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             വടദദക്കോലയ ചരടതശം
കകകക്കോടട ഗക്കോമപഞക്കോയതടലല ഏക സ൪കക്കോ൪ ഹെയ൪ലസകന്ററട സ്ക്കൂളക്കോണച 
ഗവ.ഹെയ൪ലസകന്ററട സ്ക്കൂള് കകകക്കോടട. പഞക്കോയതടലലല 
ജനേപചറതടനേധടകളടല്നേടന്നച ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പെട കമടററടയുലട 
പ്രയത്നഫലതക്കോല് 1974 ലസപശംബറടല് ഗവണ്ലമനറച ഹഹെസ്കൂള് കകകക്കോടട 
ആരശംഭടച. നേക്കോട്ടുകക്കോർ സശംഭക്കോവനേ ലചയ്ത പണശംലകക്കോണച മൂന്നച ഏകർ സ്ഥലശം 
വക്കോങട അഞച കചളക്കോസചമൂറടകളള്ള ഒരു ലകടടടശം പണട പൂർതടയക്കോകട. 
തുടകതടല് ലകടടടശം പണട പൂർതടയക്കോകക്കോതതുലകക്കോണച എടക്കോശംതരശം 
കക്കോസ്സുകള് അടുത്തുള്ള എല്.പട.സ്കൂള് ലകടടടതടലക്കോണച പ്രവർതടചതച. രണ്ടു 
കക്ഷേത ങളലട മധദതടലുള്ള ഈ കുന്നടനപ്ര കദശശം പ്ര കൃതട രമണദീയമക്കോണച.
           ഈ വടദദക്കോലയതടലല ആദദ വടദദക്കോർതട ശടവക്കോനേന്ദന ലക.യക്കോണച. 
സർകക്കോർ ഉതരവനുസരടചച ആരശംഭടച ഈ വടദദക്കോലയതടല്  ആദദ ബക്കോചടല് 
ആലക 156 കുടടകളക്കോണച ഉണക്കോയടരുന്നതച. പട. പട.ചന്ദ്രകശഖരന 
നേക്കോയരക്കോയടരുന  ആദദലത ലഹെഡക്കോസചററർ. മൂന്നച അധദക്കോപകനുശം ഒരു ഒക്കോഫദീസച 
ജദീവനേകക്കോരനുമക്കോണച അനണക്കോയടരുന്നതച. മുമച 1500 ഓളശം കുടടകള് 
പഠടചടരുന്ന ഈ വടദദക്കോലയതടല് ഏകകദശശം 10 വർഷകതക്കോളശം ഷടഫചററച 
സമ്പ്രദക്കോയമക്കോയടരുന.നേ എന്നക്കോല് സമദീപപ്രകദശതച രണച സസ്വകക്കോരദ 
വടദദക്കോലയങള് വന്നകതക്കോലട കുടടകളലട എണശം കുറയക്കോന തുടങട. ഓലകമഞ ചഞ 
ലകടടടങളശം യക്കോതക്കോലസസൌകരദമടലക്കോയമയുശം കുടടകളലട എണശം കുറയക്കോന 
കക്കോരണമക്കോയട.
         2004 ല് ഈ വടദദക്കോലയതടല് ലകക്കോമഴച സച ,സയനസച ഗ്രൂപ്പുകളടങടയ 
ഹെയ൪ലസകന്ററട ബക്കോചച തുടങട.



 സശംസ്ഥക്കോനേ സച ക്കൂള് ശക്കോസ്ത്രകമള  യട ല് ഒന്നക്കോശം സ്ഥക്കോനേശം കനേടട യ  സയനസച  
മക്കോഗസടന

സബച ജടലക്കോ  സ്ക്കൂള് ശക്കോസ്ത്രകമളയടല് വർകടശംഗച കമക്കോഡല് ഒന്നക്കോശം സ്ഥക്കോനേശം



സ്ക്കൂള് ശക്കാസ്ത്രനമേളയയില് നേയിനന.......................................................



രവദീന്ദ്രനേക്കോഥ ടക്കോകഗക്കോർ
                  (1861 -1941)

          പ്രശസ്ത നനനോവലലിസസ്റ്റും നനനോബൽ
സമനോനസ്റ്റും ലഭലിച്ച ഏക ഭനോരതതീയ
കവലിയുമനോണണ് ടനോനഗനോർ.കൽക്കത്തയലിൽ
ജനലിച.ഇനന്ത്യൻ നനോഷണൽ
നകനോൺഗ്രസലിനന്റെ സനമളനത്തലിൽ       
ടനോനഗനോർ അവതരലിപലിച്ച 
'ജനഗണമന'എന്ന ബസ്റ്റുംഗനോളലി ഗനോനമനോണണ്
പലിൽക്കനോലത്തണ് ഇനന്ത്യയുനട നദേശതീയഗനോനമനോയലി 
അസ്റ്റുംഗതീകരലിച്ചതണ്.ഇനദ്ദേഹസ്റ്റും നലിരവധലി നനനോവലുകളസ്റ്റും നചെറുകഥകളസ്റ്റും 
രചെലിച്ചലിട്ടുണണ്.
പ്രധനോനകൃതലികൾ : ഗതീതനോഞ്ജലലി ,ചെണനോലലിക ,ശന്ത്യനോമ ,രനോജ
,നചെനോക്ക ബനോലലി ൪ ,ചെലിതനോസ്റ്റുംഗദേ ,സസ്റ്റുംനന്ത്യനോസലി ,ചെതുരസ്റ്റുംഗ ,ശന്ത്യനോമലിലലി.
മുഖന്ത്യബഹുമതലി :1913 നല നനനോബൽ സമനോനസ്റ്റും .

                                
                             ഹലിസനോന നസലി൯.ടലി.എച്ചണ് 



The crow and The Fox 

There once was a big black crow sitting high up in the
trees. 

In his beak he had a nice, round cheese.
Along came a fox. He thought. I'd like to have a bite of 
that cheese. It will be easy to get some...''
''oh crow,' called fox, 'if your voice is half as beautiful 
as those fine feathers I see,it would please my earse to 
hear you sing a little melody '    Well,crow had never 
heard anyone say such a nice thing. So,he opened up his 
beak and he began to sing.
Down fell the cheese into the waiting mouth of the fox 
below.'oh no' said the crow, 'you've stolen my dinner''
''Not at all'' said the fox,licking his lips, ''you got the 
praise, and I got the cheese''



                       തുലലാവ൪ഷഷ  
       ഒര ഒകണ്നടനോബ  മനോസസ്റ്റും൪ .നല്ല മഴ നപയ്യുന്ന കനോലസ്റ്റും എനന്റെ 
വതീടലിൽ ഞനോനസ്റ്റും എനന്റെ അമയുസ്റ്റും ഏച്ചലിയുസ്റ്റും അച്ചമയുസ്റ്റും 
ഉണനോയലിരന.അച്ച  നജനോലലിക്കണ് നപനോയതനോണണ് ൯
സമയസ്റ്റും വവകൂനന്നരസ്റ്റും ആയലി വരനബനോൾ നല്ല മഴയുസ്റ്റും കൂനട 
വന ആ മഴ നപനടനന്നനോനസ്റ്റും ശമലിച്ചലില്ല.ഞങ്ങളനട വതീടലിന്റെ 
നജനോലലി പൂർത്തലിയനോയലിടലില്ലനോയലിരന.ജനലലിനണ് വനോതലിൽ 
നവച്ചലിടലില്ല.നല്ല ഇടലിയുസ്റ്റും മലിന്നലുസ്റ്റും കൂടലിയുളള മഴ.
                                  മഴ ശക്തനമറലിയതലിനനോൽഞങ്ങൾ 
എല്ലനോവരസ്റ്റുംകൂടലി അച്ചനന്റെ ഏടനന്റെ വതീടലിൽ നപനോയലി.മഴ 
നതനോരനോനത വനോനശലിനയറലി നപയ്യുനണനോയലിരന.എല്ലനോവരസ്റ്റും   
ഹനോളലിലലിരന്നണ് സസ്റ്റുംസനോരലിച്ചണ്നക്കനോണലിരലിക്കുനബനോൾഒര ഇടലി 
ശക്തമനോയ ശബണ്ദേനത്തനോനടനപനോടലി. എല്ലനോവരസ്റ്റും നപടലിച്ചണ് നപനോയലി.
                അങ്ങനന ഇടലി അമ്പലപറമ്പലിൽ വന്നണ് വതീഴുന്നതണ് 
മുത്തച്ച  കണ൯ .രനോവലിനല ആയനപനോളനോണണ് സമനോധനോന മനോയതണ് 
എനലിക്കണ്ഒരലിക്കലുസ്റ്റും മറക്കനോൻ കഴലിയനോത്ത അനഭവമനോയലിരന 
ഈ മഴ.....



               കകേരള൦

നമ്മുടടെ  കകേരളതത്തിടലെ  അറുപതത്തി രണണ്ടാ൦  ജ൯മദത്തിമണ്ടാണണ് 
ഇനണ് നണ്ടാ൦ ആകഘണ്ടാഷത്തിക്കുനതണ്.    
കകേരള൦ നമ്മുടടെ മണ്ടാതണ്ടാവണ്ടാണണ്. വസന്ത ഭൂമത്തിയണ്ടാണണ്. 
കകേരളതത്തിനണ്ടാൽ നണ്ടാ൦ എലണ്ടാവരു൦ അഭത്തിമണ്ടാനത്തിക്കുന
ആയത്തിരതത്തി ടതണ്ടാളണ്ടായത്തിരതത്തി അ൯പതത്തി ആറണ് നവ൦ബ൪ 
ഒനത്തിനണ്ടാണണ് കകേരള൦ രൂപപീകേരത്തിക്കടപട്ടതണ്.

                        ഫനോത്തലിമത്തണ് വഷഖ



 കകരളതതന ഉയ൪തതഴകനലതനനയത

  നമകക ഒരമതച നതൽകനക.
   പത തലമറകനയത നമകക കകകകന൪കനക.  കകരളതത ഒര

  കന൪ഷതക സകസനനമനകത മനറനക.

                         പ്രസടഘ



                                                             MOTIVATION CLASS



          നസക്കാവയിയറന ഡയറയി   
എസച.ലക.ലപക്കോറ്റകക്കോടച

       
       

               

     വവിശശ്വവവിഖഖഖ്യാതനഖ്യായ എഴുത്തുകേഖ്യാരൻ ശശ്രീ 
എസസ.കകേ.കപഖ്യാറ്റകഖ്യാടവികന്റെ റഷഖൻ പരഖഖ്യാടന കവളയവികലെ 
അനുഭവങ്ങൾ പങവിടുകനഖ്യാരു യഖ്യാതഖ്യാവവിവരണമഖ്യാണസ 
"കസഖ്യാവവിയറ്റസഡയറവി ".
                                            വളകര മുമ്പുള്ള 
സസംഭവമഖ്യായതവിനഖ്യാൽതകന ഇനസ
അവവികട ഒരുപഖ്യാടസ മഖ്യാറ്റങ്ങൾ സസംഭവവിചവിട്ടുണസ.പകക്ഷേ 



റഷഖയവിൽ കപഖ്യാകേഖ്യാകത തകന നമുകസ ഇതവിൽ നവിനസം 
എങ്ങകനയഖ്യാണസ റഷഖ ,കമഖ്യാകസഖ്യാ നഗരസം എനസ 
മനസവിലെഖ്യാകഖ്യാസം.

                        "കസക്കോവടയറ്റച ഡയറടയടല്''ആദദശം തലന്ന 
പരക്കോമർശടകന്നതച  കമക്കോകസക്കോവടലല 
സർവ്വകലക്കോശക്കോലലയകറടചക്കോണച വളലര വലുതുശം മ
കനേക്കോഹെരവുമക്കോയ ഒരു പഠനേകകന്ദ്രമക്കോണതച. എസച.ലക.തലന്ന 
പറയുന ഇ൦ഗ
ണടലലയു൦ ഫക്കോനസടലലയു൦ മറ്റച സർവ്വകലക്കോശക്കോല കണടട്ടുണച 
പകക്ഷേ കമകസക്കോ സ൪വ്വകക്കോലക്കോശക്കോല കവലറതലന്നയക്കോണച.ഒരുപക്കോടച 
ചുമർചടതങള് ,കഹെക്കോസ്റ്റലുകള് ,ഹെക്കോളകള് ,കബ്ബുകള്
,കക്കോസ്മുറടകളശം കചർന്ന ഒരു മകനേക്കോഹെരമക്കോയ വക്കോസ്തുവടദദയടല് 
നേടർമടചതക്കോണവ ,തുടങട ഒരുപക്കോടച വടകശഷങള് എസച.ലക. 

പങ്കുവയ്ക്കുനണച.
                              ഇതടല് എനേടകച ഏറ്റവുശം ഇഷ്ടലപ്പെട ഭക്കോഗശം 
"കടക്കോള്കസ്റ്റക്കോയച "മന്ദടരലതകറടചള്ളതക്കോണച.കൂടക്കോലത 
അകദ്ദേഹെലമലന്റ മലറ്റക്കോരു ഇഷ്ടലപ്പെട സക്കോഹെടതദകക്കോരനേക്കോണച.
                 പുതു തലമുറയച കലക്കോകശം മുഴുവന സഞരടകക്കോന 
പ്രകചക്കോദനേശം നേല്കുന്ന നേലലക്കോരു യക്കോതക്കോവടവരണമക്കോണച 
''കസക്കോവടയറ്റച ഡയറട".



നേനമയുലട പൂമരശം



                          നേവശംബ൪ 1 

                

                        മലയനള ദതനക
     മലയക്കോളശം എലന്റ ഭക്കോഷയക്കോണച.
                     മലയക്കോളതടലന്റ സമതടല് ഞക്കോ൯
                                   അഭടമക്കോനേടകന.

     മലയക്കോളഭക്കോഷകയയുശം കകരളസശംസക്കോരകതയുശം
                     ഞക്കോ൯ ആദരടകന.

     മലയക്കോളതടലന്റ വള൪ചക കവണട എലന്റ 
                      കഴടവുകള് ഞക്കോ൯ വടനേടകയക്കോഗടകന.

                                     
                                              ഫക്കോതടമ ഫടദ -ഡട    
                                       



മേഹതന വചനേങ്ങള്

1. സമു൫തടലല ഏതക്കോനുശം
തുളളടകള് മലടനേമക്കോയതുലകക്കോണച സമു൫൦ മുഴുവ൯

മലടനേമക്കോകുന്നടല
മനുഷദരുലട കക്കോരദവുശം അതുകപക്കോലലയക്കോണച.

*മഹെക്കോതക്കോഗക്കോനട

2.മനുഷദനേക്കോകുകമക്കോഴലട മറടചച മനുഷദതസ്വമുളളവനേക്കോകുകമക്കോഴക്കോണച
മനുഷദനേക്കോകുന്നതച.

*മഹെക്കോതക്കോഗക്കോനട

3.ഭയമുളള മനേസടലന്റ വക്കോതടലുകള് അറടവടനേക്കോയച
തുറകലപ്പെടുകയടല.

*സസ്വക്കോമട വടകവകക്കോനേന്ദ൯



4.വക്കോയടചക്കോല് വളരുശം
വക്കോയടചടകലലുശം വളരുശം
വക്കോയടചക്കോല് വടളയുശം

വക്കോയടചടകലല് വളയുശം
*കുഞ്ഞുണട മക്കോഷച

5.പക൪ന നേല്കക്കോത അറടവച
നേശടച കപക്കോകുന

*മുഹെമദച നേബട

നേക്കോസടറബദീഗശം പട വട
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13.Presigha.K.K
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15.Ujjual.M
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             യക്കോതക്കോവടവരണശം
 ഞലാ൯ യലാത്രപപലായതത് പലാലകലാടത് മലമ്പുഴ ഡലാമമിപലകലാണത്.ഞലാ൯ മലാത്രമല്ല 
എനന്റെ ബന്ധുകളഷ ഉണലായമിരുന.രലാവമിനല യലാത്ര പുറനപ്പെട്ടു പപലാകുന്ന 
വഴമിയമിൽ ഒരു സ്ഥതമിറങമി ഞങൾ ചലായ കുടമിച. പപലാകുന്ന വഴമിയമിൽ 
അത്ര കലാഴ്ചകനളലാനഷ ഇല്ലലായമിരുന എന്നലാൽ പലാലകലാടത് എത്തുപമലാപഴകഷ 
നമിരവധമി മലകൾ കലാണലാ൯ സലാധമിച. ഞങൾ ആദദഷ പപലായതത് പധലാനമി 
മദഗശലാലയമിൽ ആയമിരൂന.എന്നലാൽ അവമിനട നചന്നപപ്പെലാൾ ആ പകനഷ 
അടചമിട്ടതലായമിരുന  ഞങനള ഏറ്റവഷ കൂടുതൽ അത്ഭുനപ്പെടുതമിയ വലാർത 
മനറ്റലാന്നലായമിരുന.പവനൽകലാല
മലായമിരുന്നതമിനലാൽ അവമിനടയുള്ള നവള്ളചലാട്ടഷ മുഴുവ൯ വറ്റമിയമിരുന.ഞങൾ 
അവമിനട നമിന്നത് ബസമിൽ കയറമി പനനര മലമ്പുഴയമിപലകത് പപലായമി.
                                   അതമിമപനലാഹരമലായ മലകളഷ നമിറഞ്ഞ 
പ്രപദശതത്കൂടമിയലായമിരുന ബസത് പപലായതത്.അവമിനട എതമിയ
പപ്പെലാൾ ഒരുപലാടത് ആളകൾ ഉണലായമിരുന.നവയമിൽ കലാരണഷ ഞങൾകത് 
നടകലാ൯ കൂടമി പറ്റമിയമിരുന്നമില്ല എന്നലാലഷ ഡലാഷ 
മുഴുവനഷ ചുറ്റമി കണ. എല്ലലാരുഷ അവർകമിഷ്ടനപ്പെട്ട സലാധനങൾ 
വലാങമി .
               അവമിനട നമിന്നത് ഞങൾ കലാഞ്ഞമിപുഴയമിപലകത് യലാത്ര തമിമിച.ബസത്
അവമിനട എത്തമിയതുഷ നചറമിനയലാരു ചലാറ്റൽ മഴ ചലാറമി
എല്ലലാഷ ആസസ്വദമിച കണ നകലാണത്  ബസമിൽ കയറമി.പപലാകുന്ന വഴമി
പഹലാട്ടലമിൽ കയറമി ഭക്ഷണഷകഴമിചത് യലാത്ര തുടങമി. വവീട്ടമിനലത്തുപമലാൾ രലാത്രമി 
ഒമതത് മണമി ആയമിരുന............

                                               ഹെന്ന ബട.എശം



       കുമക്കോരനേക്കോശക്കോ൯

കസഹഗനയകതനനറതയതപടന

 കമനരനനശന൯ ബനലലതതൽ

  തതനസകസതവക കനവലനനടലങളക

  അഭലസതച കകരളളയ മഹനകവതയനയത

 കമനരനനശന൯ അറതയതപടന.മലയനള
      കവതതയതൽ കലനതകന വസനതതനക തടകക കറതചവരതൽ പമഖനനയതരന

അകദഹക.       വതദലനർഥതകതള സകസതക പഠതപതചതരനതതകനണആശനൻ എന കപര

ലഭതച.     ശളനനരനയണ ഗരവതതന ശതഷലനനയആശനൻ 1903-  ൽ
എസക.എൻ.ഡത.പത.സനപതച.     അവർണരതട സസനതനതതനകവണത കഠതന പയതക

തചയ.  അകദഹതതതന 'വളണപവക '     എന കനവലക മലയനള സനഹതതലതതതന

 പതയഗപതറവതയക കനരണമനയത.    അകദഹതതതന കതതകളതലടനളളക ഒര

  തതസചതനകനനയ കവതകയയക ദർശതകനക.  നളതനത ,  ലളല ,  പകരനദനക ,  ചതനനവതഷയനയ

 സളത ,  കരണ ,      ചണനലഭതകകത എനതവ അകദഹതതതന പസതദമനയ ചതല

രചനകളനണക.

                ഹതസനന നസകറത൯ . ടത.എചക



കുട
മൂനമടനക്കനോര

കുടയുസ്റ്റും ചൂടലി
നനോലു മടനക്കനോര
മനഷന്ത്യ  നപനോണ൯

                         ഫനോത്തലിമ ഫലിദേ -ഡലി

വളടക
 പരയയ ചറക

വഴതയനയത
 വഴതക ചറക
പരയനയത.

                          ഹെടസക്കോനേ നേസചറട൯ . ടട.ചച                              



എനന്റെ നകേരളള

നേയിറനയ വയലള പുഴയള
നചടയിയളആനയക്കാരു നദേശള
മേണയി ല് നേയിറനയ വയിളയള
വയിളകേള് ഉനളക്കാരു നദേശള

കേണയിനേന കുളയിനരകുന്നു നചടയികേള്
കേക്കാതയിനുകുളയിനരകുന്നു കേയിളയികേള്

ജജീവ൯തുളുമ്പുമേജീ മേണയില്
 ജജീവയികക്കാനനേനന സുഖള

നപക്കാന്നുവയിളയമേജീ മേണയില് നേയിറനയ
കൃഷയി നചയ്യുന്നു കേ൪ഷകേ൪
തലകേള് നപക്കാകയി നേയില്ക്കുന്നു
വൃക്ഷലധക്കാദേയികേനളലക്കാള.

                                                      അഷയില്



                             
കക്കോസച ഹലബ്രറട............

                   



കബച പ്രവർതനേങള്.....................................................

                

ECO CLUB



       
 എനന്റെ  നകേരളള

                        
    ഓനരക്കാ  കേതയിരയിലള വയിരയിയള        

                         പുതുനേക്കാമ്പുകേള് നപക്കാനല
                         ഓനരക്കാ  മേലയക്കാളയിത൯ 
                         ഹൃദേയതയിലള വയിരയിയ
                          എനന്റെ  നകേരളള                       
ഹന.ബയി.എള

 നേലതുമക്കോതശം
നേലതു കേക്കാണുകേ

നേലതു നകേള്ക്കുകേ
 നേലതു നചക്കാല്ലുകേ 
നേലതു നചയ്യുകേ  

 ഹയിസക്കാനേ നേസനറയി൯ . ടയി.എചന



മേറകയിനലക്കാരയികലള

മേറന്നു നപക്കാവയില
മേറകക്കാനനേക്കാകയില
മേരയിക്കുനവക്കാളവള

സ്മരയിചയിടള നേയിനന!

                       

ദദേവദേക്കാനേള
നേടനേകള്ളലതലക്കോശം

നേടലന്റ സസ്വനശം
എനേടകള്ളലതലക്കോശം

ഹദവദക്കോനേശം

     
                   





അനുഭവകറടപ്പെച

എനലിക്കണ് എനന്റെ അനഭവസ്റ്റും സനനനോഷവസ്റ്റും ദ:ഖവസ്റ്റും
മനോയതനോണണ്.എനലിക്കണ് സനനനോഷസ്റ്റും തരന്ന ദേലിവസമനോണണ്

വലിഷു ദേലിനസ്റ്റും.വലിഷു ദേലിവസസ്റ്റും വലിഷുക്കണലിയുസ്റ്റും കണണ്
രനോവലിനല അമ്പലത്തലിൽ നപനോയുമനോണണ്

സനനനോഷലിക്കുന്നതണ്.പലിനന്ന എല്ലനോ ദേലിവസവസ്റ്റും
പുഴയലിലുസ്റ്റും                       നപനോവസ്റ്റും.അനപനോൾ

സനനനോഷസ്റ്റും നതനോനസ്റ്റും.
                                     



കേടങ്കഥ

1.അകമടല പുറമടല  ലഞടടല വടയടല-പപ്പെടശം
2.കക്കോടടലച ഒരു തുള്ളട കചക്കോര -മഞക്കോടട
3.അകത്തുകരക്കോമശം പുറതടറചട-മൂകച
4.അമലയലതക്കോട മക൯ ലവന്തു മരടച-

തദീലപ്പെടടലകക്കോള്ളട
5.കക്കോളകടടകശം കയകറക്കോടുശം-മത൯
6.മുറ്റലത ലചപ്പെടനേടപ്പെടല-കടണ൪

                                                      അഷടല്



  ममरर स सननदर मरतरजज

अममर... अममर...    ममरज अममर
     ममरर स सननदर मरतरजज

      सबकर ददन म सझम जलरतज
     ममरर पयरस मरतरजज

                                              कहरनज कहर ,   गजत गरतर
       ममरर परस खमलतर हह

     इस सनसरर ममन ,   ममझम पयरस
    ममरर मरतरजज हह

अममर... अममर...   ममरज अममर



മഴ
            മനോനത്തു നലിന്നലിതനോ സൂചെലിനപനോലലിനന്നനോര

നപമനോരലി വന പതലിഞലിടുന.
മനോനസ്റ്റും ഇരണ സൂരന്ത്യ  മറഞ൯
നലനോകനമനോടനോനക കുറുഞലിരണ.

എങലിലുസ്റ്റും ഭൂവലിതനോ സനനനോഷനത്തനോനട
ചെലിരലിച്ചലിതനോ രസലിച്ചതീടുന .

ഭൂവലിത  മനോറലിനല മണകനളനോക്കയുസ്റ്റും൯
നഞടലി നതറലിച ഉണ ന്നലിരന൪ .

സസപനമന കരതലിയവ  സതന്ത്യമനോനണന൪
മനസലിലനോക്കലി.

മഴവരസ്റ്റും മുനമ്പ വരണ കലിടനന്നനോര
ഭൂവലിതനോ പലിനന്നയുസ്റ്റും പുഞലിരലിപ.

ആടലി തള ന്നലിതനോ പലിനന്നയുസ്റ്റും വകങ്ങനളനോ൪
നക്കയുസ്റ്റും നനഞ കുളലിച്ചലിച്ചിുന.

ഭൂവലിത  മനോറലിനല ചെനോലുനപനോലതീന്നലിതനോ മഴനവളസ്റ്റും൯
ആടലിത്തലിമ ത്തതീടുന൪ .        

   ഭദ എക തക



SUNITHA  M           IX.A

    
 



കൂട്ടുകക്കോര൯

                     എകന്നയറടയുലന്നക്കോ
                            രക്കോളണ്ടു  ഭൂമടയടല്
                            കവറക്കോരുമലതദീ
                            ലചക്കോന്ന ഞക്കോ൯ തകന്ന
  
                                 ഫക്കോതടമതച ഹഷഖ
                        



Chemistry Jokes
Two atoms are walking down the 
street .Says one atom to the other ' “Hey '
I think I lost and electron”
The other says “Are you sure?” “Yes I am 
positieve.

A small piece of ice,which lived in a test 
tube fell in love with a Bunsen burner. 
“Bunsen ! My flame ! I melt whenever I 
see you !” said the ice. The  phase you 're 
going through.
                By
                   Hisana







  

Computer related short forms
USB - Universal Serial Bus
     PDF - Portable Document  
                  Format
     RAM - Random Access Memory
     CPU - Central Processing Unit
     CD  - Compact Disc
     CAD - Computer Assisted Design
     BIOS – Basic Input and Output  
                  System
     SIM  -  Subscriber Identity  
                  Module
    VIRUS -Vital Information 
                    Resource Under Seized 
         IP    - Internet Protocol
     URN   - Uniform Resource 
                   Locater
     Wi-Fi – Wireless Fiddity
    OS  -  Operating System
                                            Fida & Hisana  



                             അഭക്കാജജ്യസളഖജ്യകേള്

രണച ഘടകശം മക്കോതമുള്ള സശംഖദകളക്കോണച
അഭക്കോജദസശംഖദകള് (prime numbers). അഭക്കോജദസശംഖദകളലട

ഒരു  ഘടകശം  1 ഉശം  രണക്കോമലത  ഘടകശം
ആസശംഖദയുമക്കോയടരടകശം.

പ്രശസ്ത   ഗണടതശക്കോസ്ത്രജ്ഞനേക്കോയ  യൂകടഡച  തലന്റ  പുസ്തകമക്കോയ
എലലമന്റസടല്  (Elements)

അഭക്കോജദസശംഖദകലളകറടചചപറയുനണച.  
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59,
61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 എന്നടവയക്കോണച 1 നുശം 100 നുശം

ഇടയടലുള്ള അഭക്കോജദസശംഖദകള് 1 നുശം 100 നുശം ഇടയടല്
25 അഭക്കോജദസശംഖദകളണച. ഇരടസശംഖദയക്കോയ ഏക

അഭക്കോജദസശംഖദ 2  
                       

                                                                                           
 പ്രസടഘ



Social club

JAGRATHA SAMITHI



School kalolsavam



ഗണടതലക്കോബച                              MATHS CLUB



ഗണടതലക്കോബച



     SCHOOL SPORTS 
             2018-19



                                                       CHEVAYUR  SUB DISTRICT HAND BALL TEAM



                                                   



SCHOOL
QUIZ



      

ശ്രദ



കദക്കോമറകണടലൂലട........................................





പ്രളയതടലനേക്കോരു ഹകതക്കോങച



THANKS

ടദീശം  ലടററടല് ഹകററച സച


