന്തമിനുവെവന്നനഖ ആവര കൂടപാന് എത്തമിയതപാവണനഖ അവെനറമിയമപായമിരുന. 

അവെയനപാര്ത്തമിരുന. അമ്മ ഇനഖ യപപാകുഖ അവെന് ഒനഖ വചേയ്തമില. ചുണ്ടുകള് 
അമര്ത്തമി വെരപാന്തയമില് തവന്ന നമിന.രപാത്രമിയുവടെ ആലസദത്തമില് നമിന്നത് യകപാളനമി
അയപപാഴഖ മുകമപായമിരുന്നമില. അവെന് പുറയത്തകത് യനപാകമി. തപാവഴക്കുള്ള 
യചേരമികള്
സതദജമിത്തത് യറപായുവടെ പഴയകപാല വബകത് ആന്റെത് കവെറ്റത് ചേമിത്രങവള 
ഓര്മ്മമിപമിക്കുന്നവെയപായമിരുന. അവെന് പുറയത്തകമിറങമി. 
വെഴമിപപാതയമില്വവെളമിചത്തമിവന്റെ യനരമിയ ചേജീളുകളപായമി സജീറ്റത് കലറ്റുകള് . അവെന് 
എയങപാവടന്നമിലപാവത നടെന. കപാലത്തമിവന്റെ ശകമപായ വവെള്ളത്തമില്വപടത് 
അവെവന്റെ
മനസത് ഒഴകുകയപായമിരുന. 

ദൂവരവകയങപാവടന്നമിലപാവത....കരകപാണുനണപായമിരുന്നമില.

                      ഒടുവെമില് നടെവന്നത്തമിയതത് തവന്നയപപാവല ശപാന്തമപായമി കരയുന്ന 
പുഴയു വടെ അടുത്തത്. അവെനത് പുഴയയപാടെത് എവന്തന്നമിലപാവത്തപാരടുപഖ യതപാന്നമി.
അവെവന്റെ ആ അവെസയമില്  ഏറ്റവുഖ പറ്റമിയ കുടപായമി അവെന് പുഴവയ കണ്ടുപമിടെമിച.

                  രപാത്രമിയുവടെ ആലസത്തമില് നമിന്നത് അയപപാഴഖ മുകമപായമിരുന്നമില. 

വെജീടമില് ആവരങ്കേമിലഖ എത്തമികപാണുവമന്നവെന് പമിന്നജീടെപാണറമിഞ്ഞതത്. വെജീടമിയലകത് 



ഓടെമിവയത്തമിയതുഖ മുന്നമില് യജപാലമികപാര് ഉണപായമിരുന. അയപാളമില് നമിനഖ 
ഒരുവെമിധഖ രക്ഷവപടപാണവെന് മുറമിയമിയലകത് എത്തമി. ഓര്മ്മകളമില് അയപപാഴഖ    
പുഴവെന്നത് അചവന്റെ മുന്പമില് നമിന. ഇതുവെവര ആയരപാടുഖ അചനടുപഖ 
യതപാന്നമിയമിടമില. എന്തമിനതമികഖ തവന്റെ വപറ്റമ്മയയപാടെത് യപപാലഖ. യവെദനകള്കത് 
ഇടെയമിലഖ നമിശബഖ ഒഴകുന്നപുഴയുഖ തജീരവുഖ ആപത്തമിയലകത് അടുത്തതത് 
വപവടന്നപായമിരുന. എവന്റെ നപാടെമിനത് പമിവന്ന പുഴമപാത്രമപായമി. എങ്കേമിലഖ 
യവെദനകള്കത്
ഇടെയമിലഖ നമിശബഖ കര ഞ്ഞത് പുഴയമിനഖ ഒഴകുവന്നങ്കേമിലഖ കപാലത്തമിവന്റെ ശകമപായ
തള്ളത്തമില് വപടത് അവെനമിന്നത് പുഴയയപാടെപായമി ലയമിചത്  ഓര്മ്മയപായമിരമിക്കുന. 

ഓര്മ്മകളമിവല മപാധുരദഖ തജീവ്രത കകവെരമിക്കുന്നതത് വെമിരഹൈത്തമിലപാണത്. നഷ്ടമപായ 
വെസന്തത്തമിവന്റെ സമ്മപാനവപപാതമികള് പലയപപാഴഖ നപാഖ തുറക്കുക 
വകപാടുയവെനലമിലഖ..

            ഭൂതകപാലത്തമിവന്റെ യതന്കനമികളുഖ ഓര്മ്മകളപാണത് കയത്യപറമിയ ഭപാവെ
യലപാകയത്തകത് നയമിക്കുന്ന ഇന്ധനമപായമി 
                                  പുഴയമിനഖ ഒഴകമിവകപാണമിരമിക്കുന.........................

                                                 ഒഴകുന..........

                                                                 -അമയ പമി ആര്



            FESTIVAL

     Once upon a time there was a small village. That  time  festival is came
. Anjali and his family ready to 
celebrate the festival. Anjali and his family
new dress take for festival . Anjali said ; hello papa tomorrow is Dewali 
we celebrate. Said anjali , but papa was in Dubai when you come papa  
sorry my dear Anjali ; I want do many work
in office ; I can't come. But my friends and 
I celebrate. Anjali said ; papa come tomorrow 
please.......papa said ; ok I come tomorrow .
Anjali slept and saw a good dream . Tomorrow
morning papa will come and celebrate the Diwali.But four years 
passed.....  She is very eagerly waiting for her papa.......! 

                   
                                                                                               by
                                                                                          Sivasai



                               



     FRIEND
        Every person have a friend,
        In our heart there will be a place for 
        friend.
        Our problems and everything share with
        our friends.
        Friend is our family member,
        Friend can teach everything,
        Friend is our truth.
                                 Adithya.PP



                                                                            

ഗണട്ടിത കകൗതുകത













By
                               P V Pradeepan



Autobiography of 

Stephen Hawking

                

                                Stephen hawking was born in England on 8th January 1942. he

was admitted to st.alban's school. At school he did not seem to be an 

extraordinary child . He never secured high grades . Gradually he developed 

an interest in science and Joined the university to study mathematics. He 

Joined Oxford to study Natural science and there he specialized  in physics. At 

the age of 21 he constructed  ALS, a debilitating neurological disease. Doctors

gave him a life expectancy of only two years. In his own words, whatever 

achievements he made later in his life were a bonus. Hawking is an 

extraordinary brilliant man; he made amazing achievement; he has won many 

awards, through he has not been awarded the noble prize.

                        
                                                                                   
                                                                                         Theertha .N K
                                                                                            8-A
                                                                      

                 



                     





                   ശശഷപതത

    
  ഇടെനപാഴമികളമില്  മകൗനവമപാളമിപമിചത്

   വെമിയര്പമിവനപാപഖ നമിറ  ഞ്ഞ
  യന൪യരഖയമില് പണയഖ വവെചത് 

  നടെന്ന നപാളുകള് ...
  ഇനകള് വകപായ്യുന്നതത് 

  തമിരുയശഷമിപ്പുകള്
  മപാത്രവമന്നറമിയുയമപാള് 

  വെഴമിമപാറുഖ യമചമില് പുറ ങള്
  ഓടുകഖ മലയമിറങമിയവെരപാണത്

  കുന്നമിറങമിയവെവരക്കുറമിചത്
  അപവെപാദങള് പറ                                                 ഞ്ഞത്

  നമിറഞ്ഞപാടെമിയതത്.
                                                                      ബട്ടിശജഷസ് 



Two   bear brother

        Once upon a time there was two bear brothers lived very happy. 
Elder brother's name was Lalu and her little brother's name was Remo . 
They eat every time food . But lalu  do jobs in house and Remo helped 
lalu to do job . One day they walked in the   forest . They saw honey and a
basket full of mangoes . They eat it fast and ran away. Lalu go to kitchen 
and took a glass of milk . Then he go to take some thing to eat with milk. 
When he returned  there was no milk in the glass. Remo was very thirsty 
and drank it . Then  lalu and remo started to fight . The  animals in the 
forest came and the king lion asked ; “what is your problem ?Why did 
you fight?” Lalu said ; I took a glass  of milk to drink . This is the reason 
for fight.The king said , “now I give you a chance.
If I hear you fight, I will take you my jail and kill you.” Then the bear 
brothers married two bears . Lalu  married lina . And remo married rina 
.they lived happy and there was no problems. After one year lalu got a 
little bear  named  linga  .  Remo  got a little  bear named ringa. Linga and
ringa was very bosom friend in the forest.one day remo and lalu go to 
collect food for theirwifes and children . They walked in the forest they 
saw a red and a big fruit . Lalu and remo climbed upon the tree . There 
was a tiger . But he didn't see a tiger was there. He pluck the fruit and put 
it in to the basket. The tiger jumped in the front of the bear brothers. They 
were afraid and ran away . The tiger followed and caught them and killed 
them. Wifes of lalu and remo was very sad not to see their husbands. In 
the morning they searched  in the forest for lalu and remo. Last they were 
shocked to see the  dead    bodies of lalu and remo
  

 
SANIYA S KUMAR& Yadhu 



My  Best  Friend

                
“ What  a  wonderful  day  is  this!  Oh!  Today  school  opens  “. I  was  very  happy 

that  day.  I’m           

in  seventh  standard .  Still  this  year  I  have  no  best  friends. I  wish  to  get  a  

best  friend,  even in  this  year.  I  reached  in  class.  There  is  only  one  new  

student  in  the  class. A  fat  girl,  I  didn't  like  her  in  the  first  look  itself.  It  was 

said  that, ' first  impression  is  the  best  impression'. Like  that,  on  the  third  day,  

itself  I felt  she  is  a  smart  and  intelligent  girl. She  was  very  active  in  class. 

Still  last  year,  I am  the   best  student  in  the   class. Always  Iam  in  the  first  

position,  I  feared  that ,  she  will  become  first  in  class. On  the  second  week,  

there  occurs  a  clash  between  us. I am  very  much  sure    that  she  will  not  

become  my  best  friend  and  I  learned a  lesson  that,  we  can  wish ,  but  never  

expect 



          FRIEND SHIP
I have so many Friends
friends is like our sister.
               They help me I have any trouble
                friend ship is our life.
They are seven very best friends
they are like rainbow.
                Our friend ship didn't broken
                friend ship is important moment 
in our life.
               We are like a family tree
               friend ship give lot of memories
in my life.
                           

SaniyaSha





FLOWERS

I am  a flower  most   beautiful in the world

I am the gift of nature

I will decorate nature with my beautiful -

colours and fragrance.

I am the most important thing in the moment-

In happiness and sorrow.

Honey bees and butterfly are-

my bosom friend.

They collected honey for me.

I will give my honey to give very happy

I like the song of birds and butterfly.

I  can know her haves and no haves.

I like it very much.

My colours are different and -

I also different from other flowers.

 

                                     Abhiram



  THE ABC SONG

                          Come little children,
                          come to me,
                          I will teach you ABC
                           A B C D E F G
                          H I J K L M N O P 
                          L M N O P Q R S  T
                          U V W X Y Z
                         X Y Z,sugar on the bed
                          If you don't like it.
                          Better go to bed.
                        Next monday morning 
                        come to me,
                       I will teach you A B C.
                                                  

                                              AMAYA                                             



A  FAMILY  TOUR

       Once upon a time there was a happy family lived  in a beautiful 

village. Father ,mother, Sona and his younger brother.

Sona loved his little brother. One day Sona and his family went to a 

tour . Sona's family reached that place.  It was a big town a very 

beatiful place.  Many persons  riding the boat, some children were 

playing in the park.Sona asked his mother,

“First we go a super shopping.” Mother said, “yes, but your father

won't come. I asked Papa to come for shopping. When I persuaded     

Papa agried.Then we moved inside.

Papa  took shirts and dhothi . Papa asked my mother to take a

beatiful saree and a churrithar.  Then Sona suggested to go to a park. 

Papa said;ok . I thanked papa. Papa asked us to play together . 

'Really...!' I became wonderful. We spend for a long time in the park. 

When we became thirsty we went to a coffee shop. Papa ordered four 

coffee . I drank the coffee and it was very tasty . Yum,yum,yumi. One 

more cup of coffee I want. Call the   waiter and said one cup coffee . 

And night Sona  slept and saw a good DREAM. Morning Sona went 

to  home.

                                                        

         
                                        Saniya s kumr





   THE SUMMER  
      

   In the summer our earth is very 

    thirsty  time then it drank the 
     water In the summer time 

     I like eat  watermelon. In this 
     time some place have no water 

     The heat sunlight  we have
      tried.  In the jobs are not do 

      very  well. 

   
                            by 
                                 ABHIN



        MY SHADOW

I have a little shadow
that goes in and out with me,
He is very,very like me
From the heels up to the head;
And I see him jump before me
When I jump in to my bed.
Not at all like proper children,
Which is always very slow;
For her sometimes shoots up taller
like an India-rubber ball.
And he sometimes get so little
That there's none of him at all
One morning very early
Before the son was up,
I rose and found the shining dew
On very better up;
                                    ANUVARNA.O



     FRIEND
        Every person have a friend,
        In our heart there will be a place for 
        friend.
        Our problems and everything share with
        our friends.
        Friend is our family member,
        Friend can teach everything,
        Friend is our truth.
                                 Adithya.PP
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