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Welcome...Welcome...      
2019.....2019.....
happy happy 
new year....new year....



സസനനാപതലി മനാര് 
സബെസലില് സ്കൂളലിബല
ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് 
അഅംഗങ്ങളുബടെ ദൃശശ്യ 
ലലിഖലിത 
വലിരുനലിസലകറ്റ് 
സസനാഗതഅം....

                                       
                                



                                                                                                                                               

സസനനാപതലിയുബടെ
തലിലകൈക്കുറലി



INSPIRE US.....

H.M IN CHARGE ;SUJA RACHEL JOHN



OUR LITTLE KITES AND KITE MISTRESSES

   

                                         BABY TESS GEORGE   
DAISY MATHEW



വലിദശ്യനാലയവലിസശഷങ്ങള
ദൃശശ്യങ്ങളലിലൂബടെ....





ACADEMIC MASTERPLAN 
IMPLEMENTATION MEETING



     

  HI-TECH 
CLASS OF 
HIGHER 
SECONDERY 
STUDENTS







   

സകൈരളപലിറവലി പ്രസതശ്യകൈ 
അസഅംബെറ്റ്ളലി



കലലാമമേള



  

EXCISE SELF DEFENCE TRAINING







SCHOOL ANNIVERSERY 2018-19



REPUBLIC DAY
CELEBERATION



STUDENT'S 
ARTICLES

കൈവലിത
 

ചലിതറലിബതറലിക്കുന
ചലിന്തകൈളലിബലപഴഅം

നലി…...യസീ പു ഞലിരലി ഒന്നുമനാതറ്റ്റഅം 
മഴവലില്ലുസപനാബല നസീ മനസലില്

ബതളലിയുസബെനാ   ള
വലിടെരുന്നു എനലിബല സമനാഹങ്ങളുഅം.

കൃഷ്ണതുളസലി കൈതലിര്തുബു സമനാഹലിക്കുഅം
നലിന്ബറയസീ

വനാര്മുടെലിചുരുളലിബലതനാന്….



കൈവലിത
 

ചലിതറലിബതറലിക്കുന
ചലിന്തകൈളലിബലപഴഅം

നലി…...യസീ പു ഞലിരലി ഒന്നുമനാതറ്റ്റഅം 
മഴവലില്ലുസപനാബല നസീ മനസലില്

ബതളലിയുസബെനാ   ള
വലിടെരുന്നു എനലിബല സമനാഹങ്ങളുഅം.

കൃഷ്ണതുളസലി കൈതലിര്തുബു സമനാഹലിക്കുഅം
നലിന്ബറയസീ

വനാര്മുടെലിചുരുളലിബലതനാന്….

നവസകൈരള ന

നവസകൈരളഅം നമ്മുബടെ 
സകൈരളഅം
ഹരലിതസകൈരളഅം
പുനര്നലിര്മലികനാന്
ഒരുമലിക്കുന്നു സകൈരള 
ജനത



കൈവലിത
 

ചലിതറലിബതറലിക്കുന
ചലിന്തകൈളലിബലപഴഅം

നലി…...യസീ പു ഞലിരലി ഒന്നുമനാതറ്റ്റഅം 
മഴവലില്ലുസപനാബല നസീ മനസലില്

ബതളലിയുസബെനാ   ള
വലിടെരുന്നു എനലിബല സമനാഹങ്ങളുഅം.

കൃഷ്ണതുളസലി കൈതലിര്തുബു സമനാഹലിക്കുഅം
നലിന്ബറയസീ

വനാര്മുടെലിചുരുളലിബലതനാന്….

akshaya

ROBOTICS



Nowadays robotics is the most useful scientific branch for the new generation. The robots 
were made use not only in the agriculture sector and defence but also in the medical fields 
too. Dangerous and dificult works are also done by robots very easily. In the future the 
robots will make the humans mind relaxed and happy. The robot 'Sophia' is exellent 
example for this.With the help of different sensors robots collect the information and act 
according to the instructions. Through this instructions robots can do many wonders that 
humans cannot do.

Robotics is a scientific branch contains computer science , electronics , mechanical 
engineering. The discovery of robots become a milestone in the history. The films like 
'yenthiren' shows the imaginary visual that how a robot can be used. Our scientific research 
are getting developed in the field of robotics.The following are the examples of 'Anti 
Humanoid Robots';

1. Sophia
2. ASIMO[Advanced Step in Innovative Mobility]

• SOPHIA

Sophia is a Anti Humanoid Robot made with the help of artificial intelligence. Sophia is 
considered as an humanoid robot because of the ability to talk and express emotions. Sophia
is the robot who got the citizenship of Saudi Arabia.Because of the ability that she could 
identify the face expresssion and she can immitate ones personality and also she can give 
replay to ones question.

• ASIMO

The famous HONDA company in Japan is the creator of the humanoid robot ASIMO. 
ASIMO is the short form of “Advanced Step in Innovative Mobility”. ASIMO is the worlds 
first complete humanoid robot.

GEORLY MOL



Python and electronics
         
Python language 

Python language is a very simple programming language.It was created 
under the leadership of Gydocvan  Rosim.

IDLE (integrated development environment)

IDLE is a I.D used to prepare programmes in python  language.to display 
alphabets or numbers type 'print' .to display letters type the words in 
brackets and give quotes

eg:  To  type mathematical numbers:
              a=eval(input(“enter  the number of boys:”))
             b=eval(input(“enter the number of girls:”))
             print(a+b) or (a-b) or (a*b)

AFSAL,BINIL,JITHIN



വലിദശ്യനാലയവലിസശഷങ്ങള
ദൃശശ്യങ്ങളലിലൂബടെ....

മലയനാളതലിളകഅം ദൃശശ്യങ്ങള



 

മലയനാളതലിളകഅം



ദൃശശ്യങ്ങള
മലയനാളതലിളകഅം  



 

   

LITTLEKITES 
CAMERA 
TRAINING



ലലിറലില് കകൈററ്റ് ഉപജലില
കൈശ്യനാമറ്റ്



DALIA
DALIA

`DALIA



ABOUT 
LITTLE 
KITES......













 SCHOOL
LIBRARY







.

LIBRARY



സ്കൂള കലബ്രറലി



 

പ്രകൃതലിയുബടെ
വര്ണജനാലഅം



ഔഷധസസസ
ഉദസലാനതത്തിലല

ദൃശസങ്ങള





                                                           

 

ഔഷധസസശ്യ ഉദശ്യനാനഅം



  

BIODIVERSITY CLUB 
ACTIVITIES





സസനനാപതലി മനാര് സബെസലില് 
സ്കൂളലിബല ഔഷധസസശ്യ 
ഉദശ്യനാനതലിബല രുദനാകഅം 
വലിളബവടുപറ്റ്



അനുവനാചകൈര്കനായറ്റ് 

വലിനയപൂര്വഅം........BESEELIAN

LITTLE KITES
                                                                2018-19



ബബെസസീലലിയന് ബസല്ഫലിയലിബല കൈനാഴ്ചകൈള 
ഹൃദശ്യമനാബയനറ്റ് കൈരുതബട.....

                     beseelian little kites.....


















