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എഡഡിറററ്റോറഡിയലഎഡഡിറററ്റോറഡിയല... ... 

സറ്റോറങ്കേതഡിക  വഡിദദ്യറയറ്റോടുള്ള  പുതഡിയ  തലമുറയുടടെ  ആഭഡിമുഖദ്യഖ

ഗുണപരമറ്റോയഡി  പ്രറയറ്റോജനടപ്പെടുതറ്റോനറ്റോയഡി  രൂപപീക്രതമറ്റോയ  കുടഡിടെളുടടെ

ലഡിറഡില കകററ്റ്സറ്റ് എന്ന ഈ കൂടറ്റോയ്മ ഈ മറ്റോഗസഡിന് നഡിര്മഡിക്കുന്നതഡില

ഏടറ  സറനറ്റോഷഡിക്കുന.  കുടഡിടെളുടടെ  സര്ഗറ്റോത്മകത  ആധുനഡിക  വഡിവര

സറ്റോറങ്കേതഡിക വഡിദദ്യകളഡിലൂടടെ പ്രകറ്റോശഡിതമറ്റോകുന്നതറ്റ് വരഖ  തലമുറയറ്റ് കലറ്റോ

സറ്റോഹഡിതദ്യ  റമഖകളഡില   പുതഡിയ  റമചഡിലപുറങ്ങളഡില

വഡിഹരഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള  അവസരടമറ്റോരക്കലറ്റോണറ്റ്.  ഈ  യതറ്റ്ഞതഡിനറ്റ്

എലറ്റോ ഭറ്റോവുകങ്ങളുഖ റനരന.
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തൂലലികയയ്ക്ക് പലിനലില

Alan Mathew

Midhun M

Stijin Joseph

Sania K S

Ashmi Aji

Reshmi S

Josia Jacob

തതലലക സസെനന്റ് മമേരരീസെന്റ് എചന്റ് എസെന്റ്, ആനനികക്കാടന്റ് 2018-192018-19



തറ്റോളുകള് മറഡിക്കുറമറ്റോള്തറ്റോളുകള് മറഡിക്കുറമറ്റോള്

 ആശഖസകള്

 Thoughts to keep in mind  

 जज्ञान

 റവനലഡിടന്റെ ചഡിറകുകള് (കവഡിത)

 മധുര സസ്വപഖ (കഥ)

 റചറ്റോദദ്യങ്ങളുഖ ഉതരങ്ങളുഖ

 Paintings

 ലഹരഡി എന്ന തൂക്കുകയര് (ഉപനദ്യറ്റോസഖ)

 സ്കൂള് ജപീവഡിതഖ (റലഖനഖ)

 Fun With Maths

 Number Pattern

 Riddles
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ആശഖസകള്ആശഖസകള്

ടജസഡിറമറ്റോള് റതറ്റോമസറ്റ്
(ഹഹെഡഡ്മമിസഡ്ട്രസഡ്)

ടപറ്റോതു  വഡിദദ്യറ്റോലയങ്ങള്  സറ്റോര്ടറ്റ്  ആയഡിടക്കറ്റോണഡിരഡിക്കുന്ന
കറ്റോലഘടമറ്റോണഡിതറ്റ്.  നമ്മുക്കറ്റ്  ഓറരറ്റോരതര്ക്കുഖ  നമ്മുടടെ
സസ്വനടമന്നറ്റ്  അവകറ്റോശടപ്പെടെറ്റോവുന്ന  ടപറ്റോതുവഡിദദ്യറ്റോലയങ്ങടള
കഹടടെകറ്റ് ആക്കുന്നതഡിനറ്റ് വഡിവരവഡിനഡിമയ സറ്റോറങ്കേതഡിക വഡിദദ്യയറ്റ്
വളടര പ്രറ്റോധറ്റോനദ്യമുണറ്റ്.

നമ്മുടടെ  സ്കൂളഡിടന  സഖബനഡിചറ്റ്  ലഡിറഡിലകകററ്റ്സറ്റ്  യൂണഡിററ്റ്
അഖഗങ്ങള്ക്കറ്റ്  സ്കൂള്  പ്രവര്തനങ്ങളഡില  ടമചമറ്റോയ  ഇടെടപടെല
നടെത്തുനണറ്റ്.  നഡിങ്ങളുടടെ  സസ്വപമറ്റോയ  ഈ  മറ്റോഗസഡിടന്റെ
സറ്റോകറ്റോലക്കറ്റോരതഡിനറ്റ്  യതഡിച  എലറ്റോ  ബഹുമറ്റോനദ്യരറ്റോയ
അദദ്യറ്റോപകര്ക്കുഖ  എലറ്റോ  യൂണഡിററ്റ്  അഖഗങ്ങള്ക്കുഖ
അനുറമറ്റോദനങ്ങള്  ഹൃദയപൂര്വഖ  അറഡിയ്ക്കുന. 
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Thoughts To Keep In MindThoughts To Keep In Mind

1. The greatest asset -Faith

2. The greatest natural resource -Our Youth

3. The most useless thing to do -Worry

4. The most endangered species -Dedicated Leaders

5. The most clipping failure disease -Excuse

6. The most powerful force in life -Love

7. The most beautiful affair -Smile

8. The greatest problem to overcome -Fear

9. The greatest joy -Giving

10. The most satisfying work -Helping Others

11. The most effective sleeping pills -Peace Of Mind

12. The most worthless emotion – Self-pity

13. The two most powerful words -'I can' 
JOSIA JACOB 

VIII A       
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जजन

"जजिजज्ञासज्ञा कके  बबिनज्ञा जज्ञान नबह"

महज्ञात्मज्ञा गज्ञाज्ञागाांधध

जज्ञान ततॊ सबिककी भलज्ञाई कके जलए बह हहोतज्ञा  हह. वह जज्ञान जजिससस अपनज्ञा यज्ञा

ददसरर कज्ञा ननुकसज्ञान हहो वह जज्ञान बिजलक अजज्ञान हह. जज्ञानज्ञारजिन कभध पदरण नहध

हहोतज्ञा. यह जिन्म सके म्रत्यनु तक चलनकेवज्ञालध प्रबक्रियज्ञा हकेकेह.

Sania K S
Std. IX-A
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 കവഡിത  .

   വവനലലനന വവനലലനന     ചലറകകകള ചലറകകകള

മറ്റോരതന് തഴുകഡി ഉണര്തഡി മണലതരഡിടയ
ആ സ്പര്ശഖ ചുടുകറ്റോറഡില അലഡിഞ
                                                     
                                                                 ഇന്നവന് അസഡിയറ്റോയറ്റ്  മരഭൂമഡിയഡില
                                                        ടവന്തുരകുന്ന തന് ചഡിറകുകള്
                                                         പഴുതടെരന്ന എന് ഇതളുകള്
                                                         വരണ്ടുണങ്ങുന  തന്  കണ്ഠങ്ങള്

  പൃഥസ്വഡിയഡില യുദഖ അരങ്ങുണരന.
  ഇനന് തന് യുദഖ ഭൂമഡിക്കുറമല
  ഈ യുദതഡിന് പ്രഹരഖ
  എടന്ന ബലഹപീനനറ്റോയറ്റ് മറ്റോറ്റുന.
                                            
                                                              മുത്തുകള് അടെര്ടന്നന് മഡിഴഡിയഡിലനഡിന്നറ്റ്
                                                              റമഘതഡിന് അശ്രതറ്റോലടമറ്റോന്നണയുവറ്റോന്
                                                               കണപീരറവകള് വറഡിവരണ്ടു
                                                               ഇന്നറ്റ്  കറ്റോലചക്രമതഡിറവഗമറ്റോയറ്റ്

ഞറ്റോനഡിതറ്റോ ഭൂമഡിതന് മറ്റോറഡിറലക്കലഡിയുന
ഒര മഡിഴഡിനപീര് കണഖ റപറ്റോലഖ കണ്ഠതഡിടലതറ്റോതറ്റോടത

  Sania K SSania K S
                     IX A
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കഥ

മധുര  സസ്വപഖമധുര  സസ്വപഖ

എടന്റെ  കണ്റപറ്റോളകള്  അടെയുറന്നരഖഞറ്റോറനറതറ്റോ  ഒര  റലറ്റോകറതക്കറ്റ്

യറ്റോത്രയറ്റോവുകയറ്റോയഡിരന  .  ആ  ഇളഖ  കറ്റോററ്റ്  എടന്ന  തഴുകഡി  ഉണര്തഡി.ആ  സസ്വപ

വപീഥഡിയഡില  ഞറ്റോറനകയറ്റോയഡിരന.മഡിഴഡി  തുറന്നറപ്പെറ്റോള്   ഞറ്റോന്  കണ  കറ്റോഴ

പ്രകൃതഡിടയയറ്റോണറ്റ്.തളഡിരഡിലകള്  പ്രകറ്റോശപൂരഡിതമറ്റോയഡി  നഡില്ക്കുന.മരചഡിലകളഡില  നൃതഖ

ടചയ്യുന്ന പകഡികള്.കൂടടെറ്റോരക്കുന്ന അമ്മക്കഡിളഡി.അങ്ങടന എടന്റെ സസ്വപങ്ങള്ക്കറ്റ് ചഡിറകു

വടന്നറ്റോര  അനുഭൂതഡിയറ്റോയഡിരന.എടന്റെ  സസ്വപറലറ്റോകതഡിലനഡിന്നറ്റ്  ഞറ്റോന്

ഉണര്ന്നറപ്പെറ്റോള് ഈ സസൗന്ദരദ്യല അലഡിയുകയുഖ അതഡിടന അറഡിയുകയുഖ  ടചയ.  ഈ

മറനറ്റോഹര റലറ്റോകഖ ഇന്നറ്റ് അകടലയറ്റോണറ്റ്.

Shibina Elizabeth shijuShibina Elizabeth shiju

                                                                (IX IX  )
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മചക്കാദദ്യങ്ങളളും ഉത്തരങ്ങളളും

 'സസ്വര്ഗതഡിടല ആപ്പെഡിള്' ? : വറ്റോഴപ്പെഴഖ .
 പഴങ്ങളുടടെ രറ്റോജറ്റോവറ്റ് ? : മറ്റോമഴഖ .
 സസ്വര്ഗപീയ ഫലഖ? : കകതചക്ക.
 ഏറവുഖ ടചറഡിയ രറ്റോജദ്യഖ? : വതഡിക്കറ്റോന്.
  ഏറവുഖ തഡിളക്കമുള്ള ഗ്രഹഖ? : ശുക്രന്.
 പറ്റോവങ്ങളുടടെ ഓറഞറ്റ് : തക്കറ്റോളഡി.
 അറബഡിക്കടെലഡിടന്റെ ററ്റോണഡി : ടകറ്റോചഡി.
 ഇനദ്യയുടടെ പറ്റോലടതറ്റോടഡി : ഹരഡിയറ്റോന.
 അഞറ്റ് നദഡികളുടടെ നറ്റോടെറ്റ് : പഞറ്റോബറ്റ്.
 ഒഴുകുന്ന സസ്വര്ണഖ : ടപറടറ്റോളഡിയഖ.
 ഭൂമഡിയുടടെ ഇരട : ശുക്രന്.
 ഏറവുഖ തണുത ഗ്രഹഖ : ടനപപ്ട്യൂണ്.
 ഇനദ്യയുടടെ പൂറനറ്റോടഖ : കറ്റോശപീര്.
 ഇനദ്യയുടടെ പൂറനറ്റോട നഗരഖ : ബറ്റോഖഗറ്റ്ളൂര്.
 റകരളതഡിടല കറ്റോശപീര് : മൂന്നറ്റോര്.
 കഡിഴക്കഡിടന്റെ ടവനപീസറ്റ് : ആലപ്പുഴ.
 പമയുടടെ ദറ്റോനഖ : കുടനറ്റോടെറ്റ്.
 റകരള സഡിഖഹഖ : പഴശഡിരറ്റോജ.

JOSIA JACOB 
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Digital Paintings
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Stijin Joseph
Std. IX-B

Ashmi Aji
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Midhun M K
Std. IX-B
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Ayana Anil
Std. VIII-A



ലഹരലി എന തൂക്കുകയര

ഇനഡ്  സമൂഹെഹം  നനേരമിടുന

വമിപത്തുകളമില് പ്രധധാനേഹപ്പെട്ട ഒനധാണഡ്

ലഹെരമി  വസഡ്തുക്കള.  ലഹെരമി

വസഡ്തുക്കള  ഇനപ്പെധാള

തൂക്കുകയറധാവുകയധാണഡ്.മനുഷഷ്യന് ഈ

കയറമില്  ദമിനേഹം  നതധാറഹം

അകഹപ്പെടുകയധാണഡ്.  ലഹെരമി

വസഡ്തുക്കളുഹടെ  ഉപനയധാഗഹം  നേമ്മുഹടെ

സമുഹെഹം  ഒരമി  ഭധാനധാലയഹം

ആവുകയധാണഡ്. 

          

ഇനഹത്തെ  ഈ  സമൂഹെഹം

അടുത്തെ  തലമുറയഹം  ഈ  ചതമിക്കുഴമി

ഒരുക്കുകയധാണഡ്  ഹചയ്യുനതഡ്.  ഇനഡ്

ലഹെരമി  വസഡ്തുക്കള

പുതുതലമുറയമില്നേമിനധാണഡ്

വളര്ന്നുവരുനതഡ്.

വമിദഷ്യധാലയപരമിസരഹം,  വവീടെഡ്  തുടെങമിയ

സ്ഥലങളമിലധാണഡ്

ലഹെരമിവസഡ്തുക്കളുഹടെ  ഉപനയധാഗഹം

വര്ധമിച്ചുവരുനതഡ്.  ഇതഡ്  വരുന

തലമുറഹയ  നവനരധാഹടെ

പമിഴുഹതറമിയുവധാന്  വഴമി

ഒരുക്കുകയധാണഡ്.

 

ഇതമിഹനേതമിരധായഡ്   നേമുക്കഡ്

ഒഹത്തെധാരുമമിചഡ്   ചങല  തവീര്ക്കധാഹം.

അതഡ്  പുതുതലമുറനയയുഹം  ഈ

തലമുറനയയുഹം  ശക്തരധാക്കുകയുഹം

ഹചയധാഹം.  ഇതമിലൂഹടെ  തൂക്കുകയറകഹള

ഭൂമുഖത്തുനേമിന്നുഹം തുടെച്ചു നേവീക്കധാനേധാകഹം

                                                                               Ashmi Aji
                                                                             (IX-A)
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സ്കൂള് ജജീവലിതതസ്കൂള് ജജീവലിതത

നമ്മുടടെ  ജപീവഡിതതഡില അതഡിമറനറ്റോഹരമറ്റോയ ഒര കറ്റോലഘടമറ്റോണറ്റ്

സ്കൂള്  ജപീവഡിതഖ.മധുരറമറുന്ന  സറനറ്റോ ഷങ്ങളുഖ  കറയ്പേറുന്ന  സങ്കേടെങ്ങളുഖ

ആണറ്റ്  സ്കൂള്  ജപീവഡിതഖ.  ടകറ്റോച്ചു  ടകറ്റോച്ചു  സസ്വപങ്ങളുഖ  വറ്റോശഡികളുഖ

സ്കൂള്ജപീവഡിതതഡിലണറ്റോവുന്നതറ്റോണറ്റ്.  സറനറ്റോഷഖ,സങ്കേടെഖ,ആപത്തുകള്

ഉണറ്റോയറ്റോല  കൂടടെ  നഡിലക്കറ്റോന്  നല  മനസ്സുള്ള  ഒരപറ്റോടെറ്റ്

കൂട്ടുകറ്റോര്......അതറ്റോയഡിരഡിക്കറ്റോഖ  നമ്മുടടെ  ജപീവഡിതതഡില  ഏറവുഖ  വലഡിയ

സറനറ്റോഷഖ.എന്നറ്റോല ഒര  കറ്റോരദ്യഖ  നറ്റോഖ  മറക്കുന.പറ്റോഠപുസ്തകങ്ങടളയുഖ

നമ്മുടടെ  കൂട്ടുകറ്റോടരറപ്പെറ്റോടല  കരറതണതറ്റോണറ്റ്.ജപീവഡിതതഡില

മറക്കറ്റോനറ്റോവറ്റോത  ഒരപറ്റോടെറ്റ്  പറ്റോഠങ്ങളുഖ  സ്കൂള്  ജപീവഡിതതഡില  നഡിന്നറ്റ്

ലഭഡിക്കുന.അദദ്യറ്റോപകരഡിലനഡിനഖ  ഒരപറ്റോടെറ്റ്   നല  ഉപറദശങ്ങള്

ലഭഡിക്കുന. ഈ സ്കൂളറ്റോണറ്റ് എടന്റെ ജപീവഡിതതഡിടല ഏറവുഖ വലഡിയ ഭറ്റോഗദ്യഖ

SSreelakshmi O.Vreelakshmi O.V
                                                                           ( IX)                                                                           ( IX)
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Fun  with  MathsFun  with  Maths

➢ Multiple of 13 and number                                 Answer

➔  13X8547 111111

➔  26  X8547 222222

➔  39  X8547 333333

➔  52 X8547 444444

➔  65  X8547 555555

➔  78 X8547 666666

➔  91  X8547 777777

➔  104 X8547 888888

➔  117X8547 999999

Alan Mathew

Std. IX-A
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NUMBER PATTERN

12 =1=1
22=4=1+3
32=9=1+3+5
42=16=1+3+5+7
52=25=1+3+5+7+9
62=36=1+3+5+7+9+11
72=49=1+3+5+7+9+11+13
82=64=1+3+5+7+9+11+13+15
92=81=1+3+5+7+9+11+13+15+17
102=100=1+3+5+7+9+11+13+15+17+19

Ashmi Aji
Std-IX-A
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Riddles

.Which is the biggest English alphabet that contains      
  most water in it ?

  -The letter 'C'

. I have a face and two hands but no arms or legs, what am I ?

-A Clock

.What has holes all over but still holds water ?

-A Sponge

. What is used by others frequently but belongs to you ?

-Your name

.I am brought for eating, but people do not eat me. Who
  am I ?     

-Plate

. Which tree can be carried in your hand ?

-A Palm 

.What is always coming but never arrives ?

-Tomorrow
    

-JOYAL GEORGE JACOB
XA   
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കടപപടടകടപപടട

ഈ മേക്കാഗസെനി൯                                                                     
യക്കാഥക്കാ൪തദ്യമേക്കാകക്കാ൯ സെഹക്കായനിച                                                                 
എലക്കാ ലനിറനില് കകൈറന്റ്സെന്റ് അളുംഗങ്ങള്കളും, വനിദദ്യക്കാരളുംഗളും അളുംഗങ്ങള്കളും
മനതൃതതളും നല്കൈനിയ അനു ടരീചറനിനുളും ജനിജനി സെക്കാറനിനുളും
   നനനി..............

                                                                   എഡലറര
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