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                         ആമുഖഖ
അക്ഷരങ്ങള,  കതത്തിച്ചുവച്ച  ചത്തിരരാതുകളണണ..........
ഇരുളത്തില്  നത്തിനണ  വവളത്തിച്ചതത്തിലലേക്കുളള  വഴത്തി-
കരാടത്തികള.....

അജ്ഞതയുവടെ   ഇരുളരാഴങ്ങളത്തില്  നത്തിനണ  ആശയ-
ങ്ങളുവടെ  ആകരാശപ്പരപ്പത്തിലലേകണ  വത്തിരത്തിച്ചു  പത്തിടെത്തിച്ച
ചത്തിറകുകള.....

             സര്ഗധനരുരും   പ്രതത്തിഭരാശരാലേത്തികളുമരായ  
കുടത്തികളുരും  മുതത്തിര്നവരുരും പരസണപ്പരരുംവവകലകരാ-
ര്തണ  ഒരാലരരാ   ഡത്തിജത്തിറ്റല്  ലപജുകളത്തിലരും  അവരുവടെ
നക്ഷത്രലശരാഭ  വവകമരാറുന  കരാഴ്ചയുണണ  ഈ  മരാ-

ഗസത്തിനത്തില്. 

              കവത്തിതകളത്തില്,  കഥകളത്തില്   കുറത്തിപ്പുകളത്തി-
ല്,   ചത്തിത്രങ്ങളത്തില്  കരാലേരും  ഉറങ്ങത്തിയുരും  ഉണര്നരും
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പതുങ്ങത്തിയുരും  ഫണരും   വത്തിടെര്തത്തിയുരുംപ്രതത്യക്ഷമരാകു- 

നണണ......
              സസ്വപ്നങ്ങളുവടെ  അസരാമരാനത്യ ലവഗങ്ങളത്തില്
യഥരാരാര്തത്യങ്ങളത്തിലലേക്കുളള   വഴത്തിദൂരരും കുറയുന.....

വവീണരും വവീണരും  സസ്വപ്നരും  കരാണരാനുളള   പ്രലചരാദ-

നമരാകവട   ഈ  മരാഗസത്തിന............
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                  ആശഖസ

   നമ്മുവടെ വത്തിദത്യരാലേതത്തില് നൂതന 
സരാലങ്കേതത്തികവത്തിദത്യയു വടെ 
വര്ണവത്തിസ്മയമരായത്തി ഒരു ഡത്തിജത്തിറ്റല് 
മരാഗസത്തിന  രൂപരും വകരാള്ളുന എനതണ 
ഏവറ അഭത്തിമരാനരും തരുന.ഇവതരാരു  
                                                          

തുടെകമരാവവട.

              എഴുതത്തിവന്റെയുരും വരായനയുവടെയുരും വത്തിശരാലേത-

 യത്തിലലേകണ വത്തിദത്യരാര്തത്തികളുരും  അദത്യരാപകരുരും  ഒവതരാരുമത്തി ച്ചു മുലനറുന  
ഈ  മ ഹതരായ  സരുംരരുംഭ-

തത്തിനണ, അതത്തിവന്റെ  പത്തിനത്തിവലേ  പ്രയത്നതത്തിനണ, ലസ്നേഹരാ-

ശരുംസകള.

                                        എനണ,
                                             വഹഡത്തിസര്

 വക.വക.ഗമൗരത്തി
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    മധുര  സ്മരണകള
 എവന്റെ  ജവീവത്തിതതത്തില് ഏറ്റവുരും മഹതരമരാവയരാരുകരാ-

രത്യമരായത്തി  ഞരാന  കരാണുനതണ  വണ്ടൂര് ലഗളസണ  വവഹ-

സ്കൂളത്തിവലേ  വത്തിദത്യരാര്തത്തിയരാവരാന  കഴത്തിഞ്ഞു  എനതരാണണ.
അഞ്ചുവകരാല്ലമരാണണ  ഈ  വത്തിദത്യരാലേയതത്തില്  ആസസ്വദത്തി-
ച്ചുപഠത്തികരാന  കഴത്തിഞതണ.
                   കരാതുകളത്തില്  മുഴങ്ങുന  സരുംഗവീതമരാണണ,      
വപയ്തു  തത്തിമത്തിര്ക്കുന  തൂവര് ഷമരാണണ,  കളകളവമരാഴുകുന  
കുളത്തിര്നദത്തിയരാണണ  എനത്തില്  ഈ  വത്തിദത്യരാലേയവതക്കു-

റത്തിച്ചുളള  ഒരാര്മകള.

                    പത്തിരത്തിയരാനരാവരാതവത്തിധരും  അടുത്തുലപരായ
കൂട്ടുകരാരത്തികള, അറത്തിവത്തിവന്റെ  ലതനകണരും  പകര്നതന
അദത്യരാപകര്...! എല്ലരാവലരരാടുരും  ഒരുപരാടെണ  നന്ദത്തിയുണണ.
                    സസ്വര്ഗതുലേത്യമരായ  ഈ വത്തിദത്യരാലേയതത്തിവലേ
ഒരാര്മകള  എനത്തിവകനരും  പ്രത്തിയവപ്പടതരാണണ.  കളത്തിച്ചത്തി-
രത്തിനത്തിറഞ   കരാസ്മുറത്തികളുരും  കവത്തിതകള  വത്തിരത്തിഞ  വവലേബ്രറത്തിയുരും  
മറക്കുനവതങ്ങവനയരാണണ.!  ഈ  വത്തി-ദത്യരാലേയ   ജവീവത്തിതരും  സമ്മരാനത്തിച്ച  
അമൂലേത്യനത്തിമത്തിഷങ്ങ-

ളകണ  ഞരാന  വവദവലതരാടെണ  നന്ദത്തി  പറയുന.

                                            എനണ, 
                               സ്കൂള  ലേവീ                                                                                ഡര്,

                                   ജത്തി.ജത്തി.വത്തി.എച്ചണ.എസണ.എസണ
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വര്ണ്ണങ്ങളുടടെ വവിസ്മയഖ

 

 ഞങ്ങളുവടെ  പ്രത്തിയവപ്പട  മലേയരാളരും  അദത്യരാപകന  ബവിനനീഷഷ്  സരാറത്തിവന്റെ  
രചനയത്തില്  നത്തിനണ...
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But its too late today !
Blood froze beneath my skin !
Long before the sutures of my skill,
Decided to fuse....
Darkest night did deceiving
The mud beneath your bare feet
Would flow swiftly
And you would swim 
In the take of illusions....
                                       Hiba Sherin.MK
                                               9 A
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പരാസ്കല്  വട്രയത്തിനുരും  ഗുഡണസണ  
വട്രയത്തിനുരും
സമരാനര വറയത്തില്പരാതയത്തിലൂവടെ ഒരു പരാസഞ്ചര്  വട്രയത്തിനുരും ഒരു
ഗുഡണസണ  വട്രയത്തിനുരും  ഒലര  ദത്തിശയത്തിലലേകണ  ഒരാടുകയരാണണ  എതത്തിര്
ദത്തിശയത്തിലലേക്കു  ലപരാകുലമ്പേരാള  പരസ്പരരും കടെന ലപരാകരാന  
എടുക്കുന  സമയതത്തിവന്റെ  മൂനത്തിരടത്തിസമയമരാണണ  ഒലര  
ദത്തിശയത്തിലലേക്കു  ലപരാകുലമ്പേരാള  പരസ്പരരും  കടെനലപരാകരാന  അവ   
എടുക്കുനതണ. വത്യതത്യരാസവപ്പടെരാത  ലവഗതയത്തിലേരാണണ   രണണ  ട്രയരും 
ഓടുനവതങ്കേത്തില് ,ഗുഡണസണ വട്രയത്തിനത്തിവനകരാള എത്ര ഇരടത്തി 
ലവഗതയത്തിലേരാണണ  പരാസഞ്ചര്  വട്രയത്തിന  ലപരാകുനതണ?

ഉതരരുംര എതത്തിര്  ദത്തിശയത്തിലലേകണ  ഒരാടുന  വട്രയത്തിന  പരസ്പരരും
കടെനലപരാകരാവനടുക്കുന  ലവഗത,രണണ  വട്രയത്തിനത്തിവന്റെ

ലവഗതയുവടെ  തുകയരാണണ. ഒലരഗത്തിശയത്തിലലേക്കുലപരാകുന വട്രയത്തിന
പരസ്പരരും  കടെനലപരാകരാന  എടുക്കുന  ലവഗത  രണണ

വട്രയത്തിനത്തിവന്റെ  ലവഗതയുവടെ  വത്യതത്യരാസമരാണണ. പരാസഞ്ചര്
വട്രയത്തിനത്തിവന്റെ  ലവഗത  ഗുഡണസണ  വട്രയത്തിനത്തിവന്റെ  ലവഗതയുവടെ
ഇരടത്തിയരാവണങ്കേത്തില്,  എതത്തിര്  ദത്തിശയത്തിലലേക  ലപരാകുലമ്പേരാള
പരസ്പരരും  കടെനലപരാകരാനുളള  ലവഗത 2+1=3 ഉരും, ഒലര

ദത്തിശയത്തിലലേകണ  ലപരാകുലമ്പേരാള  പരസ്പരരും  കടെന  ലപരാകരാനുളള
ലവഗത 2-1=1 ഉരും  ആണണ.  അതുവലകരാണണ  പരാസഞ്ചര്

വട്രയത്തിനത്തിവന്റെ  ലവഗതയുവടെ  ഇരടത്തിയരാണണ.
-BEENA TEACHER
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          പലരര മമമ
    കകററനന തകളതറനനകതത ചവട നവകന

  കഞകറനകകൾകത വറട.
 അസമറകകനനകരങനസരരകറരണങൾ

  കറത പകലറനന മകയകനനകരങനവ
   കളറർ നൽകകനകകകനതഈ രകതറയര

  നനഞറൽ ചടകകറകയത പരനനടന.
  കണനനരറൻ ഉപരസര നപയററങനവ

     കഞ മഖര എനന മനകകന നമകഴറഞനടന യകത.
  അമമ മപകകനഞകൻ

   കകണകര നമകത സസർഗതറൽ വനചങറലര
നപകമന, മപകകകയകനണനററയകനമങറലര

  കണനകളതറൽ ഒര ഗദദര.
    കരറഞണങറയ പതനകകൾ മകടറ വറളറകന എനന

  ചററകറ പകറയകയത കരയകനകവകനത
    മരവറച വറരലകൾ നകകണത മഖനമകനത തമലകടമമകൾ

  ചണകനളമനക പറയകൻ വറതമറമയക.
                                                                      -  ജസനല കകനകടൻ
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  Puzzle  Game   
 

   2     3   4   5
   6    7   8   9
  4    5   6   7
  22    32   42  ?

                              Answer:52
          
 

  6   9  15
  8  12  20
  4   6   ?

    
                                    Answer: 10
                                      

                                             Beena Miss
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പകടനവമരകടത
   പഴ തനരതറൻനറ നമമനങളറമലകത

  നനയറടനഈണങനളകററചത

   ഇനറ എങനന പകടകനകവര

  എനറകര നറങൾകര ...?

 കകമതകല വകറൽതടറ

 തറണർത കവറൾതടരകകടറ

 ചറണങന കകററനനപററ

  മചർതപറടറകകൻ മറനചറലമയകടത

  നകകഴറയന ഇലയനട പരറഭവനതപററ

 കരറമമഘര നപററടന

 നവളത മഴകഞങനളപററ

  കകലനത കകലറൽ തളചത

 നറതര നയമവനതറൻനറ

വരസറദറയറൽ

 പളച മദറകന

മണറൻനറ

  ഹരറത സസപങനളപററ

 ഇനറനയങനനപകടര

  ഞകനര നറങളര ?

  തറരറതമറനല തനകരനറൻ ചറരറയകൽ

 ഇരൾപക മകയറയന

സനരകനളകററചത:

  കലടപറനലചടറനലത നവനറടര

കലകയറമപകവകത

  അമ മഴകനളകററചത ...

കരളറലമമറത
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 പതററ വനഴമമകഴര

 കനറവമറയകത

 മകനറൻനറ മറഴറകനളകററചത...........

 മവടനന ചറരറയറൽ

വനണര

 മർച കടന

പതറനയകരമറനനകററചത...

  ഇനറനയന പകടര

 ഞകനര നറങളര?

   ഇനറ നമകത പകടകൻ കഴറയക

 ചറതലരറകകൻ മടറകന

സറരഹകസനങനളകററചകവര

  മവടകളനട ചരറതങൾ

 മരഖനപടതറയ

   ലറപറകളനട മരൾച നയ കററചകവര

 അനലങറൽ ..............

   നമറമലകതമരറച വനഴന

 നനമകററചത മകതമകവര

   മരണര നമമനതറമലനകനമപകനല നമമനര ശശകനതറനലനകനമപകനല

  നമറമലകതമരറകന

നനമകററചത......!

 പഴ മഴയറമലനകനമപകനല

 ഒരനകൾ ഉയറർനതണനകരവനര....!!     

                      നസനമ ടനചർ  
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ഓർമകളളിൽ ഒരു കുനളിടട.... പ്രളയതളിനളിപ്പുറട

------------------------------------------

വര്ത്തമമാനകമാലതത്തമാടട് വലമാതതെ മടുപ്പു തതെമാന്നുതമമാൾ തവറുതതെ തപമായയി  തനമാകമാറുണട് ബമാലല്യത്തയിതലകട്

....ഇടുകയിയയിതല മഞ്ഞു പുകയുന്ന പുഴതയമാരരം മുതെല് കുന്നയിന് തനറുകട് വതര തെടട് തെടമായയി പരന്നു

കയിടന്നയിരുന്ന ഫല സമൃദ്ധമമായ തതെമാടയിയയിലൂതട അമ്മതയമാപ്പവരം അലമാതതെയുരം നടന്നു കയറുകയുരം ഓടയി

ഇറങ്ങുകയുരം തചെയയിരുന്ന പകലുകതളെ ഓര്മകൾ ചെയിലതപ്പമാൾ തപമാതെയിഞ്ഞുതകടയി മുന്നയിതലകയിട

തെരമാറുണട്അതെയിരയിലുടനനീളെരം പടര്ന്നു നയിന്നയിരുന്ന കശുമമാവകൾ മഞ്ഞയമായുരം ചുവപ്പമായുരം തപറ്റുകൂടന്ന

പഴങ്ങതളെതയമാര്ത്തട് തപരുമഴതപമാതല തപയയിറങ്ങുന്ന കയിളെയിക്കൂടങ്ങൾ എത്ര പയിയതപ്പടവ ആയയിരുന്നു! ഒരു

ചൂരലയിനരം നയിശബ്ദതെ പഠയിപ്പയികമാനമാവമാത്ത തവലയിത്തത്തകളുതട കലപയില ഇന്നുരം മനസയിനളയില്

ഓര്മത്തയിരകളെമായയി ഇരമ്പുന്നതപമാതല...!

നയിറഞ്ഞ പുഴയയില് കടല് കണ കുടയികമാലരം! ...ഇരുകരയുരം കവയിയുന്ന തപരയിയമാര് തതെമാടയിയയിതലകട് 

കയറയിവന്നയിടട് പറയമാറുണമായയിരുന്നു ''നനീ കടല് കണയിടയിലതലമാ ,ദമാ,തനമാകട് ഏകതദശരം എതന്നതപ്പമാതല

ഉണമാവരം ''!എന്നട് .അതതെമാരു തപമാങ്ങച്ചമമാതണെന്ന തെയിരയിച്ചറയിവട് തെന്നതെട് കനല്യമാകുമമാരയിയമാണെട്  .അഞമാരം

കമാസയിതല പഠന യമാത്രയയില് ...                                                            

                                  
നസവീമ ടെവീച്ചര്
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 നപണനറലവറളറകൾകത പതറധസനറയമണക?
------------------------------------------------------------------

  ഇനനലയകണത നകദറയനയകററചത മകടതത.......!   അവളനട മനകര വയസറലകണത
      അവനളയര ഉമനയയര അനജതറനയയര ഉമപകറചത ബകപ വനണര '  പതരകപ '

യകയതത.     വറശപകയറരനഅവൾകത ഏറവര പരറചയമള കളറപകടര....ഒടവറൽ
      അവളനട ഇരപതറരണകര വയസറൽ അവൾ ഒരകളനട രണകര ഭകരരയകയറ.ആദര

  ഭകരരയ കടറകൾ ഇലകതതറനകൽ....    അയകളനട മകതകപറതകകളനട ഒപര തകമസറപറച
  നകകളകനമന ഉറപറലകയറരന വറവകഹര.    പതറനനകനകര മകസര നകദറയ പസവറച.ഒര

നപണകഞറനന.......     വറധറ ഹറതമകവകര അതറന തമലദറവസര നകദറയയനട
   ഭർതകവറൻനറ ആദരഭകരരയര പസവറച ,  ഒരആണകഞറനന......!  അതറന മശഷര
     നകദറയനയ അവളനട ഭർതകമവക അയകളനട മകതകപറതകകമളക തറരറഞ

മനകകറയറടറല............!     ഇതത ഒര ഒറനപട സരഭവര ഒനമല, ......വറവകഹനമനതത
   ചറലമപകനഴങറലര പസവയനങൾകളഅമനസഷണര മകതരആയറമപകവനണത.!
    നറരകരരകയ മകതകപറതകകളനട ദരറദരകയ നപണകഞങളകണത എനര

  മവടകകരകൽ രചറകനപടന ഇരകൾ.    മപരറനനകര വറവകഹര നടതറ നപണകടറകനള
      അവരനട വനടകളറൽ തനന നറർതകയര വലമപകഴര വനമപകവകയര നചയന

'സരബനങളര' കറവല.     നകമമകരതറൽ വകർദകരര ബകധറകനഅമനകര നപണ
  ജനങൾ ഇവറനടയണത ...!

     കമസർകലരകണനമന മപരറൽ എത നപണകടറകൾ ദരനതറമലകത വണറ
കയററമപകയറരറകന!   ഇനറനയകരറകലര മടങകനകവകതവറധര നചളറകണറൽ
പതഞമപകയവർ,    മടങറവനകലര ദരറതങൾകത അറതറ ഇനലനററഞ

 നരകജനവറതര തടരനവർ...........    ……ഇവനരനകകണത ലകഭര നകകയ ദലകളമനകടത ...

നസവീമ ടെവീച്ചര്
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OUR ACHIEVEMENTS......
Our school has gained several notable achievements in this
academic year. Our students have shown their  talents in 
arts , sports , science ,it , mathematics , work experience 
etc......

SOME ARE HERE ,
LET'S GO THROUGH THEM...

➢ I am Huda Rasak in class 10th of this school. I won 1st place 
with A grade in Hindi-Poem Recitation (HS) in Kerala School 
Kalolsav 2018. I have contributed my best to this school. All 
the teachers, non teaching staffs and all my dear friends have 
supported me a lot to achieve this. I have always dreamt of 

going to State. I have also 
participated in many other other 
competitions which includes 
Oppana ,English Essay writing in 

District level...
                                                     -HUDA RASAK
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➢ I am Sandra Karthika PS studying in 10th standard. I won 
first prize in C V Raman Essay Writing Competition 
conducted as a part of science fair and was selected to 
district level with A grade. I used to write
essays both in English and Malayalam from
my  LP classes onwards. But this is my first
competition in Science fair .In this contest
there were three topics such as “Science
and Technology for a sustainable future”,
“Space Research in India:Prospects and
challenges” ,”Emerging trends in organic
farming.”From these topics I choosed Space Research in 
India:Prospects and Challenges.

                                                 -Sandra karthika PS
➢

 ഞരാന അനഘ .വക,ജത്തി ജത്തി വത്തി എച്ചണ എസത്തിവലേ പതരാരും തരരും 
വത്തിദത്യരാര്തത്തിനത്തി.സ്കൂളത്തിവലേ സയനസണ കബത്തിവന
പ്രതത്തിനത്തിധവീകരത്തിച്ചണ സബത്തില്ലരാ ടെരാലേന്റെണ വസര്ച്ചണ
എകരാമത്തിനണ പവങ്കേടുക്കുവരാന അവസരരും
ലേഭത്തിക്കുകയുരും 20/10/18 നണ വണ്ടൂര് വത്തി എരും
സത്തി എച്ചണ എസത്തില് നടെന മത്സരതത്തില്
ഒനരാരും സരാനരും ലേഭത്തിക്കുകയുരും വചയ്തു.സ്കൂള
ശരാസ്ത്ര കബത്തിവന്റെ അരുംഗമരായതത്തിനരാലേരാണണ
എനത്തികണ ഈലനടരും കകവരത്തികരാന

സരാധത്തിച്ചതണ.   

-ANAGHA                                                                                
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IT PROJECT WON THIRD PLACE IN SUB DISTRICT LEVEL COMPETITION

ORGANIC FARMING
.INTRODUCTION;  Organic farming is a technique that sustain ,en 

bans and maintain the quality of ecosystem.  It done without hampering 
the course of development. With advantage of green and golden 
revolution,India became self reliant and major producer of various 
`crops. The 'ALBERT HOWARD' Who is known as father of organic 
farming began in 1940 as a reaction to agriculture growing . It is a 
method of crop and live stock production that involve much more than 
choosing not to use pesticides.

                            ............................................

'Organic farming is an alternative agricultural system which originated 
early  in 20th century in reaction to rapidly  changing farming 
practices .organic farming continues to be developed by various organic 
agricultural organization today . It relies on fertilizers of organic  origin 
such as compost ,manure, green manure, and bone meal and places 
emphasis on techniques such as crop rotation and companion planting.

                  Traditional farming was the original type of agriculture, and 
practiced for thousands of years. All traditional farming is now 
considered to be organic farming although at the time there were no 
knowledge  in organic methods. Organic  agricultural is a production 
system that sustains the health of soils ,ecosystems and people. It lies on 
ecological processes,biodiversity and cycles. It benefit the environment , 
promote air relationships ,and a good quality of life of are involved...

........................................................................................................................
This project includes my own experience or my survey ,an interview with
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farmer ,Pictures of organic farming,farmhouse Etc.

 I have been working since last July for this project. As a part of 
this I interacted with many people who are using organic 
method in farming. As far as possible I visited many distant 
people to get a clear idea of the methods used by the farmers. 
They were very happy to share their experiences.

 *THANK YOU*

-NISHMA P

 

➢
I am a 10th standard student, studying in this school.
I started this work (metal engraving)
from 3rd standard due to my continues
work ,and practice, I could participate
in state shastrolsavam. I believe that
instance practice and dedication will
lead my success. I have participate
this competition every year. I really
thank full to my previous teachers who had introduced this and paved 
way for my achievement.
                                           ASNA MOL

                           

➢  ഒപ്പന
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                 ഒപ്പന  മലേബരാറത്തിവന്റെ  മവറ്റരാലേത്തി  വകരാള്ളുന  
കലേരാരൂപമരാണണ . ഒപ്പനയുവടെ  തരാളരും  ആസസ്വദത്തികരാന  ഇനരും  നരാരും  

ഏവരുരും  ഇഷ്ടവപ്പടുന . ഈ  
മത്സരതത്തിവന്റെ  ജത്തില്ലരാ  തലേതത്തില്
അലനകരും  കരാണത്തികളുവടെ  മുനത്തില് 
വളവര  നല്ല  രവീതത്തിയത്തില്  ഒപ്പന  
അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചണ  എ  ലഗ്രേഡണ  
ലനടെരാന  ഞങ്ങളകണ  സരാധത്തിച്ചു . 

ആദത്യമരായത്തിടണ  ജത്തില്ലയത്തില്  ലപരാകുനതത്തിവന്റെ    
സലനരാഷവുരും  ആലവശവുരും  ഞങ്ങളത്തില്  ഉണരായത്തിരുന . 
                                                          
                                                           ഒപ്പന  ടെവീരും

                  
“I am very proud and happy that I could participate in the name
of my school ,and win the prize”

         -Krishnendhu KS,A grade in classical  music in state level.
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➢  ഈ  സ്കൂളത്തിവലേ  പതരാരുംതരരും  വത്തിദത്യരാര്തത്തിനത്തിയരാണണ   ഞരാന . 
എവന്റെ  ലപരണ  പവവിത്ര . പവി .
ലകരള  സ്കൂള  കലലേരാത്സവങ്ങളത്തില്  എലന്റെതരായ  കഴത്തിവുകള  വകരാണണ  എവന്റെ  
സ്കൂളത്തിനുലവണത്തി  പലേതവണ  ജത്തില്ലരാ  തലേതത്തിലരും   സരുംസരാന തലേതത്തിലരും  
പവങ്കേടുകരാന  സരാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണണ  
2017-18 ,2018-19  ലകരള
സ്കൂള  കലലേരാത്സവങ്ങളത്തില്
ഭരതനരാടത്യരും ,ലമരാഹത്തിനത്തിയരാടരും
എനവീ  ഇനങ്ങളത്തില്
ജത്തില്ലരാതരരും  വലരയുരും
ലകരളതത്തിന്റെ  തനതണ
കലേരാരൂപങ്ങളരായ
കഥകളത്തിലയയുരും
ലമരാഹത്തിനത്തിയരാടവതയുരും
കൂടത്തിലചര്തണ  തയരാറരാകത്തിയ  ഒരു  മലനരാഹര  കലേരാരൂപമരായ  ലകരളനടെനതത്തില്  
സരുംസരാന  തലേരും           
വവര  പവങ്കേടുകരാനുരും  ഭരാഗത്യരും  ലേഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണണ.   
                                                           

➢ Mufeedha Afra, 
-A grade in Malayalam Elocution in District Gandhidharshan   
kalolsav
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  CHAMPIONS SESSION 

Champions: This word itself indicates a winner. But in our
school it paves way to success. The champions Club is one 
of the most active club in our school. This club brings out 
the extra-odinary talents inside the students. Various 
programmes and classes under highly-efficient trainers. 
These programmes helps to increase their confidence level 
and actively participate in all programmes.
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               AMERICAN DIARIES
As part of Teacher for Global
classroom Educational and
Cultural Exchange
Programme,,a team of
teachers from America
visited our school in the
month of July(July 12-
July18).It included a variety
of professional development
activities such as Classroom Observation, Teaching,Engaging 
with school administrators and students, and giving 
Presentation. The programme was a great experience both for 
the students and teachers of his  school. The students were 
exposed to the international educational scenario and benefited 
from the interaction with Global teachers. The guests were 
equally impressed by the hospitality and other activities 
arranged by the school..
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MIRACLES...
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പവിന്നണവി പ്രവര്ത്തകര്
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