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ആമുഖഖ
 

          ടകഫോലഖ ജജിലയജിൽ പ്രകൃതേജി രമണണീയമഫോയ കുന്നത്തൂർ തേഫോലൂക്കജിൽ മമനഫോഗേപ്പളജി പഞഫോയതജിൽ 
ഫദേവഫലഫോകക്കരയുടടെ നഫോമഫദേയതജിൽ അറജിയടപ്പടുന്ന ഫതേവലക്കര ഫഗേൾസച മഹൈ സ്കൂൾ ആയജിരതജി 
ടതേഫോളഫോയജിരതജി പതേജിഫനഴജിൽ ഇഖഗണീഷച മണീഡജിയഖ അപ്പർ മപ്രമറജി സ്കൂളഫോയജി പ്രവർതനഖ 
ആരഖഭജിച.ശതേഫോബജിയുടടെ നജിറവജിലഫോയ ഈ വജിദേദഫോലയഖ ഫകഫോർപ്പഫററച മഫോഫനജച ടമനജിടന ഭരണതജിൻ 
കണീഴജിലഫോണച.ഓഫരഫോ വജിദേദഫോർതജിയുടടെയുഖ  സർവഫതേഫോൻമുഖമഫോയ വജികസനഖ ലകദമഫോക്കജി അവടര മജികവജിഫലക്കച
നയജിക്കുന്നതേജിനഫോവശദമഫോയ ഭഭൗതേജികസഫോഹൈചരദഖ ഈ വജിദേദഫോലയതജിടന സസ്വപ്നമഫോണച . ഐ ടെജി ഫമഖലയജിൽ 
കുടജികൾക്കച കൂടുതേൽ പ്രഫോധഫോനദഖ ലഭജിക്കഫോൻ ഫവണജിയഫോണച 
ഫകരള ഇൻഫഫോസച ട്രകച ചർ ആൻഡച ടടെഫകഫോളജജി ഫഫഫോർ എഡഡ്യൂഫക്കഷൻ നടെതജിവരുന്ന ലജിറജിൽ മകറചസച 
എന്ന പദ്ധതേജി 2018 ജനുവരജി 22 നച പജിണറഫോയജി വജിജയൻ 
ഉദേച ഘഫോടെനഖ ടചയ്തു . അങ്ങടന ലജിറജിൽ മകറചസച എന്ന ഈ പദ്ധതേജി ഐ ടെജി ഫമഖലയജിഫലക്കുള ഒരു 
കജിളജിവഫോതേജിൽ തുറക്കുടമന്നച നമ്മുക്കച പ്രതേണീകജിക്കഫോഖ . വജിദേദഫോലയ 
വജികസന സമജിതേജി പൂർവ്വ വജിദേദഫോർതജികൾ , സഫോമൂഹൈജിക രഫോഷണീയ സഫോഖസച കഫോരജിക സന്നദ്ധ സഖഘടെനകൾ 
ഇവരുടടെടയഫോടക്ക സഫോന്നജിദ്ധദഖ ഈ സ്കൂളജിനച ഉണർവച നൽകുന്നു .



 സനന്ദേശശ 
 ''ഹഹൈ ടടെകക് നവേൾഡക് ''നലേകക് അതതിനവേഗശ മുനന്നേറതിടകകൊണതിരതിക്കുന്നേ നതവേലേകര നഗൾസക് ഹഹൈ
സ്കൂളതിടലേ യുവേപ്രതതിഭകൾക്കുശ അവേടര ശരതിയകൊയ പകൊതയതിലൂടടെ 
നയതിയ്ക്കുന്നേ സകൊരഥതികൾക്കുശ എലകൊ പതിന്തുണയുശ അഭതിനന്ദേനങ്ങളശ .
                                                                                               സ്കൂൾ ടഹൈഡതിസ്ട്രസക് 
                                                                                                     ടെതി .ആർ. ജയലേകതി



എഡജിഫറഫോറജിയൽ                                                                                                

ടപഫോതുവജിദേദഫോഭദഫോസഖ പുഫരഫോഗേതേജിയുടടെ ഉന്നതേജികളജിഫലക്കച പറന്നുയർന്നുടകഫോണജിരജിക്കുന്ന ഈ കഫോലയളവജിൽ 
ശഫോസച ത്ര സഫോഫങ്കേതേജിക സഫോഖസച കഫോരജിക രഖഗേങ്ങളജിൽ അത്ഭുതേഫോവഹൈവഖ അസൂയഫോവഹൈവമഫോയ പുഫരഫോഗേതേജി 
മകവരജിചടകഫോണജിരജിക്കുന്നു . പഫോഠപുസ്തകങ്ങളുടടെ പഠനഖ ടകഫോണ്ടുമഫോത്രഖ 
വജിദേദഫോഭദഫോസതജിടന ലകദഖ പൂർതണീകരജിക്കടപ്പടുന്നജില എന്ന തേതേസ്വഖ ഉൾടക്കഫോണച വജിവര സഫോഫങ്കേതേജിക 
വജിദേദയജിലൂടടെ വജിദേദഫോർതജിനജികളജിൽ അന്തർലണീനമഫോയജിരജിക്കുന്ന 
സർഗ്ഗവഫോസനകടള വളർതജിടയടുക്കഫോനുഖ സഹൈപഫോഠജികളുടടെ മുന്നജിലഖ അതുവഴജി ഫലഫോകതജിനുമുന്നജിലഖ 
അവതേരജിപ്പജിക്കുന്നതേജിനുഫവണജി ഫഗേൾസച മഹൈസ്കൂളജിടല 
ലജിറജിൽ മകറച അവതേരജിപ്പജിക്കുന്ന ടചറജിയ സഫോഹൈജിതേദവജിരുന്നച . ഇന്നലകൾ ടവറഖ ഓർമ്മകളഫോയ നമുക്കച, ആ 
ഓർമ്മകളജിൽ ഒരു വളടപ്പഫോടഫോകഫോൻ  ഈ ഭഫോവനഫോമഫോലദഖ 

ഏവേർക്കുശ മുന്നേതിൽ സവേതിനയശ സമർപതിക്കുന്നു . 



ചരജിത്രഖ 
                  
                            ടകഫോലഖ ജജിലയജിൽ പ്രകൃതേജി രമണണീയമഫോയ കുന്നത്തൂർ തേഫോലൂക്കജിൽ മമനഫോഗേപ്പളജി 
പഞഫോയതജിൽ ഫതേഫോപ്പജിൽമുക്കച ജഖഗേച ഷനജിൽ 
                 നജിന്നുഖ ഒരു കജിഫലഫോമണീറഫറഫോളഖ പടെജിഞഫോറച മഫോറജി സജിതേജിടചയ്യുന്ന ഈ വജിദേദഫോലയഖ 1917 ൽ 
ഇഖഗണീഷച മണീഡജിയഖ അപ്പർ മപ്രമറജി സ്കൂളഫോയജി 
                 പ്രവർതനഖ ആരഖഭജിച . മജികച രണീതേജിയജിൽ പ്രവർതജിച ഈ വജിദേദഫോലയഖ കുടജികളുടടെ ആധജികദവഖ 
പ്രവർതനതജിടന മജികവഖ പരജിഗേണജിചച 
                 മഹൈസ്കൂളഫോയജി ഉയർതജി . 1949 ൽ ശണീകുമ്പളതച ശങ്കുപ്പജിള , ശണീ .ടനടുമ്പുറതച രഫോമൻപജിള 
എന്നജിവരുടടെ ശമഫലമഫോയജിടഫോണച ഈ 
                 വജിദേദഫോലയഖ ഈ പ്രഫദേശടത ആദേദടത ടസക്കനറജി സ്കൂളഫോയജി ഉയർതടപ്പടതേച. കുടജികളുടടെ 
ബഫോഹുലദഖ നജിമജിതഖ 1967 ൽ മഹൈസ്കൂൾ 
                 ഫഫഫോർ ഫബഫോയചസച ,  മഹൈസ്കൂൾ ഫഫഫോർ ഫഗേൾസച എന്നജിങ്ങടന രണച സ്ക്കൂളുകളഫോയജി വജിഭജജിക്കടപ്പട്ടു . 
ഫതേവലക്കര ,മമനഫോഗേപ്പളജി ,പടെജിഞഫോടറകലടെ
                 മൺഫട്രഫോതുരുതച എന്നണീ നഫോല പഞഫോയത്തുകളജിൽ നജിന്നുഖ ടതേരടഞടുക്കടപ്പട പതേജിടനഫോന്നച  അഖഗേ
ജനകണീയ സമജിതേജിയഫോണച ഈ സ്കൂളജിന ഭരണചമതേല 
                 വഹൈജിയ്ക്കുന്നതേച .ഈ ജനകണീയ സമജിതേജിയുടടെ ടസക്രടറജിയഫോണച സ്കൂൾ മഫോഫനജർ .നൂറച വർഷതജിടന 
നജിറവജിലഖ അതേജിടന  ആഫഘഫോഷങ്ങളജിലൂടടെയുമഫോണച  
                 ഈ വജിദേദഫോലയഖ കടെന്നുഫപഫോടയഫോണജിരജിക്കുന്നതേച. ഏകഫദേശഖ രഫണക്കഫറഫോളഖ സലതച സജിതേജി 
ടചയ്യുന്ന ഈ വജിദേദഫോലയതജിൽ പഴമടയവജിളജിഫചഫോതുന്നതുഖ, 

  മഫനഫോഹൈരമഫോയജിഓടുഫമഞതുമഫോയ ഒമ്പതേച ടകടജിടെങ്ങളുഖ , ശണീ . ടക എൻ .ബഫോലഫഗേഫോപഫോൽ  എഖ .പജി . യുടടെ 
പ്രഫോഫദേശജിക വജികസനഫണച ഉപഫയഫോഗേജിചച ,  നജിർമ്മജിച  
               രണച കഫോസച മുറജികളുഖ ഉൾടപ്പടുന്ന പരജിമജിതേ സഫോഹൈചരദങ്ങളജിൽ പ്രവർതജിക്കുന്ന ഒരു കമ്പഡ്യൂടർ 
ലഫോബഖ ഈ സ്കൂളജിനുണച . സ്കൂളജിഫനഫോടെച ഫചർന്നുള 
                          ഗഭൗണച കൂടെഫോടതേ പ്രഫദേശവഫോസജികൾക്കച കൂടെജി ഉപഫയഫോഗേപ്രദേമഫോയ ഒരു ഗഭൗണച സ്കൂളജിഫനഫോടെച 
ടതേഫോടടുതഫോയജി സജിതേജി ടചയ്യുന്നു . കൂടെഫോടതേ 
                കുടജികളുടടെ കലഫോപരമഫോയ വഫോസനകൾക്കച മഫോറച കൂടഫോൻ കഴജിയുന്ന തേരതജിലള ഒരു സ്കൂൾ 
ഓഡജിഫറഫോറജിയവഖ ഉണച .
   
                                           മലയഫോള സഫോഹൈജിതേദതജിടല വജിവജിധഫമഖലകളജിൽ വദകജി മുദ്രപതേജിപ്പജിച ശണീ 
ശൂരഞഫോടെച കുഞൻപജിള , അർജ്ജുന അവഫോർഡച 
              ഫജതേഫോവച ശണീമതേജി ടക .സഫോറഫോമ്മ തുടെങ്ങജിയവർ ഈ സ്കൂളജിടല പൂർവ്വ വജിദേദഫോർതജികളഫോണച .   
             .
               



അറതിവേതിനകൊശകൊൻ അധധകൊപകൻ      
     
                                         അറതിവേതിൻകടെകൊകശ നൽകുടമൻ ഗുരുനകൊഥൻ 
                                         ടചകൊലതിപഠതിപതിച്ചടതന്നുടമടന്നേ 
                                        അറതിവേതിൻ നലേകൊകശ തുറന്നേജകൊലേകശ 
                                        അറതിവേതിൻ മമീടത മറകൊരുമതില 
                                        പൂവേതിതൾനപകൊടലേ അറതിവേതിൻകടെകൊകശ 
                                       സുഗനശ പരന്നേതിടശ ഭൂമതിയകൊടക 
                                       അറതിവേതിടന്റെ നലേകൊകശ ടകടതിതുറന്നേതിടശ 
                                       ഭൂമതിടയൻ മകടളന്നേനപകൊടലേ 
                                       അറതിടവേന്നേ മൂന്നേകരശ എന്നുളതിൽ 
                                       ടചകൊലതിപഠതിപതിച്ചടദെന്നുടമൻ അധധകൊപകൻ 
                                          
                                                                   നദെവു 
                                                                       9B



                         അമ്മ 
                          ആഴകടെലേതിൽ ഒളതിച്ചുകതിടെക്കുന്നേ 
                                     നകൊഴതികകലകൊടണന്നേമ്മ 

                           വേകൊത്സലേധമൂറുന്നേ
പുഞതിരതിയുമകൊയതി 

                         എൻ മുന്നേതിൽ നതിൽക്കുടമന്നേമ്മ 
                                              

                         രകൊപകലേതിലകൊടത
എടന്നേവേളർത്തുന്നേ 

                              രകൊപകൊടെതിയകൊടണന്നേമ്മ 
                                                                 

                                   Kalyani
                                                9B



 മണച 
                           

                                         വജിണജിന ഫനർക്കു  ഞഫോൻ  മകനണീടജി 
                                          വഫോങ്ങജിയ  ടവടവഖ  വർണവഖ

ചൂടുടമലഫോഖ 
                                        ഈ  മണജിനഫോയജി  ഞഫോൻ

നൽകുടമഫലഫോ 
                                        ഈ  മണജിഫലക്കച  പകരുമഫലഫോ 

                                         മുന്നജിൽ  നഫോഖ  കഫോണുമണീ
നരകതജിനപ്പുറഖ 

                                         ഒരു  സസ്വർഗ്ഗമുഫണഫോ!!!

                                         ആ  സസ്വർഗേഖ  ഈ
മണജിലയരുഖ .

 
                                                                    ആമജിന 
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            മഴ 
                                          ഇടെവേമകൊസതതിൽ മഴ വേന്നേ നകൊൾ എൻ 
                                           മകൊനശ പൂടമകൊട്ടുനപകൊൽ വേതിരതിഞതിരുന്നു !!!
                                              മഴത്തുളതി ഭൂമതിയതിൽ വേന്നേക് പതതിക്കുന്നേ നനരത്തു 
                                           ഭൂമതിയുടടെ മകൊതൃതതശ ഞകൊൻ തതിരതിച്ചറതിയുന്നു 
                                            മഴമുകതിൽ മകൊനത്തു വേന്നേതിടനമകൊൾ കൂട്ടുകകൊരുടമകൊത്തു 
                                            തുളതികളതിക്കുവേകൊൻ ഏടറ  ഇഷശ 
                                            മഴ വേന്നേ  നനരത്തു നതകൊടെതിടലേ  ടവേളതതിൽ 
                                            ആറ്റുവേഞതി  ഉണകൊകതി കളതിയകൊൻ ഏടറ ഇഷശ 
                                            
                                                                           മകൊയലേകതി 
                                                                                     9b 

                                               



കർഷകൻ 
                             പഫോടെതജിൻ വജിയർപ്പുളജിടലഫോതുക്കജി 
                            ദേരജിദ്രതജിൻ ടപഴുവഴജിയജിൽ 
                            ഓടുകയഫോണയഫോൾ ,എടന്തന്നറജിയഫോടതേ 
                            വജിയർപ്പജിൻഗേന്ധവമഫോയജി ഫലഫോകടത 
                              പരജിചരജിക്കുകയഫോണയഫോൾ 
                                നഫോടളടയടന്തന്നറജിയഫോടതേ ജണീവജിതേമഫോകുന്ന 

                              നഫോടെകശഫോലയജിലരുതജിരജിഞ്ഞു ,
പകലന്തജിഫയഫോളഖ 

                           പണജിടയടുക്കുകയഫോണയഫോൾ !!കർഷകൻ 



പ്രഭകൊതശ

                                    പുതനുണർവേതിടന്റെ പ്രകകൊശവുമകൊയക് 
                                    എന്നുശ പ്രഭകൊതടമടന്നേ വേതിളതിക്കുശ 
 
                                   പുതുമലേരുകൾ മതിഴതിതുറന്നു ചതിരതിക്കുന്നേ 
                                   പുതുനലേകൊകടത കകൊണകൊടനടന്നേ കണതിക്കുശ 
  
                                    പുതനുഷസതിടന്റെ  ഹനർമലേധവുമകൊയതി വേരുശ 
                                    പുതുപുലേരതികൾകകൊയതി ഞകൊൻ കകൊനതകൊർതതിരതിക്കുശ 

                                    എന്നുശ പുതുമയകൊയതി ഓനരകൊ പ്രഭകൊതവുശ 
                                    എന്നേതിടലേ നന്മടയടതകൊട്ടുണർതകൊടനത്തുനമകൊൾ 

                                    ഓനരകൊ പുൽടകകൊടെതിത്തുമതിടലേ തുമുത്തുശ 
                                    എന്നേതിൽ നതിറവേകൊർന്നേ ഹചതനധനമറുന്നു 

                                    മഞതിൻ ടപകൊന്നേകൊടെ ചുറതി വേടന്നേത്തുന്നേ 
                                    പ്രഭകൊതനമ ...നതിനടകന്നുശ സുസതകൊഗതശ .
 
                                                                                                                 ആരധ 
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 ഫവഴഫോമ്പൽ 

                                  ജണീവജിതേ മഹൈഫോനജിദ്രയജിൽ
നജിന്നുണർതജി നണീ 

                                  നജിറമുള ജണീവജിതേ പണീലജി തേന്നു
                                  എന്നഫോത്മക ഹൃദേയതജിൽ

ഒരു കൂടടെഫോരുക്കജി നണീ 
                                   നജിറമുള ജണീവജിതേ കൂടെച തേന്നു 

                                     ഫവഴഫോമ്പൽ 
                                  ജണീവജിതേ മഹൈഫോനജിദ്രയജിൽ

നജിന്നുണർതജി നണീ 
                                  നജിറമുള ജണീവജിതേ പണീലജി തേന്നു

                                  എന്നഫോത്മക ഹൃദേയതജിൽ
ഒരു കൂടടെഫോരുക്കജി നണീ 

                                   നജിറമുള ജണീവജിതേ കൂടെച തേന്നു 
                                 എടന  ഹൃദേയതജിൻ

ആകഫോശവഖ നണീ 
                                 എൻ ദദുഃഖഫോന്തര

ജണീവജിതേമുണർതജി നണീ !!!
                                   

ANGEL
9B



                         

                                       വേതിദെധകൊഭധകൊസശ 
  

                          വേതിദെധകൊഭധകൊസശ എന്നേകൊൽ എനക് ?  വേതിദെധകൊഭധകൊസതതിടന്റെ
ലേകധടമനക് ? നമുകക് ചതിനതികകൊശ .ഈ  വേക  സുപ്രധകൊനമകൊയ

കരധങ്ങടളക്കുറതിച്ചക് 
                  ഈ നലേകൊകത്തു ലേകധനബകൊധമുള ജമീവേതിതശ നയതികണടമങതിൽ വേതിദെധകൊഭധകൊസശ

നവേണശ.വേതിദെധകൊഭധകൊസടതക്കുറതിച്ചക് സതകൊമതിവേതിനവേകകൊനന്ദേൻ പറഞതക് ഇപ്രകകൊരശ :
                                                                   'യഥകൊർത്ഥ വേതിദെധകൊഭധകൊസശ മനുഷതതതടത ഉണർത്തുന്നേതകൊകണശ '.

അതു തടന്നേയകൊയതിരതികണശ വേതിദെധകൊഭധകൊസതതിടന്റെ ലേകധവുശ .

                          ഒരു വേതിദെധകൊർത്ഥതിടയ സമീനറകൊയതിൽനതിന്നുശ ഹൈമീനറകൊയതിനലേകക് ഉയർത്തുന്നേതകൊണക് യഥകൊർത്ഥ
വേതിദെധകൊഭധകൊസശ .വേതിദെധകൊഭധകൊസശ ജനനശ മുതൽ മരണശ 

     വേടര നടെക്കുന്നേ ഒരു പ്രകതിയയകൊടണനന്നേകൊർക്കുക .'ഞകൊൻ എത്ര കകൊലേശ ജമീവേതിക്കുന്നുനവേകൊ അത്രയുശ കകൊലേശ
പഠതിക്കുന്നു '.

      
                                                                                                                                           

                                                                                                                                           വേർണ 
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കശപപ്യൂടർ വേതിനശഷശ 
    
            1 .  കഖപഡ്യൂടറജിടന  പജിതേഫോവച ?
                                                      
            2 . ഫലഫോക കഖപഡ്യൂടർ സഫോകരതേ ദേജിനഖ ?
  
            3 . കഖപഡ്യൂടർ  സുരകഫോ ദേജിനഖ ?
                
            4 . കഖപഡ്യൂടർ  എന്ന പദേഖ ഉത്ഭവജിചതേച ?

            5 . ടമഫോമബൽ ഫഫഫോണുകൾക്കച ഫവണജി ഗൂഗേജിൾ വജികസജിപ്പജിടചടുത ഓപ്പഫററജിഖഗേച സജിസഖ ?

                                              
                                                     ഉതരഖ
            1 . ചഫോർടലസച ബഫോഫബജച  
            2.  ഡജിസഖബർ 12 

            3 . നവഖബർ 30 

            4 . കഖപഡ്യൂടസച [ലഫോറജിൻ ]
            5 . ആൻഫഡഫോയജിഡച                                                                   
                            
  
                                            ഫഭൗസജിയ 
                                               9C

              








