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കടപ്പന തസൻറന ലജലോർജന ഹയർതസകൻഡറരി 
സപൂളരിതല 'ലരിറരിൽ കകറനസരി'തന്റെ ആഭരിമശുഖദ്യതരിൽ 

തയലോറലോകരിയ 'നന്മകൾ പപൂകശുനരിടെട' എന 
ഡരിജരിറൽ മലോസരികയരിലപൂതടെ കശുരശുനശു ഹതൃദയങ്ങളരിൽ 
തമലോടരിടശു വരിരരിയശുനതശുട , പടെർനശുപന്തലരിച 
നരിൽകശുനതശുമലോയ സലോഹരിതദ്യ സതൃഷരികളരിലപൂതടെ 
കശുടരികളശുതടെ സലോഹരിതദ്യ വലോസനകൾ ചരിറകടെരിചശു 
ഉയരശുനതന കലോണലോൻ സലോധരികശുട. കശുടരികൾ 
സപൂൾതലതരിൽ കകതയഴശുതശു മലോസരികകൾ 
തയലോറലോകരിയരിടശുണന. എങ്കേരിലശുട ഇദടപ്രഥമമലോയരി 
പശുറതരിറകശുന ഈ ഡരിജരിറൽ മലോസരിക ഐടെരി 
ഫഫീൽഡരിലശുള്ള അവരശുതടെ കഴരിവശുകൾ കതണതരി 
വളർതശുനതരിനന ഒരശു തശുടെകമലോകതട എനന 
ആശടസരികശുനശു. ഇതരിതന്റെ അണരിയറ ശരിലരികൾകന എലലോ 
ഭലോവശുകങ്ങളശുട ലനരശുനശു. അതരിലനലോതടെലോപ്പട 'നന്മകൾ 
പപൂകശുനരിടെട' നരിങ്ങളശുതടെ യശസന വലോലനലോളമശുയർനശു 
ഇടെയലോകതട എനന ആശടസരികശുനശു.
                  ലഡലോമരിനരികന ലജകബന 
                       (തഹഡനമലോസ്റ്റ൪)
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  GEORGIAN LITTLE KITE

  SGHSS KATTAPPANA

കകേരളതത്തിലലെ ലപപൊതതുവത്തിദദപൊലെങ്ങളത്തിൽ പഠത്തികതുന്ന വത്തിദദപൊർതത്തികേൾ അഅംഗങ്ങളപൊയതുള്ള കകേറത്തിലന

കനേതതൃതത്വതത്തിലെതുള്ള  ഒരതു  സഅംഘടനേയപൊണണ്   ലെത്തിറത്തിൽ  കകേറണ്സണ്  ഐ.ടത്തി.  ക്ലബണ്. ഒരതു

സസ്കൂളത്തിൽപരമപൊവധത്തി നേപൊൽപ്പതതു കപർകതുഅം  കേതുറഞ്ഞതണ് ഇരതുപതണ് അഅംഗങ്ങൾകതുമപൊണണ് അഅംഗതത്വഅം

നേൽകേതുന്നതണ്.  നേമതുലട  സസ്കൂളത്തിലെതുഅം  കജപൊർജത്തിയൻ  ലെത്തിറത്തിൽകകേറണ്സണ്എന്ന കപരത്തിൽ ലെത്തിറത്തിൽകകേറണ്

പ്രവർതത്തിചതുവരതുന്നതു.വത്തിദദപൊർതത്തികേൾകതു  പരത്തിശശീലെനേഅം  നേൽകേതുന്നതത്തിനേപൊയത്തി  രണണ്  അധദപൊപകേർ

ഉണപൊകേതുഅം,  കകേറണ് മപൊസ്റ്ററതുഅം മത്തിസണ്ട്രസതുഅം.       നമകടട സപളനൽ കകററ അധറയയപകരയയന ജലനന

    ടടചറകട സനസർ ലനസയകട പരനശടലനട നൽകകനക.  ഭപൊഷപൊകേമദസ്കൂടത്തിഅംഗണ്,  ആനേത്തികമഷൻ,

ഹപൊർഡണ് വയർ,  കപ്രപൊഗപൊമത്തിഅംഗണ്,  ഇലെകകകപൊണത്തികണ്,  കസബർ  സതുരക്ഷയതുഅം  ഇനർലനേറതുഅം

തതുടങ്ങത്തിയ  കമഖലെകേളത്തിലെപൊണണ്  പരത്തിശശീലെനേഅം.  ലപപൊതതുവത്തിദദപൊഭദപൊസ  സഅംരക്ഷണ  യജ്ഞതത്തിലന

ഭപൊഗമപൊയത്തി  അനേത്തികമഷൻ,  കസബർ  സതുരക്ഷ,  മലെയപൊളഅം  കേമദസ്കൂടത്തിങണ്,  ഹപൊർഡണ് വയറതുഅം

ഇലെകകകപൊണത്തികതുഅം  എന്നശീ  കമഖലെകേളത്തിൽ  വത്തിദദപൊർതത്തികേൾകണ്  പരത്തിശശീലെനേഅം  നേൽകേതുന്നതത്തിനേപൊയത്തി

ആരഅംഭത്തിച  'ഹപൊയണ്  സസ്കൂൾ  കേതുടത്തികസ്കൂടഅം  'എന്ന  പദ്ധതത്തിയപൊണണ്  പത്തിന്നശീടണ്  ലെത്തിറത്തിൽ  കകേറണ്സണ്  ആയത്തി

മപൊറത്തിയതണ്.  സ്റ്റതുഡനണ്  കപപൊലെശീസണ്  കകേഡറണ്  പദ്ധതത്തിയതുലട  മപൊതതൃകേയത്തിലെപൊണണ്  ഈ  പദ്ധതത്തി

നേടപ്പത്തിലെപൊകത്തിയത്തിരത്തികതുന്നതണ്.  ലെത്തിറത്തിൽകകേറണ്സണ് ഐ.  ടത്തി.  ക്ലബത്തിലന സഅംസപൊനേതലെ ഉദണ്ഘപൊടനേഅം  2018

ലഫെബതുവരത്തി  22-ാം  തശീയതത്തി  ബഹതുമപൊനേലപ്പട   മതുഖദമനത്തി  ശശീ  പത്തിണറപൊയത്തി  വത്തിജയൻ

തത്തിരതുവനേന്തപതുരഅം ടപൊകഗപൊർ തത്തികയററത്തിൽ നേത്തിർവ്വഹത്തിചതു. 

SGHSS KATTAPPANA

JELIN
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19 MEMBERS OF GEORGIAN LITTLE KITES 2018- 2019 

No Ad.No. NAME 

1. 11787 PRANAV P 

2. 11796 SANTHWANA SALU 

3. 11805 ROSHIN JOSEPH 

4. 11837 SANJAY. A S 

5. 11883 RONA SHAIS 

6. 11884 ROMY SHAIS 

7 11890 ANJALI BIJU 

8 11906 ANJITH M AJI 

9 11910 MALU VARGHESE 

10 11923 MOLBIN BIJU 

11 11949 ADITHYAN C.S 

12 11956 TINUMOL DEVASSIA 

13 12024 ANU THOMAS 

14 12081 AJO K.J 

15 12221 MIDHU PRADEEP 

16 12225 EDWIN BAIJU 

17 12322 JEENA ABRAHAM 

18 12550 ABHIJITH T 

19 12601 ALBART BIJU 

20 12708 ABHIJITH M S 

21 12709 AJIL VIJAY 

22 12710 ASHISH SHIJO 

23 12715 JOICE J VARGHESE 

24 12721 SREEKUTTY JAIN 

25 12724 ABHIRAM SIBI 

26 12726 ARJUN DAS 

27 12728 AMAL JOE JOSEPH 

28 12745 DEON GEORGE 

29 12763 VAISHNAV SHAJI 

30 12764 ADITHYA PRASANNAN 

31 12767 ASWATHY J 

32 12770 VANEESHA MARIA MANOJ 

33 12777 ANANDHU SOMAN 

34 12781 ALEESHA DENNISON 

35 12782 AMALA M BOSS 

36 12783 ANNA MARY GEORGE 

37 12787 RINCY MOL ABRAHAM 

38. 12788 ANDHRA SUNNY 

39 12792 NIMA MARIA BIJU 

40 12826 JENISHA FRANCIS 

SGHSS KATTAPPANA
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SGHSS KATTAPPANA

   കകററ അടഗങള ടജലനന റടചററയടടയപട
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നമമമ്പ്യാരരുടടെ പ്രവചനവരുവ
സസമ്പ്യാളമ്പ്യാര് കരുക്കറരുവ

സസമ്പ്യാളമ്പ്യാര് കരുക്കര് ആധരുനനിക സലമ്പ്യാകതനിടന്റെ കണരുപനിടെരുതമമ്പ്യാണണ.  സസൂരമടന്റെ
ചസൂടെരുടകമ്പ്യാണണ  ആഹമ്പ്യാരവ  സവവനിടച്ചെടെരുക്കമ്പ്യാനരുള്ള  സവവനിധമ്പ്യാനമമ്പ്യാണണ  അതണ.
സസമ്പ്യാളമ്പ്യാര് കരുക്കര് മനിനരുസമരുള്ള പ്രതലതനില് പതനിക്കരുന്ന സസൂരമ  രശനിയനില്
നനിന്നരുമമ്പ്യാണണ  ഇതനിനരുള്ള ഊര്ജവ കടണതരുന്നതണ.  ഇതനിനരുവ  നമമമ്പ്യാര്ക്കരുവ
തമനിടലനരുബനവ. 
                      ബനമനിടല്ലെങനിലരുവ  ബനടപ്പെടെരുതമ്പ്യാന് ഒരരു
പഴരുതരുള്ളതരുസപമ്പ്യാടല.  സതത്വസത്വയവവരവ  തരുള്ളലനിനനിടെയനില് നമമമ്പ്യാര് ഇക്കമ്പ്യാരമവ
പ്രവചനിച്ചെനിടനിസല്ലെ  എന്നരുവ  സവശയനിസക്കണനിയനിരനിക്കരുന്നരു.  നമമമ്പ്യാര്  പറഞ്ഞതണ
ഇതമ്പ്യാണണ. 
                                 എഴരുപടതടരു വയസരു തനികഞ്ഞ ഒരരു കനിഴവന്
ബമ്പ്യാഹ്മണന് അതമ്പ്യാ സപമ്പ്യാകരുന്നരു.  ടകമ്പ്യാടെരുവടവയനില് തടനി ചസൂടെരു പനിടെനിച്ചെനിരനിക്കരുന്ന
അയമ്പ്യാളരുടടെ  കഷണനിതലയനില്  ഒരരു  പനിടെനി  ടനല്ലെരു  വമ്പ്യാരനിയനിടമ്പ്യാല്  അതരു
ടപമ്പ്യാരനിയമ്പ്യായനിതത്തീരരുവ.
                         “എഴരുപടതടരു വയസരു തനികടഞ്ഞമ്പ്യാരരു 

SGHSS KATTAPPANA

Abhijith sghss

ABHIJITH T
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                         കനിഴവ ബമ്പ്യാഹ്മണനനിതമ്പ്യാ സപമ്പ്യാകരുന്നരു.
                         ടകമ്പ്യാടെരുവ ടവയനില് തടനി ചരുട കഷണനിയനി
                         ടലമ്പ്യാരരു പനിടെനി ടനല്ലെമ്പ്യാല് മലരരുടപമ്പ്യാരനിക്കമ്പ്യാവ.”

ടവയനിസലറരു  ചസൂടെരുപനിടെനിച്ചെ  കഷണനിതലയനില്  മലരരു  ടപമ്പ്യാരനിക്കമ്പ്യാടമന്ന
നമമമ്പ്യാരരുടടെ  കടണതലനിനരുവ  സസമ്പ്യാളമ്പ്യാര്  കരുക്കറനിനരുവ  തമനില്  എനമ്പ്യാ  ഒരരു
ബനമനിസല്ലെ?

SGHSS KATTAPPANA
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സസെപപ്ററ്റംബർ 29 30 തതീയതതികളതിൽ കട്ടപ്പന സസെൻറപ് ജജജോർജപ് ഹഹൈസസ്കൂളതിൽ

 വചപ് നടന്ന ലതിറതിൽ ഹകറപ്സെപ് സെബപ് ജതിലജോ കകജോമപ് ഞങ്ങൾകപ് ഒരര

 നവകജോനരഭവമജോയതിരരന്നര. വതിവതിധ സസ്കൂളരകളതിൽനതിന്നജോയതി നജോൽപജതജോളറ്റം 

വതിദകജോർതതികൾ കകജോമതിൽ പസങ്കെടരതര. 

ശതീമതതി റതീനജോമ്മ ജജജോസെഫപ്, സെതിസ്റ്റർ ബതിനര മജോതകര , ശതീമതതി ജലതിന, സബന്നതി സെജോർഎന്നതിവർ 

കജോസെരകൾകപ് ജനതതൃതതറ്റം നൽകതി . ആനതിജമഷൻ, ജപജോഗജോമതിറ്റംഗപ് എന്നതീ ജമഖലകളതിൽ പരതിശതീലനറ്റം 

നൽകതി. വളസര ആകർഷണതീയവരറ്റം വതിജജോനപദമജോയതിരരന്നര കകജോമപ്. 

SGHSS KATTAPPANA

സെബപ് ജതിലജോ കകജോമപ് 

Joice
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കരട്ടതികൾ എലജോവരരറ്റം തങ്ങൾകര ലഭതിച അറതിവരകൾ

 പജോവർതതികറ്റം ആകരന്നതതിൽ അതതീവ തല്പരരജോയതിരരന്നര. 
നതിർജദ്ദേശങ്ങളനരസെരതിചപ് ആമയരറ്റം മരയലരറ്റം കഥ 

ആനതിജമഷൻ നലജോൻ ഞങ്ങൾകപ് എലജോവർകരറ്റം സെജോധതിചര.

ജപജോഗജോമതിറ്റംഗപ് കജോസതിൽ   കമകസ്കൂട്ടർ സഗയതിറ്റം തയജോറജോകജോൻ പഠതിചര.  
പളയതതിൽ നതിന്നപ് എങ്ങസന രക്ഷസപ്പടജോറ്റം എന്നപ് ആശയസത 

ആസ്പദമജോകതി സസജോചപ് ഉപജയജോഗതിചപ്സഗയതിറ്റം നതിർമ്മതിചര 

വതിദകജോർതതികളജോയ ഞങ്ങൾകപ് കമകസ്കൂട്ടറതിനപ് ജമഖലയതിൽ 
പരതതിയ പരതതിയ അറതിവരകൾ പദജോനറ്റം സചെയരന്നതതിനരറ്റം 
പജോവർതതികമജോകജോൻ ഞങ്ങസള സെജ്ജമജോകരന്നതതിനപ് 
നടതതിസകജോണതിരരന്ന പവർതനങ്ങൾ അമസ്കൂലകറ്റം ആണപ്

SGHSS KATTAPPANA



 നനകള പപകകനനടട

30

കക്രിസസ്തുമസസ്അവധക്രികക്കാലലം പ്രയയക്കാജനപപ്പെടസ്തുതക്രിപകക്കാണസ് സബസ്ജക്രിലക്കാ കകക്കാമറ പട്രെയക്രിനക്രിങസ് കകക്കാമസ് 

കട്ടപ്പെന പസൻറസ് യജക്കാർജസ് ഹയർപസകൻഡറക്രി സസ്കൂളക്രിൽ വചസ് ഡക്രിസലംബർ 28, 29 തതീയതക്രികളക്രിലക്കായക്രി

നടനസ്തു കസ്തുട്ടക്രികപള റക്രിയപ്പെക്കാർട്ടക്രിലംഗസ് യമഖലയക്രിയലകസ് ഉയർതക്രിപകക്കാണസ്തുവരക്കാൻ യവണക്രിയക്കായക്രിരസ്തുനസ്തു 

ഈ കകക്കാമസ്. വക്രിവക്രിധ വക്രിദകക്കാലയങ്ങളക്രിൽ നക്രിനക്കായക്രി പതക്രിപനയട്ടക്കാളലം കസ്തുട്ടക്രികൾ ഈ കകക്കാമക്രിൽ 

പപങ്കെടസ്തുതസ്തു. ഐടക്രി അധകക്കാപകരക്കായ പബനക്രി സര് ,  ജലക്രിന് റതീചര്, സക്രിസ്റ്റർ ലക്രിസ എനക്രിവരക്കാണസ് 

കകക്കാമസ്തുകൾകസ് യനതതൃതതലം നൽകക്രിയതസ് ഒരസ്തു വക്രിദകക്കാലയതക്രിൽ നക്രിനസ്തുലം ലക്രിറക്രിൽ കകറസ്സസ് 

അലംഗങ്ങളസ്തുപട 10% അലംഗങ്ങൾ കകക്കാമക്രിൽ പപങ്കെടസ്തുതസ്തു . വക്രിദകക്കാർതക്രികൾകസ് രണസ്തുയപർകസ് ഒരസ്തു 

ലക്കാപസ്യടക്കാപ്പെസ് വതീതവസ്തുലം സർകക്കാർ നൽകക്രിയ കകക്കാമറയസ്തുലം, കട്രെയപ്പെക്കാഡസ്തുലം പരക്രിശതീലനതക്രിനക്കായക്രി 

സസ്കൂളസ്തുകൾ നൽകക്രി. ഈ കകക്കാമക്രിലസ്കൂപട ഷസ്കൂട്ടക്രിങ്ങക്രിപന്റെ ബക്കാലപക്കാഠങ്ങൾ പഠക്രികക്കാനസ്തുലം 

ഡക്രിഎസസ്എൽആർ കകക്കാമറ അടസ്തുതറക്രിയസ്തുവക്കാനസ്തുലം കസ്തുട്ടക്രികളക്കായ ഞങ്ങൾകസ് സക്കാധക്രിചസ്തു. 
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നമസ്തുപട സസ്കൂളക്രിൽനക്രിനസ് രണസ്തുദക്രിവസലം നതീണസ്തുനക്രിന കകക്കാമക്രിൽ 4 കസ്തുട്ടക്രികളക്കാണസ് പപങ്കെടസ്തുതതസ്. 

കകക്കാമക്രിപല ഒനക്കാലം ദക്രിവസലം കകക്കാമറ ഉപയയക്കാഗക്രിയകണ രതീതക്രിയസ്തുലം കട്രെയപ്പെക്കാഡസ്തുലം കകക്കാമറയസ്തുലം 

കകകക്കാരകലം പചെയസ്തുന രതീതക്രികളസ്തുലം അതസ് ഉപയയക്കാഗക്രികസ്തുയമക്കാൾ ശ്രദക്രിയകണ കക്കാരകങ്ങളസ്തുലം സക്രിസ്റ്റർ 

വക്രിശദതീകരക്രിചസ്തുതനസ്തു. നകസ്കൂസസ് ചെക്കാനലക്കായ വക്രിയക്ടേഴസ് സക്രി ലസ്കൂപട പത്രവക്കാർത പചെയസ്തുനതക്രിപന്റെ നക്രിരവധക്രി 

ഉദക്കാഹരണങ്ങൾ വക്രിശദമക്കാകക്രി എപ്രകക്കാരലം ഒരസ്തു പത്രവക്കാർത തയക്കാറക്കാകണപമനസ് ഞങ്ങൾകസ് 

മനസക്രിലക്കാകക്രിതനസ്തു. അതക്രിനസ്തുയശഷലം ഗസ്കൂപ്പെസ്തുകളക്കായക്രി തക്രിരക്രിഞസ് ഞങ്ങളസ്തുപട സസ്കൂൾ പരക്രിസരങ്ങളക്രിൽ

ഞങ്ങൾകസ് തയക്കാറക്കാകക്കാൻ സക്കാധക്രികസ്തുന ഒരസ്തു വക്കാർത ഞങ്ങൾ തയക്കാറക്കാകക്രി. 

    പക്രിനതീടസ്ഗസ്കൂപ്പെസ്തുകളക്കായക്രി ഞങ്ങപള പസ്തുറയതകസ് വക്രിടസ്തുകയസ്തുലം കകക്കാമറയസ്തുലം 

കട്രെയപ്പെക്കാഡസ്തുലം ഉപയയക്കാഗക്രിചസ് ഞങ്ങളസ്തുപട വക്കാർതയസ് ആവശകമക്കായ യഷക്കാട്ടസ്തുകൾ തയക്കാറക്കാകസ്തുവക്കാൻ 

ആവശകപപ്പെടസ്തുകയസ്തുലം പചെയസ്തു. ഉചയയക്കാപട ഷസ്കൂട്ടക്രിലംഗസ് പസ്കൂർതക്രിയക്കാകക്രിയ ഞങ്ങൾ 18 യപർകസ്തുലം ഭക്ഷണലം

സസ്കൂളക്രിൽ നക്രിനസ്തു തപന ലഭക്രിചസ്തു. 

ഉചയസ്തുയശഷലം ഷസ്കൂട്ടക്രിലംഗസ് പചെയതക്രിനസ് അനസ്തുയയക്കാജകമക്കായ ശബ്ദങ്ങൾ ഒഡക്കാസക്രിറക്രി യസക്കാഫസ്റസ് 

പവയറക്രിലസ്കൂപട അധകക്കാപകരസ്തുപട സഹക്കായയതക്കാപട ഞങ്ങൾ പറയകക്കാർഡസ് പചെയസ്തു. യനക്കായക്രിസസ് 

റക്രിഡക്ഷൻ പചെയസ്തു ഞങ്ങളസ്തുപട ശബ്ദങ്ങൾ എങ്ങപന മക്രികവസ്തുറതസ് ആകക്കാപമനസ് ഞങ്ങളസ്തുപട 
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അധകക്കാപകർ ഞങ്ങപള പഠക്രിപ്പെക്രിചസ്തു. വളപര സയനക്കാഷലം നക്രിറഞ ഒനക്കാലം ദക്രിവസലം അങ്ങപന 

അവസക്കാനക്രിചസ്തു

കകക്കാമക്രിപല രണക്കാലംദക്രിവസലം ഞങ്ങപള കക്കാതക്രിരസ്തുനതസ് ആസതക്കാദകകരമക്കായ അനസ്തുഭവങ്ങളക്കായക്രിരസ്തുനസ്തു.

മസ്തുൻപസ് ഞങ്ങൾ പഠക്രിചസ് ഉപയയക്കാഗക്രിച ഓപ്പെൺയഷക്കാട്ടസ് വതീഡക്രിയയക്കാ എഡക്രിറർ യനകക്കാൾ വളപര 

എളസ്തുപ്പെതക്രിൽ നടതക്കാവസ്തുന  KDENLIV എന യസക്കാഫസ്റസ് പവയറക്കാണസ് ഇയനദക്രിവസലം അധകക്കാപകർ 

ഞങ്ങപള പരക്രിചെയപപ്പെടസ്തുതക്രിയതസ്. നകസ്കൂസസ് റക്രിയപ്പെക്കാർട്ടസ് വതീഡക്രിയയക്കാകൾകസ് യലക്കായഗക്കാ പകക്കാടസ്തുകക്കാനസ്തുലം, 

ഇൻറർവകസ്കൂ പചെയവരസ്തുപട യപരസ് അനക്രിയമഷൻ മസ്തുതലക്കായവ നൽകസ്തുവക്കാനസ്തുലം കടറക്രിൽ 

പകക്കാടസ്തുകസ്തുവക്കാനസ്തുലം എലക്കാലം സക്കാധക്രികസ്തുന ഈ യസക്കാഫസ്റസ് പവയർ വളപര രസകരമക്കായക്രി പബനക്രി സക്കാർ

ഞങ്ങപള പഠക്രിപ്പെക്രിചസ്തു. 

SGHSS KATTAPPANA



 നനകള പപകകനനടട

33

ഉചയസ്തു മസ്തുമസ്തുതപന എലക്കാ വക്രിദകക്കാർതക്രികളസ്തുലം നകസ്കൂസസ് റക്രിയപ്പെക്കാർട്ടക്രിങസ് പസ്കൂർതക്രിയക്കാകസ്തുകയസ്തുലം, 

അധകക്കാപകർ അപതലക്കാലം കക്കാസക്രിൽ പ്രദർശക്രിപ്പെക്രികസ്തുകയസ്തുലം പചെയസ്തു. അതക്രിനസ്തുയശഷലം ബക്കാഹസ്തുബലക്രി 

യപക്കാപലയസ്തുള്ള സക്രിനക്രിമകളക്രിപല സക്രിനക്രിമകളക്രിൽ ഉപയയക്കാഗക്രിച  Chroma Keyഎന സയങ്കെതലം 

ഞങ്ങൾകസ് പരക്രിചെയപപ്പെടസ്തുതക്രി. ഒരസ്തു പച  Background വരസ്തുന ഏതസ് പ്രവർതനപതയസ്തുലം 

നമസ്തുകക്രിഷ്ടപപ്പെട്ട  Background യലകസ് മക്കാറസ്തുനതക്രിനസ്തുള്ള മക്കാർഗമക്കാണക്രിതസ്. ഇതസ്തുപയയക്കാഗക്രിചസ് പലരസ്തുലം 

യഫകസ് നകസ്കൂസസ്തുകൾ ഉണക്കാകസ്തുന വക്രിവരവസ്തുലം ഞങ്ങൾ മനസക്രിലക്കാകക്രി. നക്കാലസ്തുമണക്രിയയക്കാപട ഞങ്ങളസ്തുപട

കകക്കാമസ് അവസക്കാനക്രിചസ്തു. ഈ കകക്കാമക്രിലസ്കൂപട ഒതക്രിരക്രിയയപറ പസ്തുതക്രിയ സസ്തുഹതൃതസ്തുകപള ഞങ്ങൾകസ് 

ലഭക്രിചസ്തു. ഈ രണസ്തു ദക്രിവസങ്ങളക്രിൽ പഠക്രിച കക്കാരകങ്ങൾ മറസ്തു കസ്തുട്ടക്രികളക്രിയലകസ് എതക്രികക്കാനസ്തുള്ള 

നക്രിർയദശവസ്തുലം ഞങ്ങൾകസ് ലഭക്രിചസ്തു. ജതീവക്രിതതക്രിപല ചെക്രില മറകക്കാനക്കാവക്കാത ദക്രിവസങ്ങളക്കായക്രിരസ്തുനസ്തു 

ഇവ. ലക്രിറക്രിൽ കകറസ്സസ് അലംഗങ്ങൾ ആകസ്തുവക്കാൻ അവസരലം തന കദവതക്രിനസ്തുലം സസ്കൂളക്രിപല 

അധകക്കാപകർകസ്തുലം ഈ പരക്രിശതീലനലം പസ്കൂർതക്രിയക്കാകക്കാൻ സഹക്കായക്രിച അധകക്കാപകർകസ്തുലം ഞങ്ങളസ്തുപട 

ഹതൃദയലം നക്രിറഞ നനക്രി

SGHSS KATTAPPANA



നന്മകള് പൂക്കുനന്നിടട

കകായയികരരംഗരം -കകരളരം
1 ഏഷഷ്യന് ഗഗയയിരംസയില് ഗമെഡല് കനേടയിയ ആദഷ്യ മെലയകാളയി ?
* ഏഞ്ചല് കമെരയി
2 ഒളയിബയികക്സ് നേനീന്തലയില് പഗങ്കെടടുത്ത ആദഷ്യ മെലയകാളയി?
* ഗസബകാസഷ്യന് കസവഷ്യര
3 കദകാണചകാരഷ്യ അവകാരഡക്സ് ആദഷ്യമെകായയി ലഭയിച്ച മെലയകാളയി?

* ഒ. എരം നേമഷ്യകാര

4 ആദഷ്യമെകായയി അരജടുനേ ആവകാരഡക്സ് കനേടയിയ വനേയിത?

* ഗക. സയി ഏലമ

5 രകാജനീവക്സ് ഗകാനയി കഖേല് രക്ത അവകാരഡക്സ് കനേടയിയ തകാരരം?

* കക  .   എഎം ബബീനനാമമനാള

6 ഇന്തഷ്യയടുഗട ഒളയിബയികക്സ് ചരയിത്രത്തയിഗല പകായരം കടുറഞ്ഞ തകാരരം?

*   സുമരേഷഷ് ബനാബ

7 കകരളരം എത്രതവണ സകന്തകാഷക്സ് കടകാഫയി കനേടയിയയിടടുണക്സ് ?

* 5 തവണ

8 എകദയിനേ, ഗടകക്സ്റക്സ് കയിക്കറക്സ് മെഝര    ങ്ങളയില് മെകാ൯ ഓഫക്സ്  ദ മെകാച്ചകായ മെലയകാളയി തകാരരം

* എസക്സ് ശയിശകാന്തക്സ്

9  ഗടകറക്സ് കയിക്കറയില് അരംഗമെകായ ആദഷ്യ മെലയകാളയി തകാരരം ?

* ടയിനേടു കയകാഹന്ന൯

10 കവകാളയികബകാള് രരംഗത്തക്സ് എക്കകാലഗത്തയടുരം ഉളള്ള്വല  പതയിഭ?

  * ജജിമജി മജനാ൪ജഷ്

  11 കകായയിക കകരളത്തയി ഗന്റെ പയിതകാവക്സ് ?

   * ജയി വയി രകാജടു

SGHSS KATTAPPANA

Amal joe

https://en.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Xavier
https://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_George
https://en.wikipedia.org/wiki/Suresh_Babu
https://en.wikipedia.org/wiki/K._M._Beenamol
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36 കമമമ്പ്യൂട്ട൪
            

ആധധുനനികലലലോകതനില് മനധുഷമമനസനിനന സസലോധധീനനിചനിട്ടധുള്ള ഏറധുവധുവും വലനിയ
ശലോസസ്ത്രയ  കണധുപനിടനിതമലോണണ്  കമമമ്പ്യൂട്ട൪.  വമവസലോയനിക  ലമഖല,
നതലോഴനില്ലമഖല, വലോ൪തലോമലോധമമലമഖല, വനിദമലോഭമലോസരവുംഗവും, ചനികനില്സലോരവുംഗവും,
കലോയനികരവുംഗവും എനനിങ്ങനന കമമമ്പ്യൂട്ടറനിനന്റെ ആവശമവും വളനര  
വലധുതലോയനി മലോറനിയനിരനികധുനധു.  ഈ ഇരധുപതലോവും നമ്പ്യൂറലോണനില് ദധുതഗതനിയനിലധുള്ള
കമമമ്പ്യൂട്ട൪   വനിപ്ലവവും  തനന  നടനനകലോണനിരനികധുനധു.  കമമമ്പ്യൂട്ട൪  എനലോല്
ആദമവും പലരധുനടയധുവും മനസനില് എലലോവും നചയധുനകലോടധുകധുന ഒരധു യലോന്ത്രമനധുഷമ
നനനലോയനിരധുനധു സങ്കലവും പനക്ഷെ അതല  കമമമ്പ്യൂട്ട൪. കമമമ്പ്യൂട്ട൪ എനലോല് നലോവും
ലഭമമലോകധുന വനിവരങ്ങള് സസധീകരനികധുകയധുവും ഓ൪മ്മയനില് സമ്പ്യൂക്ഷെനിചനിട്ടധുള്ള ഒരധു
ലപലോഗലോമനധുസരനിചണ്  അവനയ   മലോറധുകയധുവും  നചയധുന  ഒരധു  ഇലലസകലോണനികണ്
യന്ത്രമലോണണ്.

കമമമ്പ്യൂട്ടറനിനന  നപലോതധുനവ  മമ്പ്യൂനണ്  തരമലോയനി
തനിരനിചനിരനികധുനധു.  ഡനിജനിറല്,  അനലലലോഗണ്,  ഹഹൈബനിഡണ്  എനനിങ്ങനന.
കമമമ്പ്യൂട്ടറനിനന്റെ പധലോന പവ൪തനവും 5 ഘടകങ്ങനള അടനിസലോനമലോകനിയലോണണ്. 
ഇന്പധുട്ടണ്, നമമ്മറനി, അങ്കഗണനിത യമ്പ്യൂണനിറണ്, ഔട്ടണ്പധുട്ടണ്, നനിയന്ത്രണയമ്പ്യൂണനിറണ് 
എനനിവയലോണവ. കമമമ്പ്യൂട്ടറനിനല ഇലലസകലോണനികണ് ഘടകങ്ങളധുവും നമകലോനനികല്
ഭലോഗങ്ങളധുവും  നമമ്മറനിയധുവും  ഇന്പധുട്ടണ്-ഔട്ടപധുട്ടണ്  എനനിവയധുവും  ലച൪നതലോണണ്
ഹൈലോ൪ഡണ്  നവയ൪.  കമമമ്പ്യൂട്ടറനില്  നല്കധുന  ലപലോഗ്രമനിനനയലോണണ്  ലസലോഫണ്റണ്
നവയ൪ എനധു പറയധുനതണ്. 

SGHSS KATTAPPANA

PRANAV
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SGHSS KATTAPPANA

പപുലരര
ഹരരത ബരനപുക്കള് തങരനരല്ക്കപുക്കും 

ഹരരത ചചാരപുതയചാമമീ മണരല് 
പപുല൪ക്കചാല വവെയരലടരക്കവവെ
പപുല്വച്ചെടരകളരല് പവെരഴക്കും 

വെരതറപുനപുവവെചാ?

ഇളക്കും കചാറരല് പപുല് വച്ചെടരകളചാടവവെ
ഉഉൗഞചാലരവലനവപചാലചാടപുന 

പപുല്ച്ചെചാടര
പപൂവെപുകള് വെരട൪നപു സപുഗനക്കും 

പരക്കവവെ
പപൂവന്തേന് കപുടരക്കചാ൯ 
പറവനതപുനപു ശലഭക്കും

കചാനന വപചായ്കകള് 
തപുളരതപുടരക്കപുക്കും

കചാനക വപചായ്കകള് 
തപുളരതപുടരക്കപുക്കും

പകരകള് കപൂടരവനചാടപു യചാത്ര 
വചചാദരക്കവവെ

പ്രക ൃതര നന്മക്കചായര ഉദരക്കപുനപു 
പപുലരരകള്
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AGED

Lone among four walls
Me and my shadow, day and night 

Looking on this deserted way 
To hear someone

Cold and damp,grey and dull
Faded views and wrinkled skin

All alone in this room

Remembering old days of colours 
When had charm and bloom

Many were encompassed with mirth and
warmth

winter passed, lost fame and glory
Lone here,hunting horizon

Longing to hear the whisper of joy
Hoping colours of life  Will visit once again.

SGHSS KATTAPPANA

 POEM

Abhiram 



ROMY

EDWIN

AJIL JOICE

ANJALY

ANUPRANAV
ABHIJITH T



നനന്ദിയയയോടടെ 
യജയോര്ജന്ദിയന് 
ലന്ദിറന്ദില് കകൈററ്റ് 
ടസെനറ്റ് യജയോര്ജറ്റ് 

കൈട്ടപ്പന


