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ഗവ. എചച.എസച.എസച, തതതൊടടിയൂര്                                    



3

 തൂവല
ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന് 2018-19

ഗവണ്മമന്ററ്ഹയര് മസക്കണ്ടറഡി സ്ക്കൂള, മതമാടഡിയൂര്

ഒരു ലഡിറ്റഡില് മമകെെറ്ററ് സസംരസംഭസം
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2018 തല നനതൊനബേല് നജതതൊകള് ..................................................34

On the Origin of Species ...........................................................35
A Brief History of Time ............................................................36
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ഒരു നനിമനിഷള  .... !

കകാലതത്തിനന്െറ തതേര്ച്ചകക്രം ഉരുണണ്ട് നലകത്തിയ ഈ സണ്ട്ക്കൂള് 
വര്ഷനത നമ്മുനടെ നകകാച്ചുമത്തിടുക്കന്െമകാരുക്രം മത്തിടുക്കത്തികളക്രം 
ഭകാവനയുനടെ ചന്ദനനമകാട്ടുകള് വകാരത്തി വത്തിതേറുന. അതേത്തില നത്തിനക്രം 
ഞങ്ങളനടെ കു ഞ്ഞു സക്രംരക്രംഭക്രം ആയ "തൂവല" മത്തിഴത്തി തുറക്കുന. 
ഭകാവനയുനടെ തലകാകതണ്ട് നത്തിനണ്ട് സകാതങ്കേതേത്തിക വത്തിദദ്യയുനടെ 
ചത്തിറകുകളത്തിലൂനടെ കുതേത്തിച്ചുപകായുന പുതു തേലമുറയണ്ട്  മുന്െപത്തില തൂവല 
സമര്പത്തിക്കുന. ഈ സക്രംരക്രംഭതത്തിനണ്ട്  നനകതകാങ്ങണ്ട് നലകത്തി 
സഹകായത്തിച്ച എലകാ അദദ്യകാപകര്ക്കുക്രം കുരുന നനകകള്ക്കുക്രം 
അഭത്തിനന്ദനങ്ങള്.........

ആദത്തിതേദ്യന്െ
  സ്റ്റുഡന്െറണ്ട് എഡത്തിറ്റര്
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സനന്ദേശള

നപകാതുവത്തിദദ്യകാലയങ്ങളനടെ  പുതന്െ  ഉണര്വത്തിനണ്ട്
സഹകായകമകായ  ലത്തിറ്റത്തിലനനകറ്റണ്ട്സത്തിനന്െറ  പ്രവര്തനക്രം  നമ്മുനടെ
സണ്ട്ക്കൂളത്തില  ഏനറ  പ്രശക്രംസനനീയമകാണണ്ട്.  അതേത്തിനണ്ട്  ശകത്തികൂട്ടുന
ഒനകാണണ്ട്  ലത്തിറ്റത്തിലനനകറ്റണ്ട്സത്തിനന്െറ  പുറതത്തിറക്കുന  ഇ-മകാഗസത്തിന്െ
"തൂവല”.  സുവര്ണ്ണജൂബത്തിലത്തി  നത്തിറവത്തില  നത്തിലക്കുന  നമ്മുനടെ
സണ്ട്ക്കൂളത്തിനല  വത്തിദദ്യകാര്തത്തികളനടെ  സര്ഗ്ഗതശഷത്തി  വത്തിളത്തിതച്ചകാതുന
ഒനകാണണ്ട്  ഈ  മകാഗസത്തിന്െ.   രചനകള്  മകാത്രമല  നത്തിര്മകാണ
പകാടെവവക്രം  നമള്ക്കണ്ട്  ഈ  മകാഗസത്തിനത്തില  കകാണകാന്െ  സകാധത്തിക്കുക്രം.
പുതേത്തിയ  കകാലതത്തിനണ്ട്  അനുതയകാജദ്യമകായ  രനീതേത്തിയത്തില  അറത്തിവണ്ട്
തശഖരണതത്തിനണ്ട്  ഉതേകുന  മകാഗസത്തിനണ്ട്  എനന്െറ  എലകാവത്തിധ
ആശക്രംസകളക്രം...................

                         ശനീജകാ തഗകാപത്തിനകാഥണ്ട്
                                                                    നഹഡണ്ട്മത്തിസണ്ട്ട്രസണ്ട്
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സനന്ദേശള

 നതേകാടെത്തിയൂര്  ഗവ:ഹയര്നസക്കണറത്തി  സണ്ട്ക്കൂളത്തിനല
ലത്തിറ്റത്തിലനനകറ്റണ്ട്സണ്ട്  യൂണത്തിറ്റത്തിനന്െറ  മത്തികവകായ  ഇ-മകാഗസത്തിന്െ
"തൂവലത്തില"  ഇവത്തിടുനത  കുരുനകള്  തേയകാറകാക്കത്തിയ  വത്തിവത്തിധ
വത്തിഭവങ്ങളത്തിലൂനടെ ജനീവത്തിതേ മൂലദ്യങ്ങളനടെ പ്രതേത്തിഫലനക്രം തേനീര്ച്ചയകായുക്രം
കകാണകാന്െ  സകാധത്തിക്കുനണണ്ട്.  നതേകാടെത്തിയൂര്  സണ്ട്ക്കൂളത്തിനന്െറ
നപകാന്െതൂവലത്തിനണ്ട് എലകാ വത്തിധ ആശക്രംസകളക്രം തനരുന.

വത്തിജയകുമകാരത്തി. വത്തി
     സനീനത്തിയര് അസത്തിസ്റ്റന്െറണ്ട്
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സനന്ദേശള

നതേകാടെത്തിയൂര് ഗവ ഹയര് നസക്കണറത്തി സണ്ട്ക്കൂളത്തില നത്തിനക്രം
ലത്തിറ്റത്തിലനനകറ്റണ്ട്സണ്ട് പുറതത്തിറക്കുന ഇ-മകാഗസത്തിന്െ "തൂവലത്തിനണ്ട്"

എലകാവത്തിധ ആശക്രംസകളക്രം തനരുന......

നത്തിസകാര്
പത്തി.ടെത്തി.എ പ്രസത്തിഡന്െറണ്ട്
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സനന്ദേശള

നതേകാടെത്തിയൂര് ഗവ ഹയര് നസക്കണറത്തി സണ്ട്ക്കൂള് ലത്തിറ്റത്തിലനനകറ്റണ്ട്സണ്ട്
സക്രംരക്രംഭമകായ ഇ-മകാഗസത്തിന്െ "തൂവലത്തിനണ്ട്" എലകാവത്തിധ നന്മകളക്രം

തനരുന......

ശശത്തിധരന്െപത്തിള
   എസണ്ട്.എക്രം.സത്തി നചയര്മകാന്െ
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സനന്ദേശള

വത്തിദദ്യകാഭദ്യകാസ രക്രംഗനത നൂതേനകാശയങ്ങള്, കുടത്തികളനടെ സര്ഗ്ഗകാത്മക
വകാസനകനള നതേകാട്ടുണര്ത്തുകയകാണണ്ട് ഇ-മകാഗസത്തിന്െ "തൂവല"

എന ബ്രഹണ്ട്തകായ ചത്തിന്തയത്തിലൂനടെ ........  ഇതേളകളത്തിലൂനടെ
പ്രതേനീക്ഷയുനടെ നകാമ്പുകളകാവന എലകാ വത്തിദദ്യകാര്തത്തികള്ക്കുക്രം, ലത്തിറ്റത്തില

നനകറ്റണ്ട്സത്തിനുക്രം എനന്െറ എലകാ വത്തിധ ഭകാവകങ്ങളക്രം തനരുന.

നക. തസകാമചന്ദ്രന്െ
സ്റ്റകാഫണ്ട് നസകടറത്തി
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അഗഡിചഡിറകുള്ള മചെറുപ്പക്കമാരന്
-എ.പടി.തജ. അബ്ദുല് കലതൊഷം-

സകപഷം  കതൊണുന്ന  മനസടിതന്റ  ഉടമകള്  ആയതുതകതൊണതൊവഷം  തചെറുപ്പകതൊര്
എ.പടി.തജ അബ്ദുല് കലതൊമടിതന
കൂടുതല് നസ്നേഹടിക്കുന്നതച.   അനത കതൊരണഷം തകതൊണതൊവതൊഷം  കലതൊഷം  തചെറുപ്പകതൊതര
ഇത്രയധടികഷം  നസ്നേഹടിക്കുന്നതുഷം.   ഹൃദയതടില്  എനഷം  തചെറുപ്പഷം
നടിലനടിര്തടിയതടിനതൊല്  അബ്ദല്  കലതൊഷം  തതന്റ  സകപങതള  ഹൃദയനതതൊടു
നചെര്തച നടിര്തടി.

വര്ഷങള്കച മുമച രതൊഷ്ട്രപതടിയതൊയടിരുന്ന നതൊളുകളടില് കലതൊഷം പറഞ
വതൊക്കുകള്  രതൊജദ്യതത  തചെറുപ്പകതൊരുതട  മനസടില്  മുഴുവനഷം  അഗടിജകതൊലകള്
ഉയര്തടിയടിരുന.   ഇനപ്പതൊഴുഷം  ആ  വതൊക്കുകള്  ഊര് ജഷം  പകര്ന്നച
തകതൊണടിരടിക്കുന.

നറതൊള് നമതൊ ഡലുകള് അപ്രതദ്യക്ഷമതൊയടി തകതൊണടിരുന്ന ഈ കതൊലതച 
സടിനടിമതൊ തതൊരങളുഷം നസതൊര്ടചസച തതൊരങളുഷം ഒതക ഗതൊമറടിതന്റ 
ആനഘതൊഷതടിമടിര്പ്പുകള് മതൊത്രമതൊകുനമതൊള് ഒരു യഥതൊര്ത്ഥ നറതൊള്നമതൊഡലതൊയടി 
നമ്മുതട തചെറുപ്പകതൊര്കച മുമടിലുണച എ.പടി.തജ. അബ്ദുല് കലതൊഷം.  തചെറുപ്പകതൊനരതൊടുഷം 
കുടടികനളതൊടുമുള്ള അനദ്ദേഹതടിതന്റ ഹൃദയ ബേന്ധതടിനച ഒരു അപൂര്വ്വ 
തകമടിസടിയുണച.  അനദ്ദേഹഷം ഉണര്തടിയ ആദര്ശങള് നമ്മുതട മനസടില് 
എകതൊലവഷം അണയതൊതത നടിലനടില്ക്കുഷം. അനദ്ദേഹതമനഷം കുടടികള്ക്കുഷം 
തചെറുപ്പകതൊര്ക്കുഷം മതൊതൃകയതൊണച.  

ഉറങ്ങുനമതൊള് കതൊണുന്നതല്ല സകപഷം ഉണര്ന്നടിരടിക്കുനമതൊള് കതൊണുന്നതതൊണച 
സകപഷം എന്നച നതമ്മ പഠടിപ്പടിചച നടിതദ്യനടിദ്രയടിനലകച നപതൊയ നമ്മുതട മുന് 
രതൊഷ്ട്രപതടികച ഒരതൊയടിരഷം ആദരതൊ  ഞ്ജലടികള് അര്പ്പടിചച തകതൊള്ളതട.....!

ആദഡിതത്യന്. ആര്
9A

ഗവ. എചച.എസച.എസച, തതതൊടടിയൂര്                                    
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ചെഡിത്രശലഭസം

ശലഭങള്തകന്തു ഭഷംഗടിയതൊണനമ്മ
പലതരഷം ശലഭങള് പൂകളടിലടിരടിക്കുനമതൊള്

അയ്യയ്യതൊ എനച രസമതൊണനമ്മ !
പുള്ളടിയുടുപ്പടിട ചെടിത്രശലഭനമ

നടിനതകവടിടുന്നച കടിടടിയളീ പുള്ളടിയുടുപ്പച
നളീലയ്ക്കുള്ളടില് തവളുത മുത്തുഷം
മ ഞയ്ക്കുള്ളടില് ചുവപ്പച മുത്തുഷം

നടിനകച എനച നചെലതൊണച ശലഭനമ !
പൂകളടിലടിരടിക്കുനമതൊള് എനച നചെലച

പതൊറടിപ്പറക്കുനമതൊള് എനച നചെലച
എവടിടുന്നച കടിടടിയളീ പുള്ളടിയുടുപ്പച

നടിനതകവടിടുന്നച കടിടടിയളീ പുള്ളടിയുടുപ്പച
ശലഭനമ...ശലഭനമ......പറയൂ.....നളീ പറയൂ..

അനഘ. എസച.  
8B

ഗവ. എചച.എസച.എസച, തതതൊടടിയൂര്                                    
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കകടിസച
 1. ഏറവഷം കൂടുതല് ആയുസ്സുള്ള പക്ഷടി ?

ഒടകപ്പക്ഷടി
2. ഒതൊറ ഞച നദടി ഒഴുകുന്ന രതൊജദ്യഷം ?

ദക്ഷടിണതൊഫടിക
3. അനമരടികയുതട രതൊഷ്ട്രപടിതതൊവച ?

നജതൊര്ജച വതൊഷടിഷംഗചടണ
4. വടിനദശതച വചച നടിരദ്യതൊതനതൊയ ഇനദ്യന് 

പ്രധതൊനമനടി ?
ലതൊല് ബേഹദൂര് ശതൊസടി

5. ജഷംഗടിള് ബുകച ആരുതട കൃതടി  ?
റുഢകതൊര്ഡച കടിപടിഷംങച

6. രതൊസവസ്തുകളടിതല രതൊജതൊവച ?
സള്ഫഫ്യൂരടികച ആസടിഡച

7. നകരളതടിതന്റ വടനക അറതത നദടി ?
ചെന്ദ്രഗടിരടിപ്പുഴ

8. എകചനറ കടന്നച നപതൊകതൊത നലതൊഹഷം ?
തലഡച

9. ഒരു വടിഷയതടില് രണ്ടു പ്രതൊവശദ്യഷം നനതൊനബേല് 
സമ്മതൊനഷം നനടടിയ വദ്യകടി ?
മതൊഡഷം കഫ്യൂറടി

10. ഗവര്ണര് ആകതൊനള്ള പ്രതൊയഷം ?
35 വയസച

ഗവ. എചച.എസച.എസച, തതതൊടടിയൂര്                                    
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എതനതൊരു വടിദദ്യ

കടിണുങപ്പന്  ഒരു  ദുഷ്ടനതൊണച.
കയ്യടില് ഇഷ്ടഷം നപതൊതല കതൊശുമുണച.  ഒരു
ദടിവസഷം  അതടിരതൊവടിതല  കടിടുങപ്പതന്റ
വളീടടിതലതടിയ  അനപ്പന്  ഒരു  കതൊഷചചെ
കണ്ടു.  കടിണുങപ്പന്  പറമടില്  ഉഗ്രതനതൊരു  കുഴടി  കുഴടിക്കുന.
അനപ്പന്  നവഗഷം  കതൊരദ്യഷം  തടിരകടി.ഉടതന  കടിണുങപ്പന്
വടിശദളീകരടിച.  എനടതൊ അനപ്പതൊ..എതന്റ നവലകതൊരന് കടിടപ്പന്
ഇപ്പഷം വരുഷം.  അതതൊ ഞതൊന് തപതടന്നച ഈ കുഴടി കുഴടിക്കുന്നതച.

തശ്ശെടതൊ  !  അവന്  വരുതമങടില്  അവതന  തകതൊണച
കുഴടിപ്പടികതൊമതൊയടിരുന്നടിനല്ല !.  അനപ്പനച സഷംശയമതൊയടി. അതല്ലനടതൊ
ഇന്നവനച തചെയ്യതൊനടിവടിതട ഒരു പണടിയുമടില്ല.  ഒരു കുഴടി കുഴടിചടിടതൊല്
പടിതന്ന  അവതനതകതൊണച  അതു  മൂടടികതൊമനല്ലതൊ.  കടിണുങപ്പതന്റ
മറുപടടി നകടച അനപ്പന് മൂകടില് വടിരല്വചനപതൊയടി..

അശകടിന് കൃഷ
9A

ഗവ. എചച.എസച.എസച, തതതൊടടിയൂര്                                    
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പൂങതൊറച

കുഞടികതൊനറ കുളടിര്കതൊനറ
പുഴയടില് മുങടി വരുനന്നതൊ നളീ

എതനതൊരു കുളടിരതൊതണനതട നമനടിയടില്
വതൊരടിതയറടിഞച നപതൊകുന

കുഞടികതൊനറ പൂങതൊനറ
മുല്ലകതൊടടില് നപതൊനയതൊ നളീ

എതനതൊരു മണമതൊതണനതട ചുറഷം
വളീശടിതയറടിഞച പതൊയുന

അനനമതൊള്. എഷം
  9A

ഗവ. എചച.എസച.എസച, തതതൊടടിയൂര്                                    
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അമ്മ

അറടിയതൊതതതയന് നതൊവടില് നടിനയര്ന്ന
ആര്ദ്ര ശബ്ദമതൊണമ്മ
എന് മനസടില് വതൊണടിടുന്ന
പ്രതദ്യക്ഷ ശകടിയതൊണമ്മ
നന്മതന് പൂവകള് അനനമതൊയച തചെതൊരടിയുന്ന
ആനന്ദേ പുഷ്പമതൊണമ്മ
ആയടിരഷം സുകൃതങള് ഒന്നടിച നചെരുന്ന
പുണദ്യമതൊഷം ഗഷംഗയതൊണമ്മ
നനതൊവടിതന്റ നളീലതടതൊകതടില് വടിരടിയുന്ന
ഒരു നവനജദ്യതൊതടിയതൊണമ്മ
മതൊയതൊത മറയതൊത ഒതൊര്മ്മകളടില്
 ഒരു ജന്മ യതൊഥതൊര്ത്ഥദ്യമതൊണമ്മ

അനഘ. എഷം
9A

ഗവ. എചച.എസച.എസച, തതതൊടടിയൂര്                                    
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അതടിബുദടി ആപതച
ഒരടികല് ഒരടിടതച ഒരു കചവടകതൊരനഷം 

അനദ്ദേഹതടിതന്റ ഒരു കഴുതയുഷം ഉണതൊയടിരുന.  അവര് 
തമ്മടില് ഒരുപതൊടച ഇഷ്ടമതൊയടിരുന. ദടിവസവഷം അയതൊള് 
കഴുതയുതട പുറതച സതൊധനങള് കയറടി ചെനയടില് 
തകതൊണ്ടുനപതൊയടി വടില്ക്കുമതൊയടിരുന. കഴുത അയതൊള്ക്കു 
നവണടി വളതര അധടികഷം നജതൊലടി തചെയ്തു വന. 
കചവടകതൊരന് കഴുതയച വയറു നടിറതയ നല്ല ഭക്ഷണഷം 
തകതൊടുകതൊറുണച. ഒരു ദടിവസഷം കചവടകതൊരന് 
പതടിവടിലുമധടികഷം സതൊധനങള് കയറടിതകതൊണച 
നപതൊവകയതൊയടിരുന. അനപ്പതൊള് കഴുത ആനലതൊചെടിച. ഞതൊന് 
കഠടിനമതൊയടി നവല തചെയ്യുന്നതച തകതൊണച എതന്റ യ ജമതൊനന് 
സുഖടിചച നടക്കുന. അങതന വടിടതൊല് പറടില്ല. ഞതൊന് 
വടിചെതൊരടിചതൊല് ഇയതൊതള കഷ്ടതപ്പടുതതൊന് സതൊധടിക്കുഷം. തതന്റ
പുറത്തുണതൊയടിരുന്ന ചുമടച ചെനയടില് ഇറകടികഴടിഞ 
ഉടതന കഴുത ഒരു ഒതൊടഷം തവചതകതൊടുത്തു. കഴുതയുതട 
പതടിവടില്ലതൊത ഒതൊടഷം കണച കചവടകതൊരന് അമരന.  

കചവടകതൊരന് അതടിനവഗഷം കഴുതയുതട പടിറതക ഒതൊടടി. 
അതടിശകമതൊയടി ഒതൊടടിയ കഴുതതയ പടിടടികതൊന് 

ഗവ. എചച.എസച.എസച, തതതൊടടിയൂര്                                    
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കചവടകതൊരനച കഴടിഞടില്ല.  അവസതൊനഷം കഴുത ഒതൊടടി ഒതൊടടി ഒരു 
വലടിയ മലയുതട മുകളടില് എതടിനചര്ന. ഒതൊടടി അവശനതൊയ 
കഴുത തചെന്നച നടിന്നതച മലയുതട അറതതൊണച.മുന്നടില് 
തകതൊകയതൊയടിരുന. അനപ്പതൊള് കചവടകതൊരന് അതടിതന്റ 
അടുതതതടി. തതന്റ കഴുതതയ ഉനപക്ഷടികതൊന് അയതൊള്ക്കു 
മനസ്സു വന്നടില്ല. കഴുത സര്വ്വ ശകടിയുതമടുതച മുനന്നതൊടതൊഞ. 

കചവടകതൊരനഷം മുനന്നതൊടച നളീങടി. കടിടങച അതദ്യതൊഗതൊധമതൊതണന്നച 
കചവടകതൊരനച അറടിയതൊഷം. അതടില് വളീണതൊല് കഴുതനയതൊതടതൊപ്പഷം 
തതൊനഷം മരടിക്കുതമന്നച അയതൊള്ക്കുറപ്പുണതൊയടിരുന. അയതൊള് 
തപതടന്നച കഴുതയുതട വതൊലടില്നടിന്നച പടിടടിവടിട. കഴുത 
അതടിനവഗതടില് മുനന്നതൊടച കുതടിച.  നടിമടിഷങള്കകഷം അതച 
കടിടങടിനലകച വളീണു. കഴുതതതൊടടിഞ ചെത്തു. നന്ദേടിയടില്ലതൊത ആ 
കഴുതയുതട അനദ്യഷം അങതനയതൊയടിരുന. 

കഴുതയുതട അതടിബുദടി വരുതടിതവചതച മരണമതൊണച. 
ഇതടില് മനസടിലതൊനകണതച നമ്മള് അതടിബുദടിതരഷം 
കതൊണടിക്കുനമതൊള് അതച മരണതടിനലകതൊണച നളീങ്ങുന്നതച.

സജചന. എസച
8A

ഗവ. എചച.എസച.എസച, തതതൊടടിയൂര്                                    
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കണകടിതല സസൗന്ദേരദ്യഷം

1*8+1=9
12*8+2 =98
123*8+3=987
1234*8+4=9876
12345*8+5=98765
123456*8+6=987654
1234567*8+7=9876543
12345678*8+8=98765432
123456789*8+9=987654321

അശകടിന് കൃഷ
9A

ഗവ. എചച.എസച.എസച, തതതൊടടിയൂര്                                    
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ഒരു കുരങച കതൊണടിക്കുന്ന രസങള്

ഒരടിടതതതൊരടിടതതതൊരു കുരങചന് ഉണതൊയടിരുന. ഒരു 
ദടിവസഷം ആ കുരങച ഒരു മരതടിതന്റ മുകളടില് കയറടിയടിരുന. ആ
മരഷം ഒടടിയുന്നതച നപതൊതല അവനച നതതൊന്നടി. അവന് ആ മരതടില് 
നടിനഷം വളീണു. അവതന്റ വതൊല് മുറടിഞ. അവന് ഉടതന 
വവദദ്യരുതട അടുതതതടി. വവദദ്യതര...വവദദ്യതര....വവദദ്യതര. 

എനടിനതൊണച കടിടന്നച കരയുന്നതച വവദദ്യര് നചെതൊദടിച. വവദദ്യതര 
എതന്റ വതൊല് മുറടിഞ. വവദദ്യര് ഒരു കതടിയുമതൊയടി വന്നച 
അവതന്റ വതൊലച മുറടിചച കളഞ. അനപ്പതൊള് അവന് പറഞ. 

ഒനകടില് എതന്റ വതൊലച നവണഷം അതതല്ലങടില് കതടി നവണഷം. 

വവദദ്യര് കതടി തകതൊടുത്തു. അവന് കതടിയുഷം തകതൊണച 
വരുനമതൊള് ഒരു കുടടി കതല്ലറടിഞച മതൊങ വളീഴ്ത്തുവതൊന് ശ്രമടിക്കുന. 

അനപ്പതൊള് അവന് നചെതൊദടിച ഇങതനയതൊനണതൊ മതൊങ വളീഴ്ത്തുന്നതച. 
ഇന്നതൊ ഈ കതടിതകതൊണച മതൊങ എറടിയുവതൊന് പറഞ. അങതന
ആ കുടടി മതൊങ എറടിഞനപ്പതൊള് മതൊങ വളീഴുകയുഷം കതടി അവടിതട 
തങടി നടില്ക്കുകയുഷം തചെയ്തു. അനപ്പതൊള് അവന് പറഞ ഒനകടില് 
എനടികച മതൊങ നവണഷം അതല്ലങടില് കതടി നവണഷം.

ബേരളീറ. എസച
6B
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സൂപ്പര് സതൊര്
ആമല്ലൂരടിതല ആണവനതൊതണ
തകതൊമന്മതൊരടില് സൂപ്പര് സതൊര്

തടിടതമടുകതൊന്,മുന്നടില് നടില്കതൊന്
ആണവതനനഷം സൂപ്പര് സതൊര്

എതനതൊരു കസൗതുകഷം എതനതൊരു ചെനഷം
എതനതൊരു വലടിയ തലതപ്പതൊകഷം

ആനകള് അനവധടി ഉണന്നതൊലുഷം
ആണവനതൊതണ സൂപ്പര് സതൊര്

അമനമതൊ തവളുതവളതൊ മടിനഷം
തകതൊമ്പുകള് കതൊണതൊന് എന്തുരസഷം

നചെനലതൊടങതന നളീണ്ടു കടിടക്കുഷം
തുമടികയ്യടിനച എന്തു രസഷം

ആമല്ലൂരടിതല ആണവനതൊതണ
തകതൊമന്മതൊരടില് സൂപ്പര് സതൊര്

ആനകമകതൊര്കച നപതൊലുഷം 
അത്ഭുതമതൊണളീ സൂപ്പര് സതൊര്

വടിമല് രതൊജച
8C
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തതമ്മ
കൂടടിലുതണതൊരു തതമ്മ

പചനചലയുടുതതതൊരു തതമ്മ
കലപടില കൂടഷം തതമ്മ

പതൊടകള് പതൊടുഷം തതമ്മ
ഫലങള് പറയുഷം തതമ്മ

പൂച വരുതന്നതൊരു നനരതച
മസൗനടിയതൊകുഷം വടിരുതതടി

പതൊവഷം പതൊവഷം തതമ്മ
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ഇതേളകളത്തിലൂനടെ  .............
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പപസസകക

     

    മനഷഷജജവസതതസനന മഖചപയ തനന മപറസയ

വസവപണക പപസസകക. ഇവ കൃതസമ

പപപളസമറുകളപണക. ഗപർഹസക ഉപകരണങ്ങൾ മതൽ

കൃതസമ ഹൃദയവപൽവുകൾ വനര നസർമസകപൻ

വസവസധയസനനം പപസസക്കുകൾ ഉപപയപഗസച്ചു വരുന. പപസസക്കുകൾ പപപനലെ വവവസധഷമപർന ഉപപയപഗങ്ങൾ 

ഉള്ള പദപർഥങ്ങൾ പവനറെയസല്ല ഗുണങ്ങളസലുള്ള 

വവജപതഷമപണക ഇവനയ കൂടുതൽ ഉപപയപഗ പ്രദമപക്കുനതക.

       ചൂടപക്കുപമപഴുണപകുന മപറതസനന അടസസപനതസൽ 

പപസസക്കു

കനള

രണപയസ

തസരസകപനം.-

നതർപമപപപസസക്കുനം.നതർപമപനസെറസനംഗക പപസസക്കുനം 

(ചൂടപക്കുപമപൾ ഭഭൗതസകമപറവുനം രപസെമപറവുനം സെനംഭവസക്കുന)

പപസസകക മലെസനജകരണനം  :

 ആദഷകപലെങ്ങളസൽ അദകഭുത വസവപയസ പരസഗണസചസരുന പപസസകക

ഇനക പരനക ഒഴസവപകനപ്പെപടണ ഒരു വസവപയസ മപറെസയസരസക്കുന. 
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*അലെകഷമപയസ വലെസനചറെസയുപമപൾ പരസസസതസ മലെസനജകരണനം

* കതസക്കുപമപൾ വപയുമലെസനജകരണനം

* മൃഗങ്ങൾ ഭകസക്കുനതക മൂലെനം അവയുനട ജജവനക ഭജഷണസ

* നഡ്രെയസപനജുകളസൽ തടസനം

* മണസനന

ജലെപഗസരണ പശേഷസ

നഷ്ടനപ്പെടുന

* പപസസകക

പപകറസലുള്ള നസറെങ്ങളനം

പലെബലുകളനം ഭകണ

പദപർഥങ്ങളസൽ

കലെരപൻ സെപധഷത .

പപസസകകമലെസനജകരണനം കുറെയപനള്ള മപർഗ്ഗങ്ങൾ  :

*ഡസപസപസെസബസൾ പപസസകക ഉൽപ്പെനങ്ങൾ ഒഴസവപക്കുക.

* ഗപസെക, സെസറെപമസകക, സജൽ എനസവ നകപണ്ടുള്ള പപതങ്ങൾ സെൽകപരപവളകളസൽ ഉപപയപഗസക്കുക.

* കടലെപസെക, തുണസ, സെസെഷ ഭപഗങ്ങൾ എനസവ നകപണ്ടുള്ള അലെങപര വസകൾ ഉപപയപഗസക്കുക 

*4R(Reduce,Reuse,Refuse,Recycle)                          

                                                                     APARNA 

                                                                                                    8C
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    സെപമൂഹസക മപധഷമങ്ങൾ ഉപപയപഗസക്കുപമപൾ കുടസകൾ ശദസകപൻ  :

*       ഒരസകൽ പപപസക നചയ പപപയ കപരഷങ്ങൾ പസനജടക തസരസനചടുകപനപവസല്ല.

*  വഷകസപരമപയ വസവരങ്ങൾ

 സെസകപരഷമപയസതനന സകസക്കുക

*  ഇനർനനറക ദരുപപയപഗനപ്പെടുതന

   ആളകനള സഹൃദക വലെയതസൽ നസനക

  നജകനം നചയക .

*   അശജലെ സെപനശേങ്ങളനം ഭജഷണസകളനം

 നസയമപരമപയസ കുറകൃതഷങ്ങളപണക.ഇതരനം

 കൂടനകടകളസൽ പങപളസകളപകരുതക

*   വസെബർ കുറകൃതഷങ്ങൾ ശദയസൽ

   നപടപൽ മതസർനവനരപയപ പപപലെജസെസപനപയപ അറെസയസക്കുക.

*   വഷപജ നപ്രപവഫലുകൾ ,        അനചസതപമപ അപമപനകരപമപ ആയ പപപസകൾ ഇവ ശദയസൽ നപടപൽ

 പപപലെജസെസൽ അറെസയസക്കുക.

*         നസങ്ങൾ വഷകസപരമപയസ അറെസയുകപയപ വസശേസസെസക്കുകപയപ നചയപത ആനരയുനം സെപമൂഹസക മപധഷമങ്ങളസൽ

 സഹൃതപയസ പചർകപതസരസക്കുക.
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2018 -    നലെ പ്രളയനം

       പകരള സെനംസപനനം രപജകരസചതസനക പശേഷനം ഉണപയ ഏറവുനം വലെസയ പ്രളയമപണക

2018  ഓഗസസൽ ഉണപയതക.

  പകരളതസനന ചരസതതസൽ ഏറവുമധസകനം

 നപശേനഷ്ടമണപകസയ പ്രകഷതസദരനവുനം

  ഈ പ്രളയനം തനന.  പകരളതസനലെ 14

   ജസല്ലകളസലുനം നപശേനം വസതച മഴയസലുനം

   നവള്ളനപ്പെപകതസലുനം ആ നക 25,000

   പകപടസ രപയുനട നഷ്ടമണപയതപയപണക കണകപക്കുനതക. 251  പപർ മരസച്ചു. 20,000

       തസപലെനറെ വജടുകൾ പർണമപയുനം ഒരു ലെകതസപലെനറെ വജടുകൾ ഭപഗസകമപയുനം തകർന.

46000   നഹകറെസനലെ കൃഷസ നശേസച്ചു.    പതരലെകനം പപർ ദരസതപശേസപസെ കഷപപകളസലെപയസ.നറെഡക

 അലെർടക പ്രഖഷപപസച്ചു.    വസദഷപലെയങ്ങൾകക ദസവസെങ്ങപളപളനം അവധസ പ്രഖഷപപസച്ചു.  എല്ലപ നദസകളനം

കരകവസനഞപഴുകസ.26     വർഷങ്ങൾക്കു പശേഷനം ഇടുകസ അണനകടക തുറെന. നറെയസൽ, വസമപന

 സെർവജസകൾ തടസനപ്പെട.  ദരനപമഖലെകളസൽ വസെനഷനം,  പകപസക ഗപർഡക, ദരനനസവപരണ

പസെന,   മതഷനതപഴസലെപളസകൾ രകപ പ്രവർതനതസനക

രനംഗതസറെങ്ങസ.   ഓഗസക പനതപൻപപതപനട മഴയുനട

 ശേകസ കുറെഞ.

                                                                                                                    SUMAYYA.S

                                                                                                                              X.B
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 പകരളജയ കലെകൾ

       വദവതസനന സെസനനം നപടപയ പകരളനം വവവസധഷമപർന ഒപടനറെ കലെപരപങ്ങളനടയുനം നപടപണക. 

        ഏനതപരു നപടസനലെയുനം കലെകളസനലെ വവവസധഷനം ആ നപടസനന സെമനമപയ സെനംസപരനത സചസപ്പെസക്കുന. 

    പഗപത സെനംസപരങ്ങളനട കപലെനം മതൽപക പകരളതസനക

  പവറെസട കലെപപപരമരഷനം സെസനമപയുണപയസരുന. 

   പഗപതകലെകളസൽ നസനനം മറനം സെസപധജനമൾനകപണക

   പസനജടക ഒടനവധസ കലെപരപങ്ങൾ പകരളതസലുണപയസ.

    പകരളതസനലെ കലെകനള നപപതുനവ പകത

കലെകൾ,    അനഷപന കലെകൾ എനസങ്ങനന രണപയസ

തസരസകപനം.കൂതക,  കൂടസയപടനം ,കഥകളസ, രപമനപടനം, 

   ഓടൻതുള്ളൽ തുടങ്ങസയവയപണക പ്രധപന  പകത കലെകൾ.

  പകതങ്ങളമപയസ ബനനപ്പെടക വളർനവയപണസവ. 

      പ്രപപദശേസകവുനം സെപമദപയസകവുമപയ ആചപരപനഷപനങ്ങൾക്കുനം കജഴക വഴകങ്ങൾക്കുനം അനസെരസചക

 രപനപ്പെടവയപണക  അനഷപന കലെകൾ.തസറെ,  നതയനം ,മടസപയറക, പടയണസ, കുമപടസ,  മയസലെപടനം

തുടങ്ങസയവ അനഷപനകലെകളപണക.

Anjali Krishnan

                                                                                                                                   XA
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     ജജവജലെനം

    സെഭൗരയഥതസനലെ ജജവ ഗഹമപണക ഭമസ .  ജജവൻ
 ആദഷമണപയതക ജലെതസലെപണക.

    ഭമസയുനട വസസതസയുനട മകപൽ പങനം
 ജലെമപയതസനപൽ "  ജലെഗഹനം " എനറെസയനപ്പെടുന. 

  ജജവൽ പ്രവർതനങ്ങൾകക മപതമല്ല, കൃഷസ, 
വഷവസെപയനം,  ഊർപജപൽപ്പെപദനനം ,  ഗതപഗതനം

  എനസവനയല്ലപനം ജലെനം ആവശേഷമപണക. 
   നസതഷജജവസതതസൽ ഒടനവധസ ആവശേഷങ്ങൾകക നപനം

 ജലെനം ഉപപയപഗസക്കുന.
       പ്രകൃതസയസനലെ വസവസധ പസപതസകളസൽ നസനപണക വൻപതപതസൽ ജലെനം നമകക ലെഭഷമപകുനതക. 

മഴനവള്ളനം, കസണർ, ജലെപശേയങ്ങൾ, അരുവസകൾ, നദസകൾ,   കടൽ എനസവനയപനക
ജലെപസപതസകളപണക.

ജലെമലെസനജകരണനം
    ജലെതസനന ഭഭൗതസകഗുണങ്ങളസലുനം രപസെ ഗുണങ്ങളസലുനം

    വജവ പരമപയ സെവസപശേഷതകളസലുനം വരുന
  ഹപനസകരമപയ മപറമപണക ജലെമലെസനജകരണനം.

കപരണങ്ങൾ  :
*വഷവസെപയ ശേപലെകളസൽ നസനള്ള മപലെസനഷങ്ങൾ
* അമസത രപസെവള പ്രപയപഗനം
* ഡസറർജൻറുകളനട അമസത ഉപപയപഗനം
* ജലെതസൽ അലെസഞ പചരുന കജടനപശേസനസകൾ

* ജലെപസപതസകളസൽ മപലെസനഷ നസപകപനം
 ദഷഷഫലെങ്ങൾ  :-

  ശദജലെ ലെഭഷതനയ ബപധസക്കുന
മണക,  വപയു മലെസനജകരണനം

  ജജവജപലെങ്ങളനട നസലെനസൽപ്പെക അപകടതസൽ

പരസഹപരനം  :
    പ്രകൃതസ നമകക ആവശേഷതസനക ശദജലെനം ലെഭഷമപക്കുന.     മഴയസലനട ലെഭസക്കുന ഈ ശദജലെനം

      ഫലെപ്രദമപയസ വസനസപയപഗസചപൽ നമകക ശദജലെ കപമവുനം വരൾചയുനം പരസഹരസകപനം.   ഓപരപ തുള്ളസ
  മഴനവള്ളവുനം വജഴുന      സലെത തനന തപഴപൻ അനവദസക്കുകനയനതപണക ജലെസെനംരകണതസനലെ

 ആസപന തതസനം                                                                                      
                                                                                                          ഫതൊതടിമ.എസച

                                                                                                                    8      ബസ

ഗവ. എചച.എസച.എസച, തതതൊടടിയൂര്                                    



33

PHYSICS

MEDICINE

                                              PEACE

ECONOMICS
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2018-    നലെ നനപപബൽ പജതപകൾ

ഭഭൗതസകശേപസനം

 നജറെപഡക പമപറു,  ആർതർ ആഷസൻ,   പഡപണ സസടസകക ലെപൻഡക

      പ്രകപശേവുമപയസ ബനനപ്പെടക മൂവരുനം നടതസയ കണ്ടുപസടസതങ്ങൾകപണക നനപപബൽ സെമപന o   ഈ പലെസെർ
  ഫസസെസകസനന വളർചയക കപരണമപയസ

രസെതനനം

 ഫപൻനസെസെക അർപനപൾഡക,  ഗസഗറെസ പസ.വസനർ,  പജപർജക പസ.സസതക

       എൻവസെമകളമപയസ ബനനപ്പെട കനണതലുകൾകക ഫപൻനസെസെക അർപനപൾഡനം നപപക വറഡകളനം
      ആനസപബപഡസകളമപയസ ബനനപ്പെട ഗപവഷണങ്ങൾകക മറക രണ്ടു പപരുനം സെമപനസതരപയസ

വവദഷശേപസനം

 നജയസനംസെക പസ.ആലെസസെൺ,  ടസകു പഹപൻപജപ

      ശേരജരതസനന പരപഗപ്രതസപരപധപശേഷസയുമപയസ ബനനപ്പെടുതസയുള്ള ഗപവഷണങ്ങൾ വഴസ കപൻസെർ
    ചസകസൽസെയസൽ സപ്രധപന പനടങ്ങൾ ഉണപകസയതസനപണക നനപപബൽ

സെമപധപനനം

  നഡനസസെക മകക നവനഗ,  നപദസയ മറെപദക

        യുദങ്ങൾ മൂലെനം ജനങ്ങൾ അനഭവസക്കുന ശേപരജരസക പജഡനങ്ങളനം അടസചമർതലുകളനം പലെപകനത
      അറെസയസക്കുകയുനം അവരുനട അവകപശേങ്ങൾക്കു പവണസ പ്രവർതസക്കുകയുനം നചയതസനപണക നനപപബൽ

 സെപമതസക ശേപസനം

 വസലെഷനം ഡസ.പനപപഡപസെക,പപപൾ.എനം.     പറെപമർ

      സെപപങതസകവസദഷയസനലെ മപനറവുനം കപലെപവസപമപറവുനമപനക ദജർഘകപലെ സെപമതസക വളർചനയ

    എങ്ങനന ബപധസക്കുനം എനതസനനക്കുറെസച്ചുള്ള സെസദപനങ്ങൾ രപനപ്പെടുതസയതസനക.

                                                                                                      DEVIKA AJAYAN

                                                                                                          8B
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On The Origin of Species

Charles Darwin

       ഭമസയസൽ ഇനള്ള ജജവജപലെങ്ങൾ പകപടസകണകസനക വർഷങ്ങളനട പരസണപമതസലനട ഉണപയസ

     വനതപനണനക വപദസക്കുന സെസദപനമപണക പരസണപമ സെസദപനനം .     ഈ സെസദപനതസനക അടസതറെ പപകസയ

 പസകമപണക 1859-     ൽ ചപൾസെക ഡപർവസൻ പ്രസെസദജകരസച '     ഓൺ ദസ ഒറെസജസൻ ഓഫക സജഷജസെക'.

  ജജവജപലെങ്ങൾ എല്ലപകപലെതനം ഒരുപപപനലെ

    നസലെനസൽക്കുന എന ധപരണ ഈ ഗനനം

നപപളസനചഴുതസ.  ചറപപടുകളസലുണപകുന മപറങ്ങൾകക

   അനപയപജഷമപയ രജതസയസൽ മപറെപൻ കഴസയുന

  ജജവജപലെങ്ങൾ നസലെനസൽക്കുകയുനം അല്ലപതവ

   നശേസക്കുകയുനം നചയനമനക ഡപർവസൻ പറെഞ. 

     അങ്ങനന മപറെസയ ജജവജപലെങ്ങൾ ആ മപറനം അടുത

   തലെമറെകളസപലെകക വകമപറനം നചയക പതസയ

 ജജവജപലെങ്ങൾ ഉണപകുന. ആദഷനം

 വസവപദമപനയങസലുനം 20-  ആനം നറപണസനന

    പകുതസപയപനട ഈ കൃതസ ആധനസക പരസണപമ

സെസദപനതസനന   അടസസപനമപയസ മപറെസ.

ഗവ. എചച.എസച.എസച, തതതൊടടിയൂര്                                    
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A Brief History of Time

Stephen Hawking
        പ്രപഞനതക്കുറെസച്ചുള്ള പഠനതസനലെ ഏറവുനം പ്രശേസമപയ പസകങ്ങളനട കൂടതസൽ ആദഷനം പറെയുന

   പപരപണക സജഫൻ പഹപകസങ്ങസനന '      എ ബസഫക ഹസസറെസ ഓഫക വടനം '.      അതയക ജനപ്രജതസ പനടസയ ഈ കൃതസ 20

 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളസൽ 1   പകപടസ പകപപ്പെസകൾ വസറഴസഞ.     ലെണൻ സെൺപഡ വടനംസെസനന ഏറവുമധസകനം

   വസറഴസയുന പസകങ്ങളനട പടസകയസൽ 5     വർഷപതപളനം ഇതക ഇടനം പനടുകയുനം നചയ.  മലെയപളമടകനം 35-  ൽ

     പരനം ഭപഷകളസപലെകക ഈ പസകനം പരസഭപഷ നചയസടണക.1988      ൽ പ്രസെസദജകരസച ഈ കൃതസ ആർക്കുനം

  മനസസലെപകുന തരതസലെപണക എഴുതസയസരസക്കുനതക.  പ്രപഞതസനന ഘടന,  ഉദകഭവനം ,   വസകപസെനം തുടങ്ങസയ

    വസഷയങ്ങനള വളനര ലെളസതമപയസ അപദഹനം അവതരസപ്പെസചസടണക.

ഗവ. എചച.എസച.എസച, തതതൊടടിയൂര്                                    



37

DELHI -A CITY WITH TWO FACES

The city of DELHI has two faces:both ancient and modern. From the sixth century BC 

onwards,Delhi has been a city that has been continuously inhabited. It has seen the rise and fall of 

kings and emperors. It has been captured and ransacked,and has served as the capital of many 

kingdoms and empires. Delhi's history has been one radiant with glory and bathed in tears.

This is the face of Old Delhi,the city of the Tughlaks,the Khiljis,and the Mughals,a city f 

palaces,forts,tombs and crowded bazars. From Hindu Kings to Muslim Sultans,the reins of the city 

kept shifting from one ruler to another .

In the year 1803 the city came under British rule.In 1911,the British shifted the capital from 

Calcutta to Delhi. After India won independencein1947, New

Delhi was officially declared as the capital of India....and this

is the modern face of Delhi.

New Delhi is the city of the awe inspiring

Rashtrapathi Bhavan,the imposing Secretariat, the

magnificent Parliament House and the graceful India Gate. It

is a city of tree lined avenues and green expanses,towering

skyscrapers and world class infrastructure, soaring flyovers

and historic monuments that showcase the progressive and

vibrant natin that India is today.

 

                                                                                                  DEVIKA.V.J
                                                                                                           8A
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     WILLIAM SHAKESPEARE

William Shakespeare was a literary genius. He is 
acknowledged as the greatest writer, the English speaking
world has ever seen.

Stratford-upon-Avon was the birthplace of  
Shakespeare. He was born in 1564 as the son of John  

Shakespeare and Mary Arden. He is believed to have studied at the King's New 
School in Stratford.

'Venus and Adonis', his first poem,which was published in 1593, describes the 
failed love Venus had for Adonis. 'The Rape of Lucrece' followed in 1594.Both these 
poems are dedicated to HenryWriothesley,the Earl of Southampton.

 Shakespeare is also known for his sonnets. He penned 154 sonnets in all. Each
sonnet had 3 quatrains and a couplet. These sonnets can be divided into 2 sections. A 
young nobleman is the hero of sonnets 1 to126. An evil 'Dark Lady' with whom the 
poet  falls in love is the subject of sonnets 127-152.

Shakespeare authored more than thirty plays. 'Romeo and Juliet', 'Hamlet', 
'Othello',and 'Macbeth' are among the most popular of his plays. He passed away in 
1616.

    ANZIL.A
                                                                                                  9A
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  ജജവപലെപകനത പ്രകപശേനം പരതനവർ

 ഫയർ വഫ
  രപതസ കപലെങ്ങളസൽ കുഞനകതങ്ങൾ

  ചസതറെസയതുപപപനലെ അനരജകതസൽ കപണപറുള്ള
   ഇവയുനട പ്രകപശേനം പറെനപ്പെടുവസക്കുന അവയവനം

  ഉദരതസപനപടക പചർനക പറെകസലെപണള്ളതക. പച,മഞ, 
നജലെ,    തുടങ്ങസയ നസറെങ്ങൾ വസതറുന ഫയർ
വഫകളണക.   കൂടകപരസനയ പതടപനനം ഇരപസടസയനപർകക

   മനറെസയസപ നൽകപനനമപനകയപണക ഇവ സെസയനം
പ്രകപശേസക്കുനതക.

 നജല്ലസ ഫസഷക
    സെസയനം പ്രകപശേസകപനള്ള കഴസവസനക പപരുപകട

ജജവസയപണസതക.   ഉള്ളസലുണപകുന പ്രകപശേനം
   സതപരഷമപയ ശേരജരനം കടനക

പറെപതനകതനം.കൂടമപയസ     നജങന ഇവയുനട യപത
 നനല്ലപരു കപഴയപണക.   ഇരപസടസയനപനര അകറസ

   നസർതപനനം പരസരനം ആശേയവസനസമയനം
  നടതവപനനമപനകയപണക ഈ പരസപപടസ. 

  ലസെസനഫപറെസെക എന എൻവസെമകളപണക   ഈ
 പ്രകപശേതസന പസനസൽ.

  നറെയസൽ പറെപഡക പഴു
        നതപക അപമരസകയസൽ കപണനപ്പെടുന ഒരസനനം പൽചപടസകളനട ലെപർവ യപ ണക Railroad worm. 

        മഞകലെർന പച നസറെതസലുനം ചവപനസറെതസലുനം പ്രകപശേസക്കുന ഇവനയ രപതസയസൽ കണപൽ
        അകതക പ്രകപശേമള്ള നടയസൻ പബപഗസകൾ പപപനലെ പതപനനതുനകപണപണക ഈ പപരക കസടസയതക.

                                                                                  PAVITHRA .J
                                                                                             8B

ഗവ. എചച.എസച.എസച, തതതൊടടിയൂര്                                    
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ആൻപഡ്രെപയകഡക
   

ഗ     ഗസളനം ഓപ്പെൺ ഹപൻഡകനസെറക അലെയൻസനം (HTC,SONY,DELL,INTEL, 

MOTOROLA, SAMSUNG,LG)      പചർനക വസകസെസപ്പെസച നമപവബൽ ഓപ്പെപറെറസങക സെസസമപണക

ആൻപഡ്രെപയകഡക.          ലെസനകക നകർനൽ എന കനംപപടർ ഓപ്പെപറെടസങക സെസസനതയുനം മറ ചസലെ സെഭൗജനഷ

     പസെപഫക നവയറുകനളയുനം അടസസപനമപകസ നസർമസച ഈ ഒ.    എസെസനക തുടകമസടതക ആൻപഡ്രെപയകഡക

  എന കമനസയപണക .2005-       ൽ ഗഗസൾ ഈ കമനസ വപങ്ങസയപതപനട ആൻപഡ്രെപയകഡക

ഗഗസളസനനതപയസ.

       സപർടക പഫപണകളനം ടപബറകളനം പപപനലെയുള്ള ടചക സജൻ ഉപകരണങ്ങൾക്കു പവണസയപണസതക

 നസർമസചതക . 2008-   ൽ ആൻപഡ്രെപയസഡക 1.0  എന O.S പറെതസറെകസ. HTC    ഡ്രെജനം എന പഫപണസൽ

  ആദഷമപയസ ഇതക ഉപപയപഗസച്ചു. ആൻപഡ്രെപയസഡക വസപവമപണക പസനജടുണപയതക.

പതുമകളമപയസ എതന ആൻപഡ്രെപയസഡസനന ഓപരപ പതസപ്പെസനനം ഏനതങസലുനം ഭകണ 

സെപധനതസനന പപരപണക നൽകുക. കസറക കപറക, ജസഞർ നബഡക, പലെപലെസപപപപ്പെക, ഓറെസപയപ 

എനസങ്ങനന പപപകുന. പലെപകതക ഏറവുമധസകനം ആളകളനട നമപവബൽ പഫപണകളസൽ 

ഉപപയപഗസക്കുന ഒ .എസെക .ആണക ആൻപഡ്രെപയസഡക.പച നസറെമള്ള ഒരു പറെപപബപടപണക 

ആൻപഡ്രെപയസഡക ഓപ്പെപറെറസങക സെസസതസനന ചസഹനം . മനഷഷ രപമള്ള പറെപപബപടകനള വസളസക്കുന 

പപരപണക ആൻപഡ്രെപയസഡക.

                                        

            

അഭടിലതൊ  ഷച. ആര്
                    9 ബേടി

ഗവ. എചച.എസച.എസച, തതതൊടടിയൂര്                                    
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  പസപർടകസെക കസസസെക  - 2018

 1. 2018-     നലെ ഫസഫ പലെപകകപ്പെക സെസനമപകസയ രപജഷപമതക?
 2. 2018-    നലെ ഏഷഷൻ നഗയസനംസെക നടന

 രപജഷനം ?
 3. ഏഷഷൻ നഗയസനംസെസൽ സെസർണനം

    പനടസയ ആദഷ വനസതപ ഗുസസ തപരനം?
 4.  2018 -  നലെ ഐ.പസ.എൽ. പനടസയ
ടജനം?
 5. 2018-   നലെ പരുഷ പഹപകസ

   ചപനംപഷൻസെക പടപഫസ പനടസയ രപജഷനം?
 6. 2018-  നലെ ഏഷഷൻനഗയസനംസെസൽ ഇനഷ എത സെസർണനമഡലുകൾ സെസനമപകസ?
 7. IAAF പകപണസനനനൽ കപ്പെസൽ  നമഡൽ സെസനമപകസയ ആദഷ ഇനഷകപരൻ ?
 8. 2018-നലെ യു.എസെക.ഓപ്പെൺ പരുഷ സെസനംഗസൾസെക കസരജടനം പനടസയതപരക?
 9.  ഏതക കപയസക പമളയസലെപണക ആർടസഫസഷഷൽ ഇൻറെലെസജൻസെക ഉപപയപഗസചക മഖനം 
തസരസചറെസയുന   സെനംവസധപനനം ഉപപയപഗസക്കുനമനക പ്രഖഷപപസചസടള്ളതക?
 10. 2018-നലെ പകപമൺനവൽതക നഗയസനംസെസൽ ഏറവുമധസകനം സെസർണനമഡൽ 
പനടസയ രപജഷനം?

                                                           
 

ADITHYAN.R
                                                                                 9A

ഗവ. എചച.എസച.എസച, തതതൊടടിയൂര്                                    

ഉതരങ്ങൾ
1. ഫപൻസെക
2 .ഇൻനഡപപനഷഷ
3. വസപനഷക പഫപഗടക
4. നചവന സപ്പെർ കസങകസെക
5.ഓപസലെസയ
6.15
7. അർപ്പെജനർ സെസങക
8. നനപവപകക പജപപകപവസചക
9. പടപപകഷപ ഒളസനംപസകക
10.ഓപസലെസയ
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'ഒരു ഉരുള
ചചചോററ് കൂടട......

'ഉറകഷം
എതന്റ കണതടങതള തഴുകുനമതൊഴുഷം
ഞതൊന് അച്ഛന് വരുന്നതുഷം കതൊതച
 കടിടന.......

അച്ഛനച അമ്മ നചെതൊതറടുതച തവച-

നപ്പതൊനഴക്കുഷം ഞതൊന് കടിടകവടിടച അച്ഛനച
അരടികടില് എതടിയടിരുന. ......

ആദദ്യതത വലടിയ ഉരുള നചെതൊറച
അച്ഛന് എതന്റ കുഞച തതകയ്യടിനലകച
ഭദ്രമതൊയടി തവചച തന......

ആ ഒരു ഉരുള
നചെതൊറച കൂടടി നവണമതൊയടിരുന
എനഷം എതന്റ വയറച നടിറയതൊന്....

'ഇനഷം' ........

മകെെ. സസമാമചെന്ദ്രന്

ഗവ. എചച.എസച.എസച, തതതൊടടിയൂര്                                    
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പനിന്കുറനി

ഞങ്ങളനടെ ഇ-മകാഗസത്തിനകായ തൂവലത്തിനണ്ട് സഹകരണതത്തിനന്െറ 
നല മനസണ്ട് തുറനണ്ട് രചനകള് നലകത്തിയ എനന്െറ കൂട്ടുകകാര്, 
ഉപതദശനത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള് നലകത്തി അനുഗ്രഹത്തിച്ച അദദ്യകാപകര് 
സമയബനത്തിതേമകായത്തി പൂര്തനീകരത്തിച്ചണ്ട് തേന ലത്തിറ്റത്തില നനകറ്റണ്ട്സത്തിനല 
അണത്തിയറ ശത്തിലത്തികള് എലകാവര്ക്കുക്രം നന്ദത്തി... നന്ദത്തി...... നന്ദത്തി.....

   പകാര്വതേത്തി
  സ്റ്റുഡന്െറണ്ട് തജകായത്തിന്െറണ്ട് എഡത്തിറ്റര്

ഗവ. എചച.എസച.എസച, തതതൊടടിയൂര്                                    


