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BED IN SUMMER 

In winter I got up at night,

and dress by yellow candle light.

In summer quite the other way,

I have to go to bed by day.

I have to go to bed and see

the birds still hopping on the tree.

Or hear the grown up people’s feet

still going past me in the street.

And does it not seem hard to you,

when all the sky is clear and blue.

And I should like so much to play,

to have to go to bed by day?

Thamanna Thahniya K.

5B
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        Quotes of  A.P.J Abdul Kalam

…………………………...

“Never stop fighting until you arrive at your destined place  
that is, the unique you. Have an aim in life, continuously 
acquire knowledge, work hard, and have perseverance to 

realise the great life”.

“Educationists should build the capacities of the spirit of 
inquiry, creativity, entrepreneurial and moral leadership 

among students and become their role model”.

“Teaching is a very noble profession that shapes the 
character, caliber , and future of an individual. If the people 

remember me as a good teacher, that will be the biggest 
honour for me”.

“You have to dream before your dreams can come true”.

“ If you want to shine like a sun ,first you want to burn like 
a sun”

“Great dreams of great dreamers are always transcended”

“To succeed in your mission,you must have a single minded 
devotion to your goal”
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DIGITAL PAINTING
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DEVIKA 8K

SHARON SURESH 8 K
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YOUR BEST

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

If you always try your best

then you’ll never have to 
wonder

about what you could 
have done.

If you’d summoned all 
your thunder

and if your best

was not as good

as you hoped it would be.

You still could say,

“I gave today

all that I had in me.”

                                   Liba 
Amen

                         5-B

CHILDHOOD MEMORIES

…………………...

When i remember about

my childhood.

First I’m remembering

about yummy green mangoes!

How lovely it was!

My impression to my first

teacher, she had a dinosaur character.

My dad was my superhero.

I loved to watch chotta bheem.

I had many best chunkzz...

I remember about my mom’s

scold got by playing in rain.

The reward of this was a big pain.

I got fever...
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PERFECTION

…………….
Perfection,

is the moment when

I am woken in the morning by 
the sun.

White linen against my skin

an aroma of coffee

and you 

by my side.

Liba Amen

5B

   THOSE MEMORABLE DAYS
…………………….

I opened my cupboard and

took an album full of photos.

When I saw the photos,I

sank into my childhood memories.

There were pictures of me,

playing in mud and

taking a bath.

My mom always told me

how cute i was

when i was a child.

My sister said my 

cheeks were dimple.

As cute as a kitten;

and playful as a bird
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        THE BABY ELEPHANT
…………………………..

           Is it me? I look so funny! I am so big. I am so fat. What a 
long nose! Two big ears! Will anyone like me? “Your ears are 

lovely. You look so sweet.” said the monkey. “You are fat, but you 
are smart” the giraffe said. “Your long nose is so attractive.” said 

the zebra. “How big you ears are! You can fan yourself using 
them.” said the parrot. “You have a trunk, you can uproot a tree.” 
said the squirrel. “See, you have so many friends. We all love you.” 
said the owl. “You are big and you are strong.” said the tiger. “ I 

don’t look good. I don’t want to be an elephant. I want to be 
someone else.” The baby elephant started crying.

      A fairy saw the baby elephant crying. “A baby elephant! He 
look so sad. What happened to him? Let me go and see. I’ll make 
him happy.” “Hi, dear friend” the baby elephant heard a sweet 

voice. He looks around. “Who are you?” the baby elephant asked. 
“I am a fairy. I will help you.” said the fairy. “Tell me your wish. I 
can help you.” the fairy smiled at the baby elephant. “ Dear fairy 
please make me a bird, a cute little bird.” the baby elephant said. 

“Let your wish come true ‘ABRACA DABRA’” said fairy.
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          The elephant became smaller and smaller. The 
two big ears turned into two small wings. The long 

trunk became a short beak. Colourful feathers appeared 
on his body. “Wow! I am a bird now, a beautiful bird. 
How small I am! I can fly high. I am happy now.” The 

little bird was flying in the sky. Suddenly an eagle came 
to attack him. “Oh! What’s that... A big bird! It’ll attack 

me. I am in trouble. Let me fly down and hide in that 
bush.” he thought. He flew close to the bush. He saw a 
snake there. “Oh! A snake! He’ll kill me. Where shall I 
go? Oh, dear fairy... help me please! I don’t want to be 

a bird any more. Birds have so many enemies.” the 
little bird cried aloud “Make me a lion!” The fairy 

heard the bird’s cry. She waved her magic wand again.

                         The bird’s beautiful feathers turned 
into short brown fur. A long tail appeared. Sharp nails 
grew. The little bird became a big lion. “I am the king 
of the forest.”the lion roared. “Hi friends, Where are 

you going? Come to me. Let’s play. The lion went to his 
friends. They ran when they saw the lion approaching 
them. “Now I am alone! My dear fairy, I don’t want to 
be a lion.” he cried aloud. The fairy appeared again. 
“Are you not happy now? Have any new wish?” The 

fairy asked. “I am strong now but I have no friends.” 
the lion said. “Do you want your friends back.” She 

waved the magic wand once again.
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The lion started changing. He ran to the pond. He saw a big, 
fat figure with a long trunk and a two big ears. A smile 
appeared on his face. Soon all his friends came near the 

baby elephant “Hi friends, nice to see you again’’ the tiger 
said “where were you dear friend?” asked the giraffe. “We 
really missed you dear.” said the zebra. “Come, let’s play.” 

the owl said.

BE WHAT YOU ARE. THEN YOU’LL BE HAPPY.

                                                     Fathima sana P.

                                                          5B



അലകൾ 
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THE JUNGLE FIGHTHE JUNGLE FIGHT
………………

Dum… Dum..’ The drummer was beating the 
drum .

‘Listen,here a special announcement for you.
The king wants a pet. Who is ready to come 

with me
to the palace ? The drummer asked.

‘I am ready’,said the elephant.
‘No,No. I shall come with you’,said the horse.

‘I’m ready , ‘I’m ready……
All the animals come forward.

‘Stop! You have to prove yourselves’,the 
drummer said.

‘you have to fight with each other. The one who 
wins will be

 the king’s pet.
 But remember, you back shouldn’t touch the 

ground,
 the drummer announced.

 ‘ok, shall we start ? The drummer asked ,
The elephant and the lion came forward.

‘I’ll be the winner’, the elephant trumpeted.
‘No one can beat me’ the lion roared. 
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Anjarakandy hss

                         
          

The tiger couldn’t do anything.

He lost his balance. The tiger fell upside down.

‘Now it’s my turn blacky ; the giraffe came forward.

‘oh ! You browny joker? Look down……, here, upon me.

Your height will not make you win; the bear said

‘I will show you you what I can do; the giraffe said.

Within no time,the giraffe kicked the bear away.

‘poooh….ho….. ‘ The giraffe gritted it’s teeth.

‘Dum……Dum…..Dum…… The giraffe is the winner;

 the drummer announced.

Hearing this everybody clapped………………. 

                                                                  By : Nafeesa 

                                                                              5th B
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At once he jumped and hit on the elephant. The elephant 
fell flat on

the ground. ‘You may beat the elephant, but you can’t beat 
me;

saying this , the tiger came forward.

The lion looked at the tiger sharply.

He jumped at the tiger.

‘I’m the king of the forest. Nobody can beat me’.

But the tricky tiger slid away.

He grabbed the lion’s leg. The lion fell down on his back

‘who is the next ? Asked the tiger.’ 

‘Me’. The bear came forward.

‘Ha..ha.. blacky… you!’

‘I will show you what Blackies can do’.

The tiger jumped upon the bear. The bear pulled the tiger’s 

tail. 

                                                   
               

                         
          

The tiger couldn’t do anything.

He lost his balance. The tiger fell upside down.

‘Now it’s my turn blacky ; the giraffe came forward.

‘oh ! You browny joker? Look down……, here, upon me.

Your height will not make you win; the bear said

‘I will show you you what I can do; the giraffe said.

Within no time,the giraffe kicked the bear away.

‘poooh….ho….. ‘ The giraffe gritted it’s teeth.

‘Dum……Dum…..Dum…… The giraffe is the winner;

 the drummer announced.

Hearing this everybody clapped………………. 

                                                                  By : Nafeesa 

                                                                              5th B
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At once he jumped and hit on the elephant. The elephant 
fell flat on

the ground. ‘You may beat the elephant, but you can’t beat 
me;

saying this , the tiger came forward.

The lion looked at the tiger sharply.

He jumped at the tiger.

‘I’m the king of the forest. Nobody can beat me’.

But the tricky tiger slid away.

He grabbed the lion’s leg. The lion fell down on his back

‘who is the next ? Asked the tiger.’ 

‘Me’. The bear came forward.

‘Ha..ha.. blacky… you!’

‘I will show you what Blackies can do’.

The tiger jumped upon the bear. The bear pulled the tiger’s 

tail. 

                                                   
               

                         
          

        

  LIFE

I’m not surprised you can’t set right

On how your life should be.

Because our lives are largely shaped

By forces we don’t see.

                                           Liba Amen

                                                    5B

                                                
                  



അലകൾ 

JUNE 6

പ്രവവേശവനനോല്സവേവം 2019
ജൂൺ ആററിനന് പ്രവവേശവനനോത്സവേ ഗനോനവതനോടടെ കുടറികടളെ സന് കൂളെറിവലേകന് 
സസനോഗതവം ടചെയ്തു .പ്രവവേശവനനോത്സവേവം സ്കൂള്  മനോവനജർ ശശ്രീ  വേറി പറി കറിവഷനോർ 
ഉദന്ഘനോടെനവം ടചെയ്തു .വൃക്ഷതതകളുടടെ വേറിതരണവം പറി ടെറി എ പ്രസറിഡനന് ശശ്രീ എവം
വേറി അനറില് കുമനോർ നറിർവേഹറിച്ചു  .ലേഹരറി വേറിരുദ്ധ പ്രതറിജ്ഞ എടുത്തു 

Anjarakandy hss



അലകൾ 

JUNE 7

VK prasanth our old student and former state 
kalaprathibha gifts books worth rs 6000 to our school 
library.
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അലകൾ 

പരറിസറിതറി കസറിസന്.
14..06 ..19

Anjarakandy hss



അലകൾ 

പരറിസറിതറി കസറിസന്.
14..06 ..19
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അലകൾ 

JUNE 26

അനനോരനോഷ്ട്ര ലേഹരറി വേറിരുദ്ധ ദറിനനോചെരണതറിടന ഭനോഗമനോയറി 
അഞ്ചരകണറി എചന് എസന് എസന് നടെതറിയ ലേഹരറി വേറിരുദ്ധ
റനോലേറി....

Anjarakandy hss



അലകൾ 

JUNE 29
വേറിജവയനോത്സവേവം 2019
അഞ്ചരകണറി - ഹയർ ടസകണററി സ്കൂളെറില് ഇകഴറിഞ്ഞ എസന്എസന് എല് സറി ,പ്ലസന് റ്റു 
പരശ്രീക്ഷകളെറില് ചെരറിത്രവേറിജയവം വനടെറിയ അഞ്ചരകണറി ഹയർ ടസകണററി സ്കൂളെറിടലേ 
വേറിദദനോർതറികള്ക്കുള്ള സസർണ ടമഡല്  വേറിതരണവവം ഉപഹനോര സമർപ്പണവവം, 
അനുവമനോദനവവം സ്കൂളെറില് ടവേചന് വേറിദദനോഭദനോസ മനറി സറി രവേശ്രീന്ദ്രനനോഥന് ഉദന്ഘനോടെനവം ടചെയ്തു
SSLC പരശ്രീക്ഷയറില് 9 വേറിഷയങ്ങളെറില് A+ വനടെറിയ കുടറികള്ക്കുള്ള ടമടമവനനോ 
വേറിതരണവംഅഞ്ചരകണറി പഞ്ചനോയതന് പ്രസറി: ടെറി.വേറി.സശ്രീത ടെശ്രീചറവം, +2 പരശ്രീക്ഷയറില് 
ഹഹ്യുമനോനറിറശ്രീസന്, ടകനോവമഴന്, സയർസന് വടെനോവപ്പഴറിനുള്ളടമ ടമമവനനോ മനോവനജർ 
വേറി.പറി.കറിവഷനോറവം,സ്കൂളെറില് നടെപ്പനോക്കുന്ന സസൗജനദ ഡറിഫൻസന് പ്രശ്രീ ടട്രെയറിനറിങ്ങന് 
വപ്രനോഗനോമറിടന ഉദന്ഘനോടെനവം കണ്ണൂർ ജറിലനോ പഞ്ചനോയതന് ടമമ്പർ ഗസൗരറി പറി നറിർവേഹറിച്ചു
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JULY 5
ബഷശ്രീർ ദറിനനോചെരണവം.
അഞ്ചരകണറി ഹയർ ടസകനററി സ്കൂള് വേറിദദനോരവംഗവം കലേനോസനോഹറിതദവവേദറി..
വേറിവേറിധ,പരറിപനോടെറികള് 

Anjarakandy hss
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JULY 5
പുസന് തക വമളെ 
തലേബ്രററി ശനോകശ്രീകരണവം
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അലകൾ 

Various clubs inaugeration .anjarakandy 
hss.Inaugerated by Prof. VP abdullakkutty.
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അലകൾ 

July 10
Anti nercotics counciling for teen agers.
By police asso
Anjarakandy hss 
By Thampan CV (crime branch ASI)
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PTA General body meeting
Anjarakandy hss on 11.07.19
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july 12
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അലകൾ 

Aug 5
വബ്രസന് ലേറന് ഉടെമസനന്, തറിരറിചന് നലറി അഞ്ചരകണറി ഹയർ 
ടഹകനററി സ്കൂളെറിടലേ മൂന്നന് കുടറികള് മനോതദകനോപരമനോയ 

പ്രവേർതനവം കനോഴ്ച വേച്ചു സ്കൂളെറിനന് അഭറിമനോനമനോയറി.

പതനോവംതരവം വേറിദദനോർതറിനറികളെനോയ ശറിവേനന,ഹൃദദ,ദറിയ 
എന്നറിവേർകനോണന് സ്കൂളെറിവലേകന് വേരുന്നവേഴറി വേറിലേ കൂടെറിയ 

ആഭരണവം ലേഭറിചതന്.കുടറികള് ഏലറിച ആഭരണവം ഉടെമടയ 

കടണതറി തറിരറിവചല്പറിച്ചു.സ്കൂളെറില് നടെന്ന പരറിപനോടെറിയറില് 

കുടറികടളെ അനുവമനോദറിച്ചു.
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അലകൾ 

പ്രളെയ ബനോധറിതർകന് സഹനോയഹസ്തവമനോയറി അദ്ധദനോപകർ
...........................
അഞ്ചരകണറി ഹയർ ടസകനററി സ്കൂളെറിടലേ അദ്ധദനോപകരുവം 
അദ്ധദനോപവകതര ജശ്രീവേനകനോരുവം വചെർന്നന് സമനോഹരറിച ഒരു ലേക്ഷതറി 
അമ്പതറിനനോയറിരവം രൂപ 

തനോസറില്ദനോർ വേറി എവം സജശ്രീവേടന
സനോനറിദ്ധദതറില് സകൂള് പ്രറിൻസറിപ്പല് ടക രനോവജന്ദ്രൻ,ടഹഡറിസ്ട്രസന് എ പറി എവം
രമനോവദവേറി എന്നറിവേർ കണ്ണൂർ ജറിലനോ കലേക്ടർ ടെറി വേറി സുഭനോഷറിനന് തകമനോററി .
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അലകൾ 

Aug 23

Swachh Bharath program.....
Anjarakandy HSS NCC Unit at Govt Ayurvedic hospital 
Anjarakandy by renovating and additional planting the 
medicinal plants and cleaning the hospital compound. 
Function was inaugurated by panchayat president smt 
seetha taecher presided over by farmers bank MD Mr 
Anilkumar, Dr Suja, NCC Officer Rejina krishnan and 
Shijith master
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അലകൾ 

sept 2
ഒനോണനോവഘനോഷവം
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അലകൾ 

sept 5
വേറിവേറിധ വമഖലേകളെറില് നല്കറിയ വസവേന പ്രവേർതനങ്ങള്ക്കു 
മദദ വേർജന സമറിതറി നല്കുന്ന ഈ വേർഷടത വദനോണ ചെനോരദ 
അവേനോർഡന് ഞങ്ങളുടടെ വേറിദദനോലേയതറിടലേ വജദനോതറി ടെശ്രീചർ 

september 5 അധദനോപക ദറിനതറില് തറിരുവേനത പുരത്തു 
പ്രസന് ക്ലബറില് വേചന് നടെത്തുന്ന ചെടെങ്ങറില് ഏറ്റുവേനോങ്ങറി
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അലകൾ 

ഓണകനോലേതന് പനോവേടപ്പടവേർകന് തകതനോങ്ങനോയറി 

അഞ്ചരകണറി N ടെടെ യൂണറിറന്
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അലകൾ 

തലേവശ്ശേരറിയറില് ടവേചന് നടെന്ന വബനോകന് തലേ കനോർഷറിക 
പ്രവശനോതരറിയറില് തഹസ്കൂള് വേറിഭനോഗതറില് അഞ്ചരകണറി 

Anjarakandy hss



അലകൾ 

ഹയർ ടസകനററി സ്കൂളെറിടലേ *Avanitha & Harshanth ( 9th 

A )* ഒന്നനോവം സനോനവതനോടടെ ജറിലനോ തലേതറിവലേകന് വയനോഗദത 

വനടെറി.

Sept 10
Kannur south സബറില വേനോർതനോ വേനോയന മത്സരതറില് അഞ്ചരകണറി 
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അലകൾ 

ഹയർടസകനററി സ്കൂള് വേറിദനോർതറികള് ഉയർന്ന സനോനവം കരസമനോകറി
Hs ഒന്നനോവം സനോനവം , ഷനോനറിമ .സറി ടക 

Hss രണനോവം സനോനവം അഞ്ജന പുതലേതന്
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അലകൾ 

sept 19
തസബർ,ലേഹരറി ഉപവയനോഗവം ഇവേയുമനോയറി ബന്ധടപടന് 
പതനോവം തരവം വേറിദദനോർതറികള്കന് വവേണറി Anjarakandy hss Little kites 
Club സവംഘടെറിപ്പറിച കസൗൺസറിലേറിവംഗന് കന്ളെനോസറില് നറിന്നന്.
കന്ളെനോസന് തകകനോരദവം ടചെയ്തതന് Special branch ASI .Thampan C V.
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Malayalam section



കുതതിര
ഒരതിടതത്ത് ഒരു മനു എന്നു പറയുന്ന ഒരരാള് 

ഉണരായതിരുന്നു. അയരാള്കത്ത് ഒരു കുതതിരയുയും ഒരു 
നരായയുയും ഉണരായതിരുന്നു. അയരാള്ളളരാരു 

ഉപ്പു വതില്പ്പനകരാരനരായതിരുന്നു. 
അയരാള് കുതതിരയയ കൂടതിയതിടരായതിരുന്നു 

അങരാടതിയതിളലേകത്ത് 
ളപരായതിരുന്നതത്ത്.ഒരു ദതിവസയും കുതതിര 

അങരാടതിയതിളലേകത്ത് ളപരാഴതിടത്ത് 
വന്നളപ്പരാള് നരായ പറഞ്ഞു നനീ എളപ്പരാഴയും ഈ 

ഭരാരവയും സഹതിച്ചു ളകരാണത്ത് ളപരാകളണ. അളപ്പരാള് 
കുതതിര പറഞ്ഞു ഭരാരയമരായക ഉണത്ത് പയക്ഷെ 

എനരായരാലയും സഹതിച്ചു തയന്ന ളപരാകണയും. നരായ 
പറഞ്ഞു ഒരു സൂതയും ഞരാൻ പറഞ്ഞു തരരായും കുതതിര 

ളചരാദതിച്ചു എനരാണത്ത് ആ സനീതയും. നരായ പറഞ്ഞു നനീ 
അങരാടതിയതിളലേകത്ത് ളപരാകുളബരാള് ആ പുഴയതില് 

മുങ്ങുക അളപ്പരാള് ആ ഉപ്പു ചരാകതില് നതിന്നത്ത് 
ഉപ്പുകള് അലേതിയുയും അളപ്പരാള് ഭരാരവയും കുറയുയും. ഇതു 
ളകട കുതതിര പറഞ്ഞു എന്നരാല് അങയന യചയരായും.

                         

അലകൾ 



കകാററ

കകാണണുംബബകാള് ഒളളിചളിരളികണും
ബകള്കണുംബബകാള് മറഞളിരളികകണും
എനന മനസകവ നതകാരറ ൪ ?
എനന മനസകവ നതകാരറ ൪ ?

ഞകാനനകാന്നു മളിണളിയകാല് 
മനറകാന്നുണും മളിണകാനത 

ഒളളിചളിരളികകണും കുറണുംബനകാണളിവൻ

                                അവനളിത ടളി.
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പകക
വവാലുള്ള പകക
ചചേലുള്ള പകക

വ ണചകറകള്ള പകക൪
നൂചലവാന്നു കകെടക
പവാറുന്ന പകക
നൂലങ്ങു കവടക
ചേവാകന്നു പകക

             

നഫഫീസ(5-B) 



തതേൻ മമാവവ
ഏഴഴഴും പുഞഞ്ചിരഞ്ചി തതേൻ മമാവവ...

എത്രയഴും സുന്ദരഴും തതേൻ മമാവവ...
ഏഴഴകമായഞ്ചിട്ടു മലയമാള സുന്ദരഴും
തകഞ്ചി തേള കന തപമാൻ മമാവവ൪ ...

കുടഞ്ചികൾ തനമാകഞ്ചി ചഞ്ചിരഞ്ചികന...
പകഞ്ചികൾ പമാട്ടുകൾ പമാടുന...

മമാവഞ്ചിനന്റെ തചമാടഞ്ചിലമായവ മമാങ്ങ നപറുകന
കുടഞ്ചികൾ കമാറഞ്ചിനമായവ കമാതഞ്ചിരുന...

വവതലമാപഞ്ചിളഞ്ചിതേൻ ഓമനമുതഞ്ചിനന
ഏനറെ തകമാതേഞ്ചിപഞ്ചിച്ച മമാങ്കുലകൾ

ഏഴഴഴും പുഞഞ്ചിരഞ്ചി തതേൻ മമാവവ...
എത്രയഴും സുന്ദരഴും തതേൻ മമാവവ...
ഏഴഴകമായഞ്ചിട്ടു മലയമാള സുന്ദരഴും
തകഞ്ചി തേള കന തപമാൻ മമാവവ൪ ...

                                            തദേവഞ്ചിക രതേതീഷവ
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                     മഴ കകകൊണ്ടുപപകൊയതത
      സമയയം 5 മണണി കഴണിഞണിരണിക്കുന.അച്ചുവണികനെ അച്ഛനെത
  എഴുപന്നേലണികകൊനുളള തണിരകണിലകൊണത. എന്നേകൊല് അവളകൊകകട്ടെ നെല്ല 
ചൂടുളള കമണിളണി പുതപയം പുതചത ഉറങ്ങുകയകൊണത. നെല്ല തണുപളള 
പുലര്ചയകൊണതത. മഴയകൊകകട്ടെ നെല്ല ശബതദപതകൊടു കൂടണിയകൊണത കപയ്യുന്നേതത.
സമയയം അങ്ങകനെ 6 മണണിയകൊയപപകൊള് അച്ചു കമകല്ല
 അവളുകട   കുഞണി കണ്ണുകള് തുറന. പുതകപല്ലകൊയം മകൊറണി കമകല്ല 
എഴുപന്നേറ. അവളുകട കുഞ്ഞു മുഖവയം കഴുകണി കപസരയണില് കയറണിയണിരുപ 
തുടങ്ങണി.അവള് കമകല്ല കചെന്നേത വകൊതണില് തുറന.എനയം കകൊണുന്നേ 
സൂരര്യകനെ അവള്കത ഇന്നേത കകൊണകൊന് കഴണിഞണില്ല.ഒപയം മധുരമകൊയണി
 മകൊവണിന്കകകൊമണിലണിരുന്നേത പകൊടുന്നേ പുന്നേകൊര പപങണിളണിപയയയം കകൊണകൊന് 
കഴണിഞണില്ല.മപനെകൊഹരമകൊയ ആ കകൊഴ്ചകയല്ലകൊയം ആമകൊരണി മഴ മറച്ചുകഴണിഞണിരുന.
അവളുകട അച്ഛന് വരകൊമതതയണികല ചെകൊരു കപസരയണില് ഇരണിക്കുനണകൊയണിരുന. 
കപകട്ടെന്നേത നെല്ല ശബതദപതകൊടു കൂടണി ഒരു ഇടണികവട്ടെണി .അച്ചുവണിനെത നെന്നേകൊയണി പപടണി 
പതകൊന്നേണി.
ഇടണി കവട്ടെണിയപതകൊകട പ്രകകൊശണിച്ചുകകകൊണണിരുന്നേ ബള്ബുകകളല്ലകൊയം അണഞ്ഞു.
അച്ചു പവഗയം അച്ഛകന്റെ അടപതകത ഓടണികചന.അച്ഛന് അവകള 
വകൊരണികയടുതത അകപതകത കയറണി.കുകറപയകറ സമയയം കഴണിഞ്ഞു.
മഴയകട പദഷര്യയം ഇതണിരണി അടങ്ങണികയന്നേത അവള്കത പതകൊന്നേണി.
അവള് പവഗയം കചെന്നേത വകൊതണില് തുറന.മുറതത കവളളയം കയറണി 
രണകൊയം ചെവണിട്ടു പടണിയകട പകുതണി വകര കവളളയം കയറണിയണിരണിക്കുന.
അവളുകട  കുഞ്ഞു മനെസണില് അപപകൊള് ഏകറ ദദുഃഖയം പതകൊന്നേണി .
അവളകൊകക ഭയന.അവള്കണിനെണി എന്തു കചെയ്യണകമന്നേറണിയണില്ല.
 അവള് പവഗയം കചെന്നേത അച്ഛപനെകൊടുയം അമ്മപയകൊടുയം പറഞ്ഞു.അവര് 
പവഗയം അകത്തുകചെന്നേത അതര്യകൊവശര്യമുളള സകൊധനെങ്ങകളല്ലകൊയം 
എടുതത പകൊകത കചെയ.കപകട്ടെന്നേത പുറത്തു നെണികന്നേകൊരു വണിളണി.
അച്ചു ഓടണികചന്നേത പനെകൊകണി .അപപകൊള് കുറച്ചു പപര് അവകര 
രകണികകൊനെകൊയണി പതകൊണണിയമകൊയണി എതണിയണിരണിക്കുന.അവകരല്ലകൊയം 
പതകൊണണിയണില് കയറണി കര്യകൊമണികലതണി.അച്ചുവണികനെ അവളുകട വവീടത 
വണിട്ടു പപകൊകകൊന് ഒട്ടുയം മനെസ്സു വന്നേണില്ല.കുറച്ചു ദണിവസങ്ങള്ക്കുപശഷയം
 അവളുകട  വവീട്ടു മുറതത കകട്ടെണികണിടന്നേ കവളളകമല്ലകൊയം വറണി അവര് 
വവീട്ടെണിപലകത തണിരണിച്ചുപപകൊയണി.അപപകൊള് അവള് കണ കകൊഴ്ച 
അവള്കത മറകകൊനെകൊവണില്ല.അവരുകട വവീടത ഇടണിഞ്ഞു വവീണണിരണിക്കുന.
അവള് കരയകൊന് തുടങ്ങണി.മഴ കകകൊണ്ടുപപകൊയതത കണ്ണുനെവീരണില് 
കുതണിര്ന്നേ ജവീവണിതമകൊകുന്നേ മഴതുളളണികളകൊകണന്നേത അവളറണിഞ്ഞു.
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                                    ഗഗ്രാമമ
     എത മനനനഹരമനണണണന ഗനമമ     എത മനനനഹരമനണണണന ഗനമമ !!
     എത സനരമനണണണന ഗനമമ     എത സനരമനണണണന ഗനമമ !  !  

 പചവവരവച ണനലപനടങൾ പചവവരവച ണനലപനടങൾ
                                                          പചപപ പതച മനമലകൾ   പചപപ പതച മനമലകൾ

                            ഇമകൾ തറന പനവനന൪ പകൾ     ഇമകൾ തറന പനവനന൪ പകൾ
                  ഇമബമനയവ പനടന കയവലണകൾ   ഇമബമനയവ പനടന കയവലണകൾ

   എത മനനനഹരമനണണണന   എത മനനനഹരമനണണണന എനനഎനന  ഗനമമ ഗനമമ !!

       കള കള നനദമ മഴകന കഞരവവകൾ       കള കള നനദമ മഴകന കഞരവവകൾ
                                  കതറവ ണതറവകന ണവളചനടവമ   കതറവ ണതറവകന ണവളചനടവമ
                                കനറവല ഇളകന ണതനങനലകൾ   കനറവല ഇളകന ണതനങനലകൾ

                                        കനറത പനറന അപപൻ     കനറത പനറന അപപൻ
തനടവയമതനടവയമ

     എത മനനനഹരമനണണണന ഗനമമ     എത മനനനഹരമനണണണന ഗനമമ !!

   ശശഖപ ഫനതവമ ബനവവ   ശശഖപ ഫനതവമ ബനവവ
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മഴ
കകാടടില

മരങ്ങളടില
എങങും ഒരു ഭൂമടി

മഴയയെ ഒന്നു സൂകടിച്ചു 
നനകാകടിയെകാല് കകാണകാങും

നടിറ കണ്ണുകളുമകായെടി
ഒരു യെകാത്രനമകാഴടി
 നചകാദടിക്കുവകാൻ

വടിതങുംബടി നടില്ക്കുങും 
നപകായല...

                  ലടിബ അമൻ
                      5-B



നനാളളേകക്ക് ളവേണണ

ഇലകള് ഒനനനാനനായണ 
നകനാഴണയയുംളബനാഴയും

മരതണനക്ക് സങ്കടമണല; കനാരണയും
പുതണയ തളേണരണലകള് വേവീണയും

വേവീളറനാനട ഉയരുന.
ഇവേണനട ജവീവേണതയും 

അവേസനാനണപണകനാൻ
മരണമുനണനതണല് നവീ 

ദദുഃഖണകരുതക്ക്.
നനാനളേ നണനന്റെ ശണഖരതണലയും

തളേണരണലകള് പൂത്തുലയനമന
ശുഭനാപണ വേണശശനാസതനാല്
ഇവേണനട കണവീനരനാപനാനത
അടുത കനാലയളേവേണനന

സശ ഗമനാകനാൻ നവീ ശമണക൪

ഫനാതണമത്തു നസ്ല പണ.പണ.
10-F



നനഴല…
രരാതനയുടടെഏകരാന്തയരാമതനല
നനലരാവനന്റസസ്ഫുരനക്കുന്നശശരാഭയനല

ഏകയരായസ്നനലക്കടവ
എ മനമറനയരാടതനനടന്നശതടനശവരാ൯ ?

പറയരാടതഅറനയരാടതഎശന്നരാനന
എ നനഴലരാഴനപന തടെ ന൯ ൯ ൪

സസ്വപ്നങ്ങളുടടെആയനരരംമയനലപനലനകള
വനടെ തനശക്കരാണസ്എ മനസനടനതശലരാടെന൪ ൯
കരാലരംപുഴശപരാടലമുശന്നരാടസ്ശപരാകശവ
ജനവനതയരാഥരാ ഥഥരംഞരാൻതനരനചറനഞ൪
ഉദനക്കുന്നപകലരംഅസ്തമനക്കുന്നരരാതനയുരം
എശന്തപഞനല്ലനനടയടന്നവനടകടലടമന്നസ്.

ഒരുസതഥരംഞരാനനതരാതറക്കുന
നനൻമുബനല...പവനതസ്റമരായസതഥരം
എൻസസ്വപ്നങ്ങളക്കസ്നനറശമകരാൻ
എൻജനവനസ്തടെനശപകരാൻ

അകടലയരാടണെങനലരംഎനടമന്നരനകനല
ഒരുനനഴലശപരാടലനനയുണരായനരനക്കുരം.

സനയഫരാതനമ
9J



               പ്രകൃതതീ ......മമാപപ

ഇന്നലലെകളളില് ഞമാന് കണ്ട നളിന് സസൗന്ദരരര്യം എവളിലട?
ദൂലര ദുലര അതപ മമാഞ്ഞുപപമാപയമാ
അപതമാ അഗളിയളില് ലവന്തരളിഞ്ഞുപവമാ
പചമാദരങ്ങലളലമാര്യം ബമാകളിനളിര്തളി
എങ്ങു നതീ ഒളളിചളിരളിക്കുന.
ഇന്നലലെകളളില്  എലന്ന തപലെമാടളിയ നളിന് സസൗന്ദരരര്യം എവളിലട?
ലതകന് കമാറളിന് മമാഞ്ഞുപപമാപയമാ
അപതമാ നദളിപയമാടപ അലെളിഞപ പചര്പന്നമാ
പചമാദരങ്ങലളലമാര്യം ബമാകളിനളിര്തളി
എങ്ങു നതീ  വളിശ്രമളിക്കുന
അഗളിയമാല് ദമാഹളിചര്യം നദളിയളില് അലെളിഞ്ഞു
പചര്ന നളിന് ലെമാവണരര്യം ഞമാന് പതടുന
നളിലന്ന പവദനളിപളിചതളിനപ മമാപപ
മമാപപ എലമാറളിനര്യം മമാപപ.....

സഹപ വ മുഹമ്മദപ (IX-J)



അപ്പുവവിനന്റെ 
കവിനനാവവിനലെ അമ

                   അപ്പുവവിനന്റെ ഏഴനാഴാം 
വയസവിലെനാണണ് അവനന്റെ അമ അവനന വവിടണ് 

പപനായതണ്. എനഴാം കവിനനാവണ് കനാണഴാം അപ്പു തനന്റെ അമനയ. 
അവനന ഇപപനാള വള തനതണ് അവനന്റെ വലലമയനാണണ്൪ . 

വളനരെ വനാത്സലലപതനാടുകൂടവിയനാണണ് അവനന 
വള തവിയവിരനതണ്൪ . പനക്ഷെ അവനന്റെ അമ നല്കവിയ 

വനാത്സലലഴാം അവനണ് ഇനണ് വനരെ ആരനടയഴാം കയവില് നവിനണ് 
ലെഭവിചവിടവില. 

                         അങ്ങനന കനാലെഴാം കുനറെ കഴവിഞ്ഞുപപനായവി. 
എനനാലഴാം അപ്പു അവനന്റെ അമനയ മറെനവില. എനഴാം 

ഉറെങ്ങനാൻ കവിടകകഴാംപബനാള ആദലഴാം അവനന്റെ മുനവില് 
എതനതണ് അവനന്റെ അമയനാണണ്. അപപനാനഴനാനക്കെ 

അവൻ അവനന്റെ അമനയ ഓ തണ് കരെയനാറണണ്൪ . പനക്ഷെ 
അകതള്ള സങ്കടഴാം അവൻ ആപരെനാടുഴാം പങ്കുനവചവിരനവില.



അനന്ന് അവൻ പളള്ളിക്കുടടം വള്ളിടന്ന് കൂട്ടുകകാരുടട കൂടട 
സനനകാഷനതകാടട വവീടള്ളിനലേകന്ന് നപകാവുകയകായള്ളിരുന.   ടപടനന്ന് 
ഒരു കലന്ന് തടഞന്ന് അവൻ വവീണ. ആ സമയടം അവടന്റെ 
ചുണ്ടുകള് മനള്ളിച്ചു 'അടമ... അമ ഇവള്ളിടട 
ഉണകായള്ളിരുടനങള്ളില.  ’ പടക്ഷെ  അവടന്റെ അമ  അവടന്റെ വള്ളിളള്ളി 
നകള്കകാൻ ഉണകായള്ളിരുനള്ളില. അനപകാള് അവൻ വവീണ 
മുറള്ളിവുകടള മറനന്ന് അവടന്റെ അമടയ കുറള്ളിചന്ന് ആനലേകാചള്ളിചന്ന്  
അവൻ നപകാലമറള്ളിയകാടത  അവടന്റെ കണള്ളില നള്ളിനന്ന് കണനവീ  ൪
ഒഴുകള്ളി. അവൻ വവീടള്ളില ടചന. മുറള്ളിവുകടള പറള്ളി മറനള്ളിരുന. 
കുളള്ളിക്കുടംനബകാള് ടചറള്ളിയ നവദന അനഭവടപടനപകാഴകാണന്ന് ഓ മ ൪
വനതന്ന്. അവൻ ടമടല അമ്മൂമയുടട അരള്ളികള്ളില ടചനന്ന് 
പറഞ്ഞു "അമ്മൂനമ, ഞകാൻ ഇന വഴള്ളിയള്ളില ടവചന്ന് വവീണ. വലേള്ളിയ 
മുറള്ളിവുകടളകാനമള്ളില.”അവടന്റെ അമ്മൂമ അവനന്ന് പചള്ളിലേകള് 
നച തന്ന് മരുനണകാകള്ളി൪ . ആ മുറള്ളിവന്ന് ഉണകള്ളി.
                         അപ്പുവള്ളിനന്ന് ചള്ളിതടം വരകകാനള കഴള്ളിവന്ന് 
ഉണകായള്ളിരുന. തടന്റെ ഏഴകാടം വയസള്ളില അവനന്ന് ചള്ളിതരചനയന്ന്  
ഒനകാടം സകാനടം ലേഭള്ളിചള്ളിരുന. ആ സമകാനടം അവടന്റെ അമയന്ന്  
കകാണള്ളിച്ചു ടകകാടുത. അവടന്റെ അമയുടട മുഖതള ആ 
സനനകാഷടം അവടന സനനകാഷള്ളിപള്ളിചള്ളിരുന. ഇനപകാള് ഓനരകാ 
സമകാനടം കള്ളിട്ടുടംനബകാഴുടം അവൻ ഈ കകാരരടം ഓ തന്ന് ൪
ദദുഃഖള്ളികകാറുണന്ന്. “ഇനന്ന് എടന്റെ കൂടട സനനകാഷള്ളികകാൻ എടന്റെ 
അമയള്ളില.”

ഷസ ഫകാതള്ളിമ
6-C



ഏതത് തതാടട

തതാടട വടത്തു പപതാടട വരര
തതാടട വതാനടലയ ന പതാറര൪

തതാടട തതാടടയപതതു തതാടട
തതാടട തതാടടയപ്പൂപ്പൻ തതാടട
ചതാടടയയതാന പടടടക്കുവതാൻ

ഓടടയയതടയ പനരപമതാ
തതാടട വതാനടലയ ന പവഗര൪
പമതാടടയടൻ പറനപപതായട

തതാടടയയപ്പടടടയചതാടുകതാൻ ഓടട 
  ഞതാൻ

പലവടയമനതാല് തതാടട 
വതാനടലകന

പതാറട പടടട തരതായത മറ ഞ്ഞുപപതായത്

തമന തഹനടയ യക.
5-B



അലകൾ 

DIGITAL PAINTING

Anjarakandy hss

ATHULYA SUDHAKARAN  (UPST)

KASHINATH 8K



അലകൾ 

SEPT 24
അഞ്ചരക്കണണ്ടി ഹയർ സസെക്കന്ററണ്ടി സ്കൂളണ്ടിൽ ജനമമൈതണ്ടി 
പപപോലലീസെണ്ടിസന്റ,പനതത്യതത്വതണ്ടിൽ,ലഹരണ്ടി ഉപപയപോഗതണ്ടിസനതണ്ടിസര 
പബപോധവൽക്കരണ കളളളപോസസും എമക്സൈസെള വകുപണ്ടിസന്റ ആഭണ്ടിമുഖത്യതണ്ടിൽ 
ഏകപപോതനപോടകപോവതരണസും നടന.

എമക്സൈസെള പണ്ടിവന്റലീവള,ഒപോഫലീസെർമൈപോരപോയ പഭുനപോഥള പണ്ടിസെണ്ടി,പണ്ടിജണ്ടിൽ വണ്ടി 
സെണ്ടി എനണ്ടിവരപോണള നപോടകസും അവതരണ്ടിപണ്ടിച്ചതള.പഥമൈപോധത്യപോപണ്ടിക എ പണ്ടി എസും
രമൈപോപദേവണ്ടി ടലീച്ചർ,പണ്ടിവണ്ടി ഉലപോസെള പണ്ടി വണ്ടി പജത്യപോതണ്ടി, എനണ്ടിവർ 
പനതത്യതത്വസും,നലണ്ടി.

Anjarakandy hss



അലകൾ 

Sept  29
മൈലയപോളസും അദത്യപോപകരുസട പനതത്യതത്വതണ്ടിൽ 
തണ്ടിരൂർ തുഞ്ചന്പറമണ്ടിപലക്കള നടതണ്ടിയ 
പഠന യപോതയണ്ടിൽ നണ്ടിനള.

Anjarakandy hss



അലകൾ 

Sept 30
NCC MEGA SWACHATHA

PAKHWADA

Anjarakandy hss



അലകൾ 

OCT 9
ബഹഹിരരാകരാശ വരാരരാചരണണ 

ബഹണ്ടിരപോകപോശ വപോരപോചരണതണ്ടിസന്റ ഭപോഗമൈപോയണ്ടി അഞ്ചരക്കണണ്ടി ഹയർ
സസെക്കന്ററണ്ടി സ്കൂൾ സെയന്സെള ക്ലബണ്ടിസന്റയസും , ഐ എസെള ആർ ഒ യസടയസും

സെസുംയകപോഭണ്ടിമുഖത്യതണ്ടിൽ ബഹണ്ടിരപോകപോശ പബപോധവതളകരണ ക്ലപോസള 
സെസുംഘടണ്ടിപണ്ടിച്ചു .വണ്ടികസും സെപോരപോഭപോയണ്ടി പസ്പേസെള റണ്ടിപസെർച്ചള  സസെന്ററണ്ടിസല

ശപോസ്ത്രജ്ഞന് പജപോൺ പപപോൾ ക്ലപോസെള മകകപോരത്യസും സചയ.പഥമൈപോധത്യപോപണ്ടിക
രമൈപോപദേവണ്ടി എ പണ്ടി എസും
രമൈപോപദേവണ്ടി സെത്വപോഗതസും
പറഞ്ഞു .എന് പണ്ടി

പസെലീല  .നണ്ടിർമൈൽ മൈധ,
പണ്ടി വണ്ടി ഉലപോസെളഎനണ്ടിവർ

പനതൃതത്വസും നലണ്ടി .

Anjarakandy hss



അലകൾ 

OCT 10
ചഹിത്രചനരാ വഹിജയഹികളളെ അനുമമരാദഹിച്ചു 

.............................
കണ്ണൂർ ളമഡഹിക്കൽ മകരാമളെജഹിളന്റെയണ കുത്തുപറമമ്പ് ഐ എണ എ യളടെയണ

സണയകരാഭഹിമുഖഖ്യതഹിൽ 
മരാനസഹികരാമരരാഗഖ്യവണ ആത്മഹതഖ്യ പ്രതഹിമരരാധവണ എന്ന വഹിഷയവമരായഹി ബന്ധളപ്പെട്ടു 
മരാനസഹികരാമരരാഗഖ്യ ദഹിനമരായ ഒമകരാബർ പതഹിനമ്പ് അഞ്ചരക്കണഹി ഹയർ ളസക്കന്റെറഹി

സ്കൂൾ വഹിദഖ്യരാർതഹികൾക്കരായഹി ജലചരായ ചഹിത്രരചനരാ മത്സരണ സണഘടെഹിപ്പെഹിച്ചു
.പ്രഥമരാധഖ്യരാപഹിക എ പഹി എണ രമരാമദവഹി സസരാഗതണ പറഞ്ഞു വഹിജയഹികൾക്കുള
സമരാനദരാനണ പ്രഹിന്സഹിപ്പെരാൾ ളക രരാമജന്ദ്രന് നഹിർവഹഹിച്ചു. കണ്ണൂർ ളമഡഹിക്കൽ
മകരാമളെജമ്പ് മനശരാസ്ത്ര വഹിഭരാഗണ മമധരാവഹി മഡരാകർ വഹിനരായകമ്പ് എണ ,മഡരാകർ രശഹി

രമമശന് ,മഡരാകർ ളബന്സഹിർ ഹുസസ്സൈന് ,
മഡരാകർ അഹമദമ്പ് ഫഹിമനരാസമ്പ് ,മഡരാകർ ശബരാന ബഷഷീർ, മഡരാകർ ആരഖ്യ സുമരഷമ്പ് ,

നഷീമ എണ എന്നഹിവർ മനതൃതസണ നലഹി .
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അലകൾ 

SCHOOL SPORTS

OCT
18
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അലകൾ 

സസൗതമ്പ് ഉപജഹില, ശരാമസ്ത്രരാൽസവ o

...............
മുഴപ്പെഹിലങരാടെമ്പ് ഹയർ ളസക്കന്റെറഹി സ്കൂളെഹിൽ നടെന്ന കണ്ണൂർ സസൗതമ്പ് ഉപജഹില,

ശരാമസ്ത്രരാൽസവതഹിൽ  അഞ്ചരക്കണഹി ഹയർ ളസക്കന്റെറഹി സ്കൂളെഹിനമ്പ്
മഷീകചമനടണ.

ശരാസ്ത്രമമളെ സഹസ്കൂൾ  വഹിഭരാഗതഹിൽ ഒരാവമറരാൾ
ചരാമഖ്യന്മരാരരായഹി.ഗണഹിതശരാസ്ത്രമമളെ സഹസ്കൂൾ  വഹിഭരാഗതഹിൽ രണരാണ
സരാനണ മനടെഹി. യ പഹി വഹിഭരാഗണ ളഎ ടെഹി ,സരാമൂഹഖ്യശരാസ്ത്രമമളെകളെഹിൽ  

ഒരാവമറരാൾ ചരാമഖ്യന്മരാരരായഹി.
പ്രവൃതഹി പരഹിചയ മമളെയഹിൽ രണരാണ  

സരാനണ മനടെഹി

ശരാമസ്ത്രരാൽസവ O
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അലകൾ 

OCT 24

അമമരാർക്കമ്പ് Digital കളെമ്പ്ളരാസമ്പ് 

..............
സഹ ളടെകമ്പ് സ്കൂൾ പദ്ധതഹിയളടെ ഭരാഗമരായഹി ലഹിറഹിൽ സകറമ്പ് സമ്പ് ളന്റെ മനതൃതസതഹിൽ

അമമരാർക്കമ്പ് കമ്പ്ളെരാസമ്പ് നലഹി.ഡഹിജഹിറൽ സരാമങ്കേതഹിക വഹിദഖ്യ കമ്പ്ളെരാസമ്പ് റൂമുകളെഹിൽ എങളന
യരാണമ്പ് കുടഹികളുളടെ പഠനതഹിൽ സഹരായകമരാകുന്നളതനണ കടഹികളുളടെ പഠനതഹിൽ

വഹിവഹിധ ഡഹിജഹിറൽ സരാധഖ്യതകൾ അമമരാർക്കമ്പ് എങളന പ്രമയരാജനളപ്പെടുളതരാളമനണ
കളെരാസഹിൽ ചർച ളചയമ്പ്.മദർ പഹിടെഹി എ,പ്രസഹിഡണമ്പ് സഷീന പഹിളക കമ്പ്ളെരാസമ്പ് ഉദമ്പ്ഘരാടെനണ

 ളചയ.ളഹഡഹിസ്ട്രസമ്പ് രമരാമദവഹി എ പഹി എണ ,ഉലരാസമ്പ് പഹി വഹി ,സുജഹിത പഹി,
ഷഹിജഹിതമ്പ് സഹിളക എന്നഹിവർ മനതൃതസണ നലഹി.
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അലകൾ 

സബഹില സ്കൂൾ കമലരാത്സവണ
സബഹില  സ്കൂൾ കമലരാത്സവതഹിൽ 

സഹ സ്കൂൾ ജനറൽ വഹിഭരാഗതഹിൽ മൂന്നരാണ
സരാനവണ ,അറബഹി കമലരാത്സവതഹിൽ

മൂന്നരാണ സരാനവണ ലഭഹിച്ചു 
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അലകൾ 

Nov 6
സസൗതമ്പ് സബഹില സമ്പ് കൂൾ കരായഹികമമളെ

കണ്ണൂർ സസൗതമ്പ് സബഹില സമ്പ് കൂൾ കരായഹികമമളെയഹിൽ
അഞ്ചരക്കണഹി

 ഹയർ ളസക്കണറഹി സമ്പ് കൂൾ ഓവമറരാൾ ചരാമഖ്യന്ഷഹിപമ്പ്
മനടെഹി .

തുടെർചയരായഹി എടരാണ തവണയരാണമ്പ് ഈ മനടണ
സകവരഹിക്കുന്നതമ്പ് . 

അഞ്ചു ളസക്ഷന് ചരാമഖ്യന്ഷഹിപ്പുകളുണ എടമ്പ് വഖ്യകഹിഗത
ചരാമഖ്യന്ഷഹിപ്പുകളുണ 

വഹിവഹിധ വഹിഭരാഗങളെഹിലരായഹി ലഭഹിചഹിട്ടുണമ്പ്.
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അലകൾ 

കണ്ണൂർ സസൗതമ്പ് സബമ്പ് ജഹില High Jump
മൽസരതഹിൽ Senior വഹിഭരാഗതഹിൽ First -

Sreshnav P P, +2
Junior വഹിഭരാഗതഹിൽ First - Muhammed P C +2

Second -Muhammed shafnas P C
10th std.
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അലകൾ 

Nov 3
സണസരാന ശരാസമ്പ് മത്രരാത്സവണ 

മഹികച മനടണ 
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അലകൾ 

Nov 9 സമഗ്ര പരഹിശഷീലന പരഹിപരാടെഹി 
വഹിദഖ്യരാർതഹികളുളടെ  അക്കരാദമഷീക

നഹിലവരാരണ അനരാരരാഷട
നഹിലവരാരതഹിൽ

എതഹിക്കുന്നതഹിനുള സനപുണഹി
വഹികസനണ സരാദ്ധഖ്യമരാക്കുന്നതഹിനുണ

അദ്ധഖ്യരാപക അദ്ധഖ്യരാപമകതര
ജഷീവനക്കരാരുളടെയണ കരാരഖ്യക്ഷമത
വർദ്ധഹിപ്പെഹിക്കുന്നതഹിനുണ,മരാനസഷീക

സമർദണ കുറചമ്പ് ളകരാണമ്പ് ളതരാഴഹിൽ
മമഖലയഹിൽ പരഹിപൂർണത

സകവരഹിക്കുന്നതഹിനുമുള പ്രഫഷണൽ  ളഡവലപ്പെമ്പ്ളമന്റെമ്പ് മപ്രരാഗ്രരാമഹിനമ്പ്
അഞ്ചരക്കണഹി ഹയർളസക്കന്റെറഹി സ്കൂളെഹിൽ

തുടെക്കമരായഹി.31 ദഹിവസണനഷീണ്ടുനഹില്കുന്ന  പരഹിപരാടെഹിയഹിൽ
അദ്ധഖ്യരാപകർ,വഹിദഖ്യരാർതഹികൾ,രക്ഷഹിതരാക്കൾ എന്നഹിവളര

ഉൾളപടുതഹിളക്കരാണമ്പ്  സമഗ്ര പരഷീശഷീലന പരഹിപരാടെഹികളുണ കസൗണ്സഹിലഹിങണ

സണഘടെഹിപ്പെഹിക്കുണ. മനശരാകഷീകരണണ   വഖ്യകഹിതസ വഹികസനണ എന്നഹിവയഹിൽ
ഊന്നഹിക്കരാണ്ടുള പരഹിശഷീലന പരമരയഹിളല  ശഹില്പശരാല സ്കൂളെഹിൽ നടെന.
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അലകൾ 

വവിദദദ്യാഭദദ്യാസ രകദ്യാകർതൃ പരവിപദ്യാടവി

പപദ്യാതു വവിദദദ്യാഭദദ്യാസ രരംഗപത്തെ മവികവുകൾ രകവിതദ്യാക്കളവിപലെത്തെവിക്കുന്ന വവിദദദ്യാഭദദ്യാസ

 രകദ്യാകർതൃ പരവിപദ്യാടവിരകവിതദ്യാക്കളുപട മവികച്ച പങദ്യാളവിത്തെരം പകദ്യാണണ്ട് ശ്രദദ്ധേയമദ്യായവി .
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അലകൾ 

വലെയസൂരദഗ്രഹണവുമദ്യായവി ബന്ധപപ്പെട്ട കദ്യാസരം സസൗരകണ്ണട നവിർമദ്യാണവുരം

Anjarakandy hss



അലകൾ 

Anjarakandy Hss 1993 sslc batch പൂർവ വവിദദദ്യാർതവി സരംഗമരം .ഗുരുവന്ദനരം 
പരവിപദ്യാടവിയവില് നവിന്നണ്ട്
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അലകൾ 

പ്രതവിദഭദ്യാത്സവരം ,
......................................................
.സണ്ട് കൂൾ ദമളകളവില് സരംസദ്യാന തലെത്തെവില് വവിജയവിച്ച കുട്ടവികൾക്കുള്ള അനുദമദ്യാദനരം, 
അദ്ധേദദ്യാപകപരയരം പരവിശശീലെകപരയരം ആദരവിക്കല് എന്നശീ പരവിപദ്യാടവികൾ അഞ്ചരക്കണവി 
ഹയർ പസക്കന്ററവി സണ്ട് കൂളവില് നടന.,പ്രവിൻസവിപ്പെദ്യാൾ പക രദ്യാദജന്ദ്രൻ സസദ്യാഗതരം 
പറഞ്ഞു . പവി ടവി എ പ്രസവിഡണണ്ട് എരം വവി അനവില്കുമദ്യാർ അധദകത വഹവിച.കണ്ണൂർ 
ജവിലദ്യാ വവിദദദ്യാഭദദ്യാസ ഓഫവിസർ പവി പവി സനകൻ പരവിപദ്യാടവി ഉദണ്ട്ഘദ്യാടനരം പചെയ്തു 
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അലകൾ 

കൂട്ടുകദ്യാരവിദ്യാപക്കദ്യാരു വശീടണ്ട്...
..........

അഞ്ചരക്കണവി :- സ്കൂളവില് പഠവിച്ചണ്ട് പകദ്യാണവിരവിക്കുന്ന വശീടവിലദ്യാത്തെ നവിർധനയദ്യായ ഒരു
വവിദദർതവി കുടരംബത്തെവിനണ്ട് വശീടണ്ട് നവിർമവിച്ചണ്ട് പകദ്യാടക്കുകയദ്യാണണ്ട് സ്കൂളവിപലെ അദ്ധേദദ്യാപക

രകദ്യാകർതൃ സമവിതവി. വശീടവിപന്റ നവിർമദ്യാദണദ്യാല്ഘദ്യാടനരം ഇന്നണ്ട് നടന. 
School പലെ NSS unit അരംഗങ്ങൾ സഹദ്യായവിക്കുന
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അലകൾ 

ഫുടണ്ട്ബദ്യാൾ ദകദ്യാച്ചവിങണ്ട് കദദ്യാമണ്ട് 
...............
കണ്ണൂർ ദസദ്യാർട്ടവിങണ്ട് ബഡണ്ട് സണ്ട് ദകദ്യാച്ചവിങണ്ട് പസന്ററവിപന്റ ദസദ്യാക്കർ ദഗദ്യാസണ്ട് ട 
സണ്ട് കൂൾ പദ്ധേതവിയപട ഭദ്യാഗമദ്യായള്ള ഫുടണ്ട്ബദ്യാൾ ദകദ്യാച്ചവിങണ്ട് കദദ്യാമണ്ട് 
അഞ്ചരക്കണവി ഹയർ പസക്കന്ററവി സണ്ട് കൂളവില് .പവി ടവി എ പ്രസവിഡന്റണ്ട് എരം വവി 
അനവില്കുമദ്യാർ ഉദണ്ട്ഘദ്യാടനരം പചെയ്തു.സണ്ട് കൂൾ പ്രവിൻസവിപ്പെദ്യാല് പക രദ്യാദജന്ദ്രൻ 
അധദകത വഹവിച .മദനദ്യാജണ്ട് സവി ,എൻ പവി പ്രസശീലെ ,മദനദ്യാജണ്ട് കുമദ്യാർ എ 
എന്നവിവർ സരംസദ്യാരവിച.ദസദ്യാർട്ടവിങണ്ട് ബഡണ്ട് സണ്ട് ദകദ്യാച്ചവിദങദ്യാച്ചവിങണ്ട് പസന്റർ 
കൺവശീനർ വവി രഘുത്തെമൻ പദ്ധേതവി വവിശദശീകരണരം നടത്തെവി.
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On behalf of blind organization and NCC unit of Anjarakandy
HSS conducted medical camp and quiz competition on the 
blind day,Deducation from NCC students
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                 ഗണവിദതദ്യാല്സവരം 
.............
ഗണവിത വവിഷയദത്തെദ്യാടണ്ട് ആഭവിമുഖദമുണദ്യാക്കുന്നതവിനുരം
,ഗണവിതപഠനരം അനദ്യായദ്യാസമദ്യാക്കുന്നതവിനുമദ്യായവി പപദ്യാതു 
വവിദദദ്യാഭദദ്യാസ വകുപരം കണ്ണൂർ സസൗത്തെണ്ട് BRC യരം ദചെർന്നണ്ട് 
നടത്തുന്ന മൂന ദവിവസരം നശീണണ്ട് നവില്കുന്ന പഞ്ചദ്യായത്തെണ്ട് തലെ 
ഗണവിദതദ്യാല്സവരം സഹവദ്യാസ കദദ്യാമണ്ട് അഞ്ചരക്കണവി ഹയർ 
പസക്കന്ററവി സ്കൂളവില് സമദ്യാപവിച. കളവിയരം കദ്യാരദവുരം നവിറഞ്ഞ 

ഉത്സവദവിനങ്ങളദ്യായവിരുന കുട്ടവികൾക്കണ്ട് മൂന്നണ്ട് ദവിനവുരം .നദ്യാടകവുരം കമവലെവിയരം ,ഭകണ ദമളയരം എലദ്യാരം മനരം
നവിറഞ്ഞണ്ട് കുട്ടവികൾ ആസസദവിച.ഗണവിതരം ഭയപപ്പെദടണ ഒന്നപലനരം പ്രവിയ കൂട്ടുകദ്യാരനദ്യാപണനരം കുട്ടവികൾ 
തവിരവിച്ചറവിഞ്ഞു. നവിരവധവി പഠദനദ്യാപകരണങ്ങൾ കുട്ടവികൾ നവിർമവിച .അവയപട 
പ്രദർശനവുരംനടന.ഹരവിതവവിദദദ്യാലെയരം പരവിപദ്യാടവിയപട ഭദ്യാഗമദ്യായവി പണ്ട്ളദ്യാസവികണ്ട് വവിമുക്ത അവദബദ്യാധരം 
വളർത്തുന്നതവിനണ്ട് കകത്തെറവി തുണവിയവില് നവിർമവിച്ച സഞ്ചവികൾ കദദ്യാരംമരംഗങ്ങൾക്കണ്ട് നലവി.
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