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ആമുഖഖ
                          
               വവാഴമുടട്ടം എന്ന ഈ തതീരദദേശ 
ഗവാമതത്തിനന് എഎശശ്വരര്യവട്ടം അറത്തിവട്ടം 
വത്തിജവാനവട്ടം നല്കുന്ന ഈ 
വത്തിദേര്യവാലയതത്തിഎന്റെ ഉയര്ച്ചയത്തില് 
നത്തിറസവാന്നത്തിധര്യങ്ങളവായത്തിരുന്ന മുന് 
അദര്യവാപകഎരയട്ടം വത്തിദേര്യവാര്തത്തികഎളയട്ടം 
നനത്തിദയവാഎടെ സ്മരത്തിച്ചുഎകവാണന് ഈ 
സട്ടംരട്ടംഭതത്തിനന് ഞങ്ങഎള പവാപ്തരവാകത്തിയ 
എലവാ ദപര്കട്ടം നനത്തി അര്പത്തിച്ചന് എകവാണന്
ഞങ്ങളുഎടെ ഐ.റത്തി ശലഭങ്ങള 
തയവാറവാകത്തിയ ഡത്തിജത്തിറല് മവാഗസത്തിന്      
"e ശലഭങ്ങള"ഇവത്തിഎടെഅവതരത്തിപത്തികന.

                                                                                                                    ഗവ :ഹഹൈസ്കൂള വവാഴമുടട്ടം
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എഡഡിറററ്റോറഡിയല

             ദലവാക പശസ്ത വത്തിദനവാദേസഞവാര ദകന്ദ്രമവായ  
ദകവാവളതത്തിനട്ടം വത്തിഴത്തിഞട്ടം തുറമുഖതത്തിനട്ടം 
സമതീപതവായത്തി സത്തിതത്തി എചെയ്യുന്ന ഈ കലവാലയ 
മുതശത്തിയന് 60 വയസന് പത്തിന്നത്തിടുന. കഴത്തിഞ്ഞു ദപവായ 
കവാലങ്ങളത്തില് എത്രദയവാ ശലഭങ്ങള ഇവത്തിഎടെ വന്നന് 
അറത്തിവവാകുന്ന ദതന് നകര്നദപവായത്തി.......വത്തിവര 
സവാദങ്കേതത്തികവത്തിദേര്യ കുതത്തിച്ചുപവായന്ന ഈകവാലഘടതത്തില്
വത്തിദേര്യവാലയങ്ങളുട്ടം അടെത്തിമുടെത്തിമവാറുന.14 കന്ളവാസന് മുറത്തികള 
ഹഹൈഎടെകവായത്തി മവാറത്തിയ ഈ സ്കൂളത്തില് കുടത്തികളുഎടെ ഐ.റത്തി
കൂടവായ്മയവായ ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന് യൂണത്തിറന് ഈ വര്ഷട്ടം 
ആരട്ടംഭത്തിച്ചു.കുടത്തികളുഎടെ സര്ഗ്ഗവവാസനകള കഎണതത്തി 
ദപവാല്സവാഹൈത്തിപത്തികന്നതത്തിനട്ടം സ്കൂളത്തിന്റെപവര്തനങ്ങള 
എലവാവരത്തിലട്ടം എതത്തികന്നതത്തിനട്ടം ദവണത്തിയള്ളതവാണന് 
ഡത്തിജത്തിറല് മവാഗസത്തിന് എന്ന ആശയട്ടം.നമ്മുഎടെ സ്കൂളത്തിഎല 
ലത്തിറത്തില് ഹകറന്സന് സട്ടംഘതത്തിഎന്റെ ചെത്തിടയവായ 
പവര്തനങ്ങളത്തിലൂഎടെ തയവാറവാകത്തിയ ഡത്തിജത്തിറല് 
മവാഗസത്തിന് "e-ശലഭങ്ങള"സവത്തിനയട്ടം സമര്പത്തികന.

                                                                                                                    ഗവ :ഹഹൈസ്കൂള വവാഴമുടട്ടം
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ആശഖസ
             നമ്മുഎടെ സ്കൂളത്തില് LITTLE KITES - എന്റെ
ദനതര്യതശ്വതത്തില്   ഒരു ഡത്തിജത്തിറല്   മവാഗസത്തിന് 
തയവാറവാകന എന്നറത്തിഞതത്തില് അതത്തിയവായ 
സദനവാഷമുണന്. ഇതത്തിനന്    ദനതൃതശ്വട്ടം നല്കുന്ന
ദകവാ- ഓര്ഡത്തിദനദറഴത്തിഎന്റെ  ദസവനട്ടം 
സ്തുതര്യര്ഹൈമവാണന്.പസ്തുതസട്ടംരട്ടംഭതത്തിനന് 
എലവാവത്തിധ ആശട്ടംസകളുട്ടം ദനരുന.

 

headmistress
Smt V S ANITHA

                                                                                                                    ഗവ :ഹഹൈസ്കൂള വവാഴമുടട്ടം
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ആശഖസ

         വവാഴമുടട്ടം  ഗവ.ഹഹൈസ്കൂളത്തില് കുടത്തികളുഎടെ IT Skills വത്തികസനവമവായത്തി
ബന്ധഎപടന് Little Kites എന്റെ ആഭത്തിമുഖര്യതത്തില് ഹൈവാ൪ഡന് എവയ൪, 

ഇലദക വാണത്തികന്,ദറവാദബവാടത്തികന് ആനത്തിദമ   ഷ൯, കമമ്പ്യൂട൪ ലവാട്ടംദഗശ്വജുകള 
തുടെങ്ങത്തി വത്തിവത്തിധ ദമഖലകളത്തില് ശതീമതത്തി. എല്.ശശത്തികല ടെതീച്ചറുദടെയട്ടം,

എട്ടം. ദസവാമചെന്ദ്ര൯ സവാറത്തിഎന്റെയട്ടം ദനതൃതശ്വതത്തില് കുടത്തികളകന് പരത്തിശതീലനട്ടം
നല്കത്തി വരുന.

                           "ഇ -ശലഭങ്ങള "എന്ന ഡത്തിജത്തിറല് മവാസത്തികയത്തിലൂഎടെ 
കുടത്തികളുഎടെ കഥകളുട്ടം,കവത്തിതകളുട്ടം മറട്ടം പരത്തിദപവാഷത്തിപത്തികന.പസ്തുത
സട്ടംരട്ടംഭതത്തിഎന്റെ വത്തിജയതത്തിനന് എലവാവത്തിധ ആശട്ടംസകളുട്ടം ദനരുന.

                                                       sri s gopakumar
                        srg convenor               

                                                                                                                    ഗവ :ഹഹൈസ്കൂള വവാഴമുടട്ടം
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                ആശഖസ
                നമ്മുടടെ  സ്കൂളളിടലെ  'ലെളിറളില് കകൈററ്റ്സറ്റ്'  ഒര

ഡളിജളിറല്  മമാഗസളിന്  പ്രസളിദദ്ധീകൈരളിക്കുന്നതളില്  സനനമാ
ഷമുണറ്റ്.സര്ഗമാത്മകൈതയുടടെയുയും  നനവമാതമാന  മൂലെല്യങ്ങളുടടെയുയും
പുതളിയതലെങ്ങള് കൈടണതമാന് ഭൂത ഭമാവളി വര്തമമാന കൈമാലെങ്ങള്
അടെയമാളടപ്പെടുതമാന്  തളിന്മനയയുയും  നന്മനയയുയും  തളിരളിച്ചറളിയമാന്
സതല്യയും  വളിളളിച്ചു  പറയമാന്  മമാനവളികൈതടയ  ഉയര്തളിപളിടെളികമാന്
വര്ഗദ്ധീയ വമാദളികൈടള ഒറടപ്പെടുതമാന് മതനളിരനപക്ഷ സമൂഹടത
സൃഷളികമാന് ഈ ഡളിജളിറല് മമാഗസദ്ധീനളില് ഉള്ളടെകയും ടചെയളിട്ടുള്ള
തമാളുകൈളളിടലെ അക്ഷരമനസറ്റ് പ്രനചെമാദനമമാകൈടട.ഇതളിനറ്റ് നനതൃതതയും
നല്കുന്ന കകൈററ്റ് മമാസ്റ്റര് ശദ്ധീ. നസമാമചെന്ദ്രനനയുയും കകൈററ്റ് മളിസറ്റ്ട്രസറ്റ്
ശദ്ധീമതളി.  ശശളികൈലെനയയുയും  അഭളിനനളിച്ചുടകൈമാണറ്റ്  ഈ  ഉദല്യമതളിനറ്റ്
എലമാവളിധ ആശയുംസകൈളുയും നനരന.

Sri rajesh j
 school it co-ordinator

                                                                                                                    ഗവ :ഹഹൈസ്കൂള വവാഴമുടട്ടം
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                           ആശശംസ

വവാഴമുടശം  ഗവണ്മമെന്ററ്  ഹഹൈസ്ക്കുളളിമല
ലളിറളില്  ഹകൈററ്സളിമന്റ  അഭളിമുഖഖ്യതളില്  ഒരു  ഡളിജളിറല്
മെവാഗസസീന് തയവാറവാക്കുന്നതവായളി അറളിയുന്നതളില് അതഖ്യധളികൈമെവായ
സനനവാഷമുണറ്.
       മകൈവാച്ചുകൂട്ടുകൈവാരുമടെ ഐ.റളി സളില്സറ് മമെച്ചമപ്പെടുത്തുന്നതളിനറ്
ഈ  സശംരശംഭശം  വഴളിമയവാരുക്കുശം  എന്നകൈവാരഖ്യതളില്
സശംശയമെളില.നലപരളിശസീലനശം  സളിദളിച്ച  അദഖ്യവാപകൈരുമടെയുശം
കുടളികൈളുമടെയുശം  പ്രയത്നതവാല് രൂപസീകൃതമെവായ ഈ ഡളിജളിറല്
മെവാഗസസീനളിനറ് എലവാവളിധ ഭവാവുകൈങ്ങളുശം നനരുന.

                                                            ഷവാജത്തി.എക.വത്തി     
  സവാഫന് എസക്രടറത്തി

                                                                                                                    ഗവ :ഹഹൈസ്കൂള വവാഴമുടട്ടം
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                   OUR LITTLEKITE's
                  UNIT

                

                                                                                                                    ഗവ :ഹഹൈസ്കൂള വവാഴമുടട്ടം
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പ്രളയബബാധധിതര്കബായധി
ലധിറധില്കകൈററ്റ്സധിനന്െറ

ഒരു കകൈതബാങറ്റ്

                                                                                                                    ഗവ :ഹഹൈസ്കൂള വവാഴമുടട്ടം
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ലഡിറഡിലകകൈററ്റ്സഡിനന്െറ
നറ്റോളവഴഡികൈളഡിലൂനട....

                              
                              

                                                                                                                    ഗവ :ഹഹൈസ്കൂള വവാഴമുടട്ടം
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 അമ
       വവാത്സലര്യതത്തിന് എപവാന്തൂവലവാണമ
       ദസ്നേഹൈതത്തിന് പവാലമവാണന് അമ
       ഉദേര്യവാനതത്തില് വത്തിടെരുന്ന സുനരപുഷ്പമവാണന് അമ
       സദനവാഷതത്തിന് ദതന്തുള്ളത്തിയവാണമ
       അറത്തിവത്തിഎന്റെ ദലവാകട്ടം വത്തിസ്മയത്തിപത്തികന്ന നത്തിലവാവവാണമ
       ആകവാശതന് മത്തിനന്ന നക്ഷത്രമവാണന് അമ
        കുഞ്ഞുമനസ്സുകളത്തില് നവാമത്തിടുന്ന പുല്നവാമന് ആണന് അമ
        സവാദഹൈവാദേരര്യട്ടം വത്തിതയ്ക്കുന്ന കര്ഷകയവാണമ
        പവാലൂടത്തി വളര്ത്തുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുപക്ഷത്തിയവാണന് അമ
         കഴത്തിവത്തിഎന ദപവാത്സവാഹൈത്തിപത്തികന്ന സുഹൃതവാണമ
         ജതീവത്തിതതത്തിഎല എതറകള തത്തിരുത്തുന്ന അധര്യവാപകയവാണമ
          മവാതൃതശ്വട്ടം തുളുമ്പുന്ന മഞ്ഞുതുള്ളത്തിയവാണമ .

 
-ധനുഷറ്റ്

കൃഷ്ണന്െ  9c
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                              അപപ്പുവവിനന്റെ സസ്വപപ

         അപപ്പു പപാടപ്പു പപാടപാന് കഴവിവപ്പുള്ള കപ്പുടവിയപാണണ.
പപാടപ്പുപപാടവി   പ്രശസ്തനപാവണപ  എനപാണണ  അവനന്റെ
ആഗ്രഹപ.  ലലപാകപ്രശസ്തനപായ  ഒരപ്പു
സപഗഗീതജ്ഞലനപാനടപാപപ   ഒലരലവദവിയവില്  പപാടണ
പപാടപ്പുനതപായവി  അവന്  സസ്വപപകണപ്പു.
പപാടവിക്കഴവിഞ്ഞലപപാള്  അലദ്ദേഹപ  അവനന
തലയവില്നതപാടണ  ആശവിര്വദവിചപ്പു.  അലപപാഴപ്പുപ
സദസവില്  നവിര്തപാനതയപ്പുള്ള  കരലഘപാഷപ
മപ്പുഴങവിനകപാലണയവിരപ്പുനപ്പു.  അലദ്ദേഹപ  പറഞ്ഞപ്പു  ''നഗീ
നനപായവി  പപാടപ്പുനപ്പുണണ,  നഗീ  ലലപാകപ്രശസ്ത
സപഗഗീതജ്ഞനപായവിതഗീരപ്പുപ''.  അലദ്ദേഹതവിനന്റെ  ആ
വപാക്കപ്പുകള്  അവനന്റെ  മനസവിനന  വലപാനത
സ്പര്ശവിചപ്പു.  അവന് തവിരവിചണ  അലദ്ദേഹലതപാനടലനപാ
പറയപാന്  തപ്പുനവിഞ്ഞലപപാള്   അമ്മയപ്പുനട
വവിളവിനയതവി.'അപപ്പുഎഴപ്പുലനല്ക്കണ.......ലനരപപപ്പുലര്
നപ്പു'.അവന്ഉറക്കതവില്നവിനണനഞെടവിയപ്പുണര്നപ്പു
.കണസസ്വപപ  യപാഥപാര്തത്ഥൃമപാനയങവില്  എനവന്
ആഗ്രഹവിചപ്പു .ഹപായണ! എനണ മലനപാഹരമപായ സസ്വപപ!

                                        
മപ്പുഹമ്മദണ തന്സഗീല്        9         B
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ALWAYS  BE HAPPY

         
           Once upon a time there lived a peahen called 
Marina. She was always disappointed that she didn't 
have good look because she was a peahen. One day 
she saw a parrot named Doyal. He asked ''Marina why
are you so sad?''she replied 'look at me' I am a peahen.
I look very bad. Peacocks are beautiful. Peoples are 
happy when they see them ''Doyal said''but you are 
lucky. Hunters came to the forest and kill peacocks for
their beautiful feathers. They can't kill you because 
you are a peahen and you have brown feathers''. She 
thought for a while. Then she said 'you are right I am 
really lucky for my bad look   

      

   Preeju

9B
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ALGEBRA

*Algebra can be described as the shorthand of mathematics or 
as generalised arithmetic  where 'letters' are used to represent 
numbers.

*Letters such as x,y,a,b etc...... can take an different values and 
are  therefore called variables.

*All numbers like 2-3 or 10 have fixed numerical value and 
hence are called constants.

*A statement of equality between 2 algebraic expressions is 
considered an equation.

*With the help of various  operations like addition, subtraction, 
multiplication or divisions we can obtain expressions like x-
5,3p,2y+3,etc.....which are called “algebraic expression”. 
            

   

            Govind sai
 
9B
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                       ചളിലതറ്

ചളില സനഖ്യകൈള് നചവാന തുടുകവാറളില....
ചളില മുകൈളില് മെവാലകൈള് മപമയവാഴളിയവാറളില....
ചളില രവാതളികൈള് നളിലവാവു മപവാഴളികവാറളില....
ചളില നനരശം കൈവാറളിനു ചന്ദനഗനമെല....

        ചളില നമെവാഹൈങ്ങള് സഫലമെവാകൈവാറളില....
        ചളില നളിമെളിഷങ്ങള് മെനസളില് നളിന്നറ് മെവായവാറളില....
        ചളില സതഖ്യങ്ങള് ആരുശം ഒവാര്കവാറളില....
        ചളില നചവാദഖ്യങ്ങള്ക്കുതരശം കൈളിടവാറളില....

        Dhanush.R
    9A
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                    അറളിവളിമനകവാള് വലുതറ്
                
                 പണന്  ഒരുനവാടത്തിഎല  ജനങ്ങള
അറത്തിവന്പഠത്തിപത്തികന്നവഎര  വളഎര  ഇഷ്ടഎപടത്തിരുന.
അങ്ങഎനഇരത്തിഎക  ഒരുദേത്തിവസട്ടം  ഒരുസനര്യവാസത്തി  ആ  നവാടത്തിദലകന്
വരുകയണവായത്തി.  ചെത്തില  നവാട്ടുകവാര്  ആ  സനര്യവാസത്തിയഎടെ
അടുതന്എതത്തി  അവരത്തില്  ഒരവാള  അദദ്ദേഹൈദതവാടെന്  പറഞ്ഞു
''ഞങ്ങളകന് തവാങ്കേള ഞങ്ങളുഎടെ സട്ടംശയങ്ങള തതീര്ത്തുതന്നവാലട്ടം''
അദദ്ദേഹൈട്ടം  അവരുഎടെ  സട്ടംശയങ്ങള  തതീര്ത്തു  നല്കവാട്ടം  എന്നന്
സമതത്തിച്ചു. അവര് കുഎറ ദചെവാദേര്യങ്ങള ദചെവാദേത്തിച്ചു അതത്തിനന് ഉതരവട്ടം
അദദ്ദേഹൈട്ടം നല്കത്തി കുഎറ ദചെവാദേര്യങ്ങള ദചെവാദേത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞു,  എന്നത്തിടന്
അദദ്ദേഹൈട്ടംപറഞ്ഞു  ''ഇനത്തിഞവാന് ഒരുദചെവാദേര്യട്ടം ദചെവാദേത്തികവാട്ടം നത്തിങ്ങള
ഉതരട്ടം  നല്കണട്ടം''  അവര്  അതന്  സമതത്തിച്ചു
''ഭക്ഷണവട്ടം,ശശ്വവാസവട്ടം,അറത്തിവട്ടം  അലവാഎത  മനഷര്യനന്
ആവശര്യമുള്ളതന് എനന്'?അവര് ചെത്തിനത്തിച്ചു ഇവയന് പുറദമ എനവാണന്
മനഷര്യനന് ആവശര്യമുള്ളതന്' ആര്കട്ടം അതത്തിനന് ഉതരട്ടം ഇല. ഒരവാള
പറഞ്ഞു  ''ദസ്നേഹൈട്ടം''  എലവാവരുട്ടം  അയവാഎള  ദനകത്തി  അദപവാള
സനര്യവാസത്തി  പറഞ്ഞു  ''അതന്  ശരത്തിയവാണന്''  എന്നത്തിടന്  സനര്യവാസത്തി
പറഞ്ഞു ''ഒരവാളകന് അറത്തിയവാട്ടം എനള്ള അറത്തിവകള മറള്ളവര്കന്
പകര്ന്നന്  നല്കുക  എനള്ളതവാണന്  എനത്തികന്  നത്തിങ്ങളകന്
നളകവാനള്ള ഉപദദേശട്ടം" ഇതന് പറഞന് സനര്യവാസത്തി യവാത്രയവായത്തി.
                                                              Govind  Sai 
                                                                       9B
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 FRIEND  SHIP

A  Midst  the  darkness  of  life
I  Searched  for  a  ray  of  hope
A  hope  for  a  true  friend  and
the  search  became  a  success

A  friend  so  amiable  I  got
I  hope  our  friend ship  would

Not  shrink
A  Ship that  would  sail  and  sail

The  ship  full  of  emotions  and  love

A  Light  is  she  in  my  life!  
Wish  she'd  remain  the  same
A  guide  she  is  who  directs  me
Though  the  ups  and  downs  of  life
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A   Friend  she  is  so  vivacious
I  like  her  charming   character

A  true  friend  is  she  indeed, and
Our  friend ship  indeed  is  exhilarating

                                           KRISHNA . AS
                                                       9A
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                                                          പുലരളി

      മെഴനപവാമലവാഴുകൈളിമയതളി   
      പുതളിമയവാരു  പുലരളി
      സുവര്ണ പുലരളി
      മപവാഴളിയുമെവാ  മെധുരതവാളശം
      
            
                  മെണളിമുകൈളിലളിന്  മെറവളിമലവാളളിയുശം
                  നനവു   മപവാഴളിയുശം  പുലരളി
                  ഇതറ്  തവാളമെവാശം  മെധുരസസ്വപശം
                  പതളിമയതഴുകുന്ന
                  സസ്വരകൈസീര്തനശം  നപവാമല
                  ഇതളിമല  വരുന  പുലരളി
      

                                                         

          അക്ഷയ.ബളി.എസറ്

  9 D

                                                                                                                    ഗവ :ഹഹൈസ്കൂള വവാഴമുടട്ടം



22                                                                                                                    e-ശലഭങ്ങള

   കൈടെങ്കഥകൈള്
• കൈവാളകൈളിടെക്കുശം കൈയനറവാടുശം 

                     മെതന്
• പവാല് മമെവാനയളില് കൈരളിമെസീന്

               കൈണറ്
• അടെയശം തുറക്കുശം കൈളിങ്ങളിണളി പതവായശം    

               കൈണറ്
• അടെളി പവാറ നടുവടെളി മെസീമത കുടെ

              നചന
• അമ്മ കൈലളിലുശം മുളളിലുശം മെകൈള് കൈലഖ്യവാണ പനലളില്

            വവാഴയുശം ,വവാഴക്കുലയുശം
• അമ്പടപടളികറ്  മുന്നമ്പവാടറ് വവാലറ്

            ചളിരവ
• മുള്ളുണറ് മുരുകല വവാലുണറ് പശു അല

             ചക
• കൈണവാല് സുന്ദരളി നതവാടവാല് ഭയങ്കരളി

            തസീ
• മൂടെളില പനല്

           ആകൈവാശശം
• കൈവാടളില് ഒരു തുളളി രകശം

           മെഞവാടെളി
                                           Rahul.M.S  9D
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തൂമഞന്

                  

                   ദതവാരവാ മഞത്തിന് തൂവല് ദപവാഎല
                   ഏദതവാ സശ്വപട്ടം എന്നത്തില് മയങ്ങത്തി
                   വത്തിരഹൈമവാട്ടം ദവദേന ദപവാഎല വരുന
                    സശ്വപതത്തിലവാഎക ഒരു പൂവവായന് പൂവവായന്
                    
                     ദതന ദപവാല് മഞന്
                      തൂകുമവാ എനഞന്
                  ദതവാരവാത സശ്വപട്ടം 
                  മവാത്രമവാണുള്ളത്തില്
                     ദസ്നേഹൈട്ടം വന.... ഉള്ളത്തില് പൂത്തു....

                      ദതവാരവാ മഞത്തിന് തൂവല് ദപവാഎല

                                          
-           നന.എസന്

 
9D
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   നത്തിര്ഭയഎയ നത്തിനകവായന്

            എന് മനമങ്ങു ദതങ്ങുന
എന് മനമവാഎക ദകളകന
അമയഎടെ ദരവാദേനട്ടം അചെഛഎന്റെ ദതങ്ങല്

            മരത്തിച്ചതവാണദലവാ ഞവാന് കരയവാന്
             കണ്ണുനതീരത്തില ജതീവനദവണത്തി
             എത്രദയവാ ദതങ്ങത്തി അറവശവാലയത്തിഎല
             മൃഗതത്തിനന് കത്തിട്ടുന്ന കവാരുണര്യട്ടം ദപവാലട്ടം
             അകഎലയവായത്തിരുന്നദലവാ തലത്തിഎകടുതത്തിയ
ശരതീരട്ടം എടുഎതറത്തിഞത്തിദല ദറവാഡത്തില്
എഎന്റെ മവാതവാപത്തിതവാകള,കൂടെപത്തിറപ്പുകള
അവരുഎടെ സശ്വപങ്ങള,എഎന്റെ സശ്വപങ്ങള
വവാര്ന ദപവായത്തികഴത്തിഞ്ഞു എഎന്റെ ചുടു 
ദചെവാരദയവാഎടെവാപട്ടം നത്തിയമതത്തില് നത്തിന 
വതീണട്ടം അവന് രക്ഷഎപടുട്ടം പുറത്തുവന്നവാല്
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      നത്തിഷ്കളങ്കേതയഎടെ ശരതീരങ്ങളത്തില് അവഎന്റെ
       കവാമവാസകത്തിയഎടെ വത്തിഷട്ടം നത്തിറകട്ടം  അലദയവാ
        നതീതത്തിപതീഠദമ.........എഎന്ന സശ്വര്ഗതത്തില്
        എതത്തിച്ച ഈ കഴുകനവാരുഎടെ വത്തിധത്തി 
        നടെപത്തിലവാകദണ അഎലങ്കേത്തില് എനത്തികന്

        പത്തിന്നവാഎല മറള്ളവരുട്ടം......!

                    
                                 
                                 
THANSEELA 
       9A
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                         കൂട്ടുകവാരന്

കൂട്ടുകൂടെവാനവാഎയഎന്റെ
കൂടു ദതടെത്തിയണഎഞവാരു
കുഞവാറകത്തിളത്തി...
കവാറത്തിദനവാടു കഥ എമനഞ്ഞുട്ടം
കടെലത്തിദനവാടുട്ടം കളത്തി പറഞ്ഞുട്ടം

കവാടെവായ കവാഎടെലവാട്ടം, ദമടെവായ ദമഎടെലവാട്ടം
കണവാരട്ടം എപവാതത്തി കളത്തിച്ചുട്ടം
കണത്തില് കണത്തില് കണവാടെത്തി ദനവാകത്തി
എകവാകരുമത്തി ചെത്തിറകൂരുമത്തി

കത്തിലകത്തിഎല എകവാന്ചെത്തിചെത്തിലച്ചുട്ടം                                         
കത്തിളത്തികക്കുൂടത്തിഎലഎന്ന
കുളത്തിരറത്തിയത്തികവാഎത
കവത്തിള ദചെര്ത്തുറകത്തിയട്ടം
തനത്തിവത്തിഎന്റെ കനശ്വവാ, എമഎന്റെ
കരളത്തിഎന്റെ കരളവായ
കളത്തി കളത്തിക്കൂട്ടുകവാരന്

Dhanush. R
9A
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     ചഡിത്രശലഭഖ

  ചെത്തിത്രശലഭദമ
ചെത്തിത്രശലഭദമ..........

മുറതന് ചുറത്തി
കളത്തികവാന് വവാ

ചെത്തിത്രശലഭദമ.....

പൂവത്തിഎന്റ ദതന് ഊറത്തികുകുുടെത്തികവാന് വവാ 
ചെത്തിത്രശലഭദമ....

പകൃതത്തികന് വര്ണട്ടം പകരവാന് 
നതീ വനദവവാ....

നത്തിഎന്റ നത്തിറട്ടം എനത്തികന് കുകുുളത്തിര്മ-

ദയകുകുുനണന് ചെത്തിത്രശലഭദമ.......

പറന പറന എന്
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മുറതന് മദനവാഹൈരപൂവത്തിടെര്കവവാന്
നതീ വരൂദമവാ....

   ചെത്തിത്രശലഭദമ ചെത്തിത്രശലഭദമ......

    ചെത്തിത്രശലഭദമ...... 

                                     Sruthi L. J
                          

                   8 B
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OUR  WORLD

World  of   Dreams
World  of  thoughts
The  entire  life  was
Trembling  with  fear

World  of  wishes 
World  of  ambitions
The  entire  life  was

Trembling  with  fear
World  of  happiness

World  of  sadness
The  entire  life  was
Trembling  with  fear

Oh! God  What  a  life
Fully  with  tragedy

AKHIL  A.S 
                 9A
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IF   I  WERE   A
PRINCESS

     If  I  were  a  princess,
I'd  wear  a  pretty  gown
And  make  it  drag  
behind  me,
As  I  move  up  and  
down

If  I  were  a  princess,
I'd  let  my  hair  loose,
And  dye  it  golden,
  And  call  my self
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'Golden'

If  I  were  a  princess
I'd  put  my  high  heels  
on,
And  walk  where  I  
please,
To  find  out  if  there's  
peace.

If  I  were  a  princess,
I'd  dance  with  grace,
My  hands  up  in  the

air
Making  peacocks  stand
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and  stare

If  I  were  a  princess,
I'd  change  this  world  of 
mine.
Into  one  of  joy   and  
cheer
A  fairyland  of   my  
dreams.  

         
                    ARDRA M S  
                     9A     
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  MOM 
       Mom is such

A special world
The loveliest
I ever have heard

A toast to you
Above all the test
Mom you are so special 
And you are the best
I love you mom

           NISHA M
        9B
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                                     ലസ്നേഹവിതന്                
          പണണ പണണ ഒരപ്പു രപാജജ്യനത 
രപാജപാവപായവിരപ്പുനപ്പു വവിക്രമന്.
 ഒരപ്പു ആലഘപാഷ ദവിവസപ അലദ്ദേഹതവിനന്റെ 
രപാജജ്യസദസവില്മനവിമപാരപ്പുപ ഒതണ  
സലനപാഷവിചവിരവിക്കപ്പുലമപാള് അലദ്ദേഹതവിനന്റ്റ 
സപ്പുഹത്ഥൃതവിനന്റ  സലന്ദേശപ ലഭവിചപ്പു.സലന്ദേശതവില് 
ഇങനന പറഞ്ഞവിരവിക്കപ്പുനപ്പു ''പ്രവിയനപടസപ്പുഹത്ഥൃലത 
എനവിക്കണ നവിങളപ്പുനടവവിരപ്പുനവില് പനങടപ്പുക്കപാന് 
കഴവിയപാതതവില് ക്ഷമവിക്ക ണപ. എനന്റെ രപാജജ്യതവില് 
ആക്രമണപ ഉണപായതണ നവിനക്കറവിയപാമലലപാഅതവിനന്റെ 
ദപ്പുഖതവില് കഴവിയപ്പുനചവിലവഗീടപ്പുകള് ഉണണ. ആ 
വഗീടപ്പുകനള സഹപായവിക്കപാന് ലവണവിയപ്പുള്ള 
ശ്രമതവിലപാണണ ഞെപാന്അതപ്പുനകപാണണ നവിനന്റെ ഈ 
ലസ്നേഹവിതനണ വരപാന് സപാധവിക്കവില ക്ഷമവിക്കണപ 
സപ്പുഹത്ഥൃലത നമപ്പുക്കണ പവിനഗീടണ കപാണപ്പുലമപാള് 
വവിശദമപായവി സപസപാരവിക്കപാപ'' അലപപാള് രപാജപാവണ 
ചവിനവിചപ്പു. 'നപാപ കകൂടവി നമ്മപ്പുനട സപ്പുഹത്ഥൃതവിനന്റെ 
ദപ്പു;ഖതവില് പനങടപ്പുക്കപാപ.'  രപാജപാവണ  ഉതരവവിടപ്പു 
''ഈ വര്ഷപ നമ്മപ്പുനട രപാജജ്യപ ഈ ആലഘപാഷതവില് 
പനങടപ്പുക്കപ്പുനതല'' എലപാവരപ്പുപ ഇതണ ലകടണ  നഞെടവി
.കപാരജ്യപ അറവിഞ്ഞലപപാള് എലപാവരപ്പുപ അതണശരവിവചപ്പു. 
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എലപാവരപ്പുപ അവരപ്പുനട ദപ്പു;ഖതവില് 
സഹപായവിക്കപാനപായവി പല പല സഹപായങള് നല്കപാപ
എനണ വപാഗണ ദപാനങള് നല്കവി. അങനന അവരപ്പുനട 
സപ്പുഹത്ഥൃതണ ബനപ നവിലനവില്ക്കപ്പുകയപ്പുപ ആ 
രപാജജ്യതവിനണ സഹപായവപ്പുപ ലഭവിചപ്പു.

                                   . .Ahul R K
9B
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SPC@GOVTHSVAZHAMUTTOM

              നത്തിയമഎത അട്ടംഗതീകരതീകകയട്ടം
അനസരത്തികകയട്ടം  എചെയ്യുന്ന,  സവാമുഹൈത്തിക
പതത്തിബദതയട്ടം  ദസവന  സന്നദതയട്ടം  ഒരു
പുതുതലമുറഎയ  വവാര്എതടുകക  എന്ന
ലക്ഷര്യദതവാഎടെ  ആരട്ടംഭത്തിച്ച  പദതത്തിയവാണന്  SPC

പദതത്തി.  2010 ല്തുടെകമത്തിട  പദതത്തി  2012  ല്
വവാഴമുടട്ടം സ്കൂളത്തില് ആരട്ടംഭത്തിച്ചു.  ജൂനത്തിയര്,  സതീനത്തിയര്
എന്ന രണന്  ബവാച്ചന്  കുടത്തികഎളയവാണന്  പരത്തിശതീലനട്ടം
ദനടുന്നതന് 2 ബവാച്ചത്തിലവായത്തി 88 കുടത്തികളവാണുള്ളതന്.
ആഴ്ചയത്തില്  2  ദേത്തിവസട്ടം  കവാസന്  നടെത്തുന.ഒരു
ദേത്തിവസട്ടം പദരഡന് മവാത്രമവായട്ടം മഎറവാരു ദേത്തിവസട്ടം time

table  പകവാരമുള്ള  കവാസ്സുകളുട്ടം  അതത്തിനവായത്തി
kovalam police station ല് നത്തിന drill inspector
ആയത്തി  ശതീ  ബത്തിജുവട്ടം  ശതീമതത്തി  പതീതലകത്തിയട്ടം
എത്തുന.  കൂടെവാഎത   എ  ആര്  കര്യമത്തില്  നത്തിന്നന്
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എസന് ഐ രവാട്ടം ദേവാസുട്ടം പരത്തിശതീലത്തിപത്തികന്നതത്തിനവായത്തി
എത്തുനണന്.രണന്അധര്യവാപകര് ചുമതലവഹൈത്തികന
അവര്  CPO,ACPO  എന്നറത്തിയഎപടുന  .CPO-

Community  police  officer  ,  ACPO
-Additional  Community  police  officer
എന്നറത്തിയഎപടുന.ഇവര്കന് Sub Inspector Rank

ആണന് നല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്.
ഈ  പദതത്തിയത്തില്  Police

Department കൂടെവാഎത  Excise,Fire  force,Health

department,Forest  department എന്നത്തിവരുട്ടം
സഹൈകരത്തികന.  അതത്തിനവാല് എലവാ കവാസ്സുകളത്തിലട്ടം
ഈ department  ല്  നത്തിനള്ള  പതത്തിനത്തിധത്തികളുട്ടം
പഎങ്കേടുകനണന്.HM, SHO  എന്നത്തിവരവാണന്  local

Authority.ഇവര് എലവാ  കവാസന്  ദേത്തിവസവട്ടം  കവാസന്
visit എചെയ്യുന.         

                  മദേര്യട്ടം,,മയകമരുന്നന്എന്നത്തിവയഎടെദബവാ
ധവല്കരണട്ടം,  പവാസത്തികന്  നത്തിര്മവാര്ജനട്ടം,വര്യകത്തി
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ശുചെത്തിതശ്വട്ടം,പരസര  ശുചെത്തിതശ്വട്ടം  എന്നത്തിവഎയ  കുറത്തിച്ചന്
station  അതത്തിര്തത്തിയത്തിലള്ള  colony  കള
സനര്ശത്തിച്ച  cadet  കള  ദബവാധവല്കരണട്ടം
നടെത്തുനണന്.  കൂടെവാഎത  ഭത്തിന്നദശഷത്തികവാരവായ
കത്തിടെകപ്പുദരവാഗത്തികളവായ  കുടത്തികളുഎടെ  ഭവന
സനര്ശനട്ടംനടെതത്തിഅവഎര
നമളത്തിഎലവാരവാളവാഎണന്ന  ചെത്തിനയത്തിഎലതത്തികവാനട്ടം
സഹൈവായങ്ങള എചെയ്യുകയട്ടം എചെയന.

                                 Old age home എലവാ
ആറുമവാസട്ടം  കുടുദമവാഴുട്ടം  സനര്ശത്തിച്ചന്  അനവാഥരവായ
വൃദമവാതവാകഎള  കവാണുകയട്ടം  ഭക്ഷണവട്ടം  മറന്
അവശര്യസവാധനങ്ങളുട്ടം  എതത്തികന.  അവര്
അനവാഥരല,സനവാഥരവാണന്എന്നന്കുറച്ചന്ദനരഎമങ്കേത്തി
ലട്ടം  സദനവാഷട്ടം  പകരുന്ന  അനഭവട്ടം  നല്കവാന്
ദകഡറകളകന് കഴത്തിയന.

                     വര്ഷതത്തിഎലവാരത്തികല് അനവാഥവാലയ
സനര്ശനട്ടം നടെതത്തിവരുന.അവര്കന് ആവശര്യമുള്ള
വസട്ടം,  ഭക്ഷണസവാധനങ്ങള  എതത്തികകയട്ടം
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അവരുഎടെ  കുഎടെ  കുറച്ചു  സമയട്ടം  ചെത്തിലവഴത്തികവാനട്ടം
സമയട്ടം കഎണത്തുന. 

                      SPC പുതത്തിയ പദതത്തിയവായ "ഒരു
എപവാതത്തിദച്ചവാറന്"എന്നസട്ടംരട്ടംഭട്ടംതത്തിലട്ടംപങ്കേവാളത്തികളവാ
കവാന്  കഴത്തിയന്നതന്  വലത്തിഎയവാരുദനടമവാണന്.  RCC

അതത്തിനന് തുടെകട്ടം കുറത്തിച്ചു.

                         
         പരത്തിസത്തിതത്തി സട്ടംരക്ഷണതത്തിഎന്റെ ഭവാഗമവായത്തി
വൃക്ഷഹതകള  നട്ടു  പത്തിടെത്തിപത്തികന.

അതത്തിനള്ള class,  forest  department

നല്കുന.Traffic  Awareness  ഇടെയത്തിഎടെ  സ്കൂള
ജട്ടംഗന്ഷനത്തില് നടെതത്തിവരുന. Two wheeler, three

wheeler,fourwheeler യവാത്രകവാഎര
പങ്കേവാളത്തികളവാകന.

                            വര്ഷതത്തില് Onam,

Christmas  vacation  സമയതന്  3  ദേത്തിവസട്ടം
നതീണനത്തില്കന്ന കവാസ്സുകള നടെത്തുകയട്ടം പമുഖര്
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കവാസന് ഹകകവാരര്യട്ടം എചെയ്യുകയട്ടം എചെയ്യുന. 

                                Personality development
class,  Counselling  എന്നത്തിവയട്ടം  പധവാനമവായട്ടം
cadets നട്ടം കത്തിട്ടുന്ന മഎറവാരു ഗുണമവാണന്. 

 
 

                            Smt. Jayasree L
 
                  ACPO(SPC)
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VEILED  WISHES

                She  wished  to  see  the 
amber sunrise
threaded in the infinite canvas 
and the deep lilac sunset forming,
the mirage of colours in the sky

She wished to hear the melody of 
drizzling silver tears of mountains

and the whirling somoon that sings, 
the lulluby to the golden dunes

She wished to swirl around in 
wintery,
nights dusted with twinkling 
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diamonds.
Right below the lonely moon
to embrace  the  falling  little  pears  
of  snow

          All those wishes where just her
dreams
          coz they tamed her soul 
chopped her wings
         tied her with the ropes of her 
gender
         and there she was forever 
caged

                     smt. SEBEENABEEGUM

             HST NATURALSCIENCE
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                എശം  .   ആര്  .  ഐ  .  സവാനളിശംഗറ്

                          നമ്മുമടെ ശരസീരതളിനുളളിമല
പ്രവര്തനങ്ങള്  പരളിനശവാധളികവാന്  നഡവാക്ടര്മെവാര്
ഇനപനയവാഗളിക്കുന്ന  ചളികൈളിതവാരസീതളിയവാണറ്   എശം.ആര്.
ഐ  സവാനളിശംഗറ്  അഥവവാ  മെവാഗ്നറളികൈറ്  മറമസവാണന്സറ്
ഇനമെജളിശംഗറ്. എകറ്നറനയയുശം സളി. ടെളി സവാനളിശംഗളിനനയുശം  
അനപക്ഷളിച്ചറ്  കൂടുതല് സുരക്ഷളിതമെവായ എശം.  ആര്.  ഐ
സവാനളിശംഗറ്  ഹവദദ്യുതകൈവാനതളിമന്റെയുശം  ആറങ്ങളുമടെയുശം
പ്രതളിപ്രവര്തനതളിമന്റെ  അടെളിസവാനതളിലവാണറ്
പ്രവര്തളിക്കുന്നതറ്.
                                1930 -ല് ഉരുതളിരളിഞ്ഞ ഒരു
ഊര്ജതന്ത്രതതസ്വതളിമന്റെ  അടെളിസവാനതളിലവാണറ്  ഈ
ഉപകൈരണശം  രൂപശം  മകൈവാണതറ്.  ശകമെവായ  ഒരു
കൈവാനളികൈമെണ്ഡലനതവാടെറ്  പ്രതളിപ്രവര്തളിക്കുനമ്പവാള്
ആറങ്ങളുമടെ നൂകൈറ്ളളിയസളില്നളിനശം നറഡളിനയവാതരശംഗങ്ങള്
ബഹൈളിര്ഗമെളിക്കുമമെന്നവായളിരുന ഈ തതസ്വശം  .1970-കൈളളില്
മറയമെണറ്  ഡളി.ഡവാമെളിയന്  എന്ന  അനമെരളികന്  നഡവാക്ടര്
ഈ  തതസ്വശം  ഹവദഖ്യശവാസ്ത്ര  പരളിനശവാധനകറ്  എങ്ങമന
ഉപനയവാഗളികവാമമെന്നറ്  ചളിനളിച്ചു.  ജന്തുശരസീരതളിമല
ആനരവാഗഖ്യകൈരമെവായനകൈവാശതലങ്ങളുശം അനവാനരവാഗഖ്യകൈരമെവായ
നകൈവാശതലങ്ങളുശം  പുറമപ്പെടുവളിക്കുന്ന  നറഡളിനയവാ
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തരശംഗങ്ങള്  വഖ്യതഖ്യവാസമുമണന്നറ്  അനദ്ദേഹൈശം  കൈമണതളി.
ഈ  കൈമണതലവായളിരുന  എശം.  ആര്.  ഐ
സവാനളിശംഗളിമന്റെ കൈണ്ടുപളിടെളിതതളിമന്റെ അടെളിസവാനശം.
   തമന്റെ ചളിനവാഗതളി അനദ്ദേഹൈശം പരസഖ്യമപ്പെടുതളിമയങ്കളിലുശം
ശവാസ്ത്രജ്ഞരുശം നഡവാക്ടര്മെവാരുശം സശംശയദൃഷളിനയവാമടെയവാണറ്
ഇതളിമന  വസീക്ഷളിച്ചതറ്.  എങ്കളിലുശം  1974-ല്  ഡവാമെളിയനറ്
ആദഖ്യമത എശം. ആര്. ഐ സവാനളിശംഗളിമന്റെ നപറന്റെറ് ലഭളിച്ചു.
1977-ല്  ഇന്  നഡവാമെസീറബളിള്(അജയശം)  എന്ന  നപരളില്
അനദ്ദേഹൈശം ആദഖ്യശം എശം. ആര്. ഐ സവാനര് നളിര്മെളിച്ചു.
                            സവാനളിശംഗളിനറ്  വളിനധയമെവാകുന്ന
ആളുമടെശരളിരശം  മുഴുവന്  വലളിമയവാരു  കൈവാനളികൈ
കുഴലളിനകൈനതകറ് നസീകളിവയകൈയുണറ് ആദഖ്യശം മചയ്യുന്നതറ്.
കൈവാനകൈമെണ്ഡലതളില്പ്രനവശളിക്കുന്നനതവാമടെ
ശരസീരതളിനല നകൈവാശകൈലകൈളളിമല ആറങ്ങളുമടെ നൂകളിയസറ്
കൈവാനളികൈമെണ്ഡലവുമെവായളി  പ്രതളികൈരളികവാന്  തുടെങശം.
ശരസീരതളില് നളിന്നറ്  പുറമപ്പെടുന്ന നറഡളിനയവാ  തരശംഗങ്ങള്
പളിടെളിമച്ചടുതറ് കൈമ്പമ്പ്യൂടറളിമന്റെ സഹൈവായനതവാമടെ സവാനളിശംഗറ്
ചളിതങ്ങള് തയവാറവാക്കുന.
                          മെനറമതവാരു സവാനളിശംഗളിമനകവാളുശം
വഖ്യകമെവായ ചളിതശം നല്കൈവാന് കൈഴളിയുന്ന എശം.  ആര്.  ഐ
മകൈവാണറ്  ശരസീരതളിമന്റെ  ഏതറ്  ഭവാഗവുശം  സവാനളിശംങ്ങളിനറ്
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വളിനധയമെവാക്കുവവാന്കൈഴളിയുശം.തലനച്ചവാറുമെവായറ്ബനമപ്പെട
നരവാഗങ്ങള്ക്കുതമന്നയവാണറ്ഇവകൂടുതല്ഉപനയവാഗളിക്കുന്ന
തറ്. എന്നവാല് തലയളില് മുഴ ഉള നരഗങ്ങള് ആമണങ്കളില്
സളി. ടെളി സവാനളിശംഗവാണറ് കൂടുതലവായുശം ഉപനയവാഗളിക്കുന്നതറ്.
                                 നറഡളിനയഷന് നപവാമല
പവാര്ശസ്വഫലങ്ങളുണവാകുന്ന  സശംവളിധവാനങ്ങമളവാനശം  എശം.
ആര്.  ഐ സവാനളിശംഗളില് ഇമലങ്കളിലുശം ചളില നകൈവാടങ്ങളുണറ്.
വളമര  നനരശം  നരവാഗളികൈള്  കൈവാനളികൈ  മെണ്ഡലതളില്
കൈളിടെനകണളിവരുന്നതളിനവാല്  ശരസീരതളില്  കൃതളിമെമെവായളി
ഘടെളിപ്പെളിച്ചളിട്ടുള ഉപകൈരണങ്ങളുമടെ പ്രവര്തനമത ഇതറ്
പ്രതളികൂലമെവായളി  ബവാധളിക്കുശം.  അതളിനവാല്  കൃതളിമെഹൃദയശം,
വൃക,  കൈവാലുകൈള്  തുടെങ്ങളിയവ  ഘടെളിപ്പെളിച്ചവര്  എശം.  ആര്.
ഐ സവാനളിശംഗളിനറ് വളിനധയരവാകൈവാതളിരളിക്കുന്നതവാണറ് നലതറ്.
എശം.ആര്.  ഐ  സവാനളിശംഗളിനറ്  വളിനധയരവാകുന്ന
ഗര്ഭളിണളികൈള്കറ് ഫവാര്ശസ്വഫലങ്ങളുനണവാ  എന്നറ്
മതളളിഞ്ഞളിടളില.  എന്നവാല്  ജനളിക്കുന്ന  കൂടളികൈളളില്  ചളില
ഹവകൈലഖ്യങ്ങള്കറ്  അപൂര്വ്വമെവാമയങ്കളിലുശം  ഈ  സവാനളിശംഗറ്
കൈവാരണമെവാകുനണറ്.

                                            ഷവാജളി. മകൈ. വളി 
                                      HST   ഫളിസളികല്സയന്സറ്
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We shall over come

we shall over come 
we shall over come

we shall over come,someday
ooh! Deep in my heart 

I do believe 
we shall over come,someday 

we will walk hand in hand 
we will walk hand in hand    

we will walk hand in hand,someday

ooh! Deep in my heart 
I do believe 

we shall over come ,someday 
               Girilal.K.R   9A
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                                       SREEHARI P S
                                                8A                
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 TEACHER
  

       
You guide me 

  when I was lose
you supported me

   when I was weak 
Teacher is a person who always help
Everybody to get the knowledge and

 always stand beside the student
when they have problem 
Teacher is a full form of 

T-Talent
E-Education 
A-Attitude

C-Character
H-Harmony
E-Efficiency
R-Relation

Preeju
     9B
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    നനഡി
                                                                                                                    ഗവ :ഹഹൈസ്കൂള വവാഴമുടട്ടം



51                                                                                                                    e-ശലഭങ്ങള

                                                                                                                    ഗവ :ഹഹൈസ്കൂള വവാഴമുടട്ടം


