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സച്ച്കൂളടിചനെ കുറടിചച്ച് ......

1976 ആണച്ച് ഗവചണ്മെനച്ച് ഹഹൈ സച്ച്കൂൾ  സവാപടിതമവായതച്ച്. ഇവടിചടയുളള 
ആളുകളളചറയുയും കയർളമഖലയടിചലയുയും കവാർഷടികളമഖലയടിചലയുയും 
ചതവാഴടിലവാളടികളവായടിരുന. അവരുചട ഒരു ചെടിരകവാലസസ്വപ്നമവായടിരുന ഇവടിചട 
ഒരു ഹൈയർ ചസക്കണ്ടറടി സച്ച്ക്കൂൾ ഉണ്ടവാവുക എനള്ളതച്ച്. അവർക്കച്ച് അളഞവാ 
ആളറവാ കടിളലവാമമീറ്ററുകൾ സഞരടിചച്ച് ളവണമവായടിരുന അടുത്തുള്ള 
സച്ച്കൂളടിചലതവാൻ. 
ചചെറുനടിയൂർ ഗവാമപഞവായതടിചല ഈ ഹഹൈ സച്ച്കൂൾ വടിദദവാലയയും ഹൈയർ 
ചസക്കണ്ടറടി സച്ച്കൂളവായടി ഉയർതടിയതച്ച് 2014 ആണച്ച് . എടവായുംകവാസച്ച് മുതൽ 
പന്ത്രണ്ടവായുംകവാസച്ച് വചരയുള്ള ഈ സച്ച്കൂളടിൽ എടവായുംകവാസച്ച് മുതൽ ഇയുംഗമീഷയും 
മലയവാള മമീഡടിയതടിലയും  കുടടികൾ പഠടിക്കുനണ്ടച്ച് . കഴടിഞ്ഞ 
വർഷങ്ങളടില്ലചയല്ലവായും  SSLC പരമീക്ഷയടിൽ 95 -98 % വടിജയയും 
കരസമവാക്കടിചകവാണ്ടച്ച് മുളനറുകയവാണച്ച് .ചചെറുനടിയൂർ ഒരു കലവാഗവാമമവാണച്ച്
,കലചയ ളസ്നേഹൈടിക്കുകയുയും ളപവാതവാഹൈടിപടിക്കുകയുയും ചചെയുന ഒരു 
ജനെക്കൂടമവാണച്ച് ഈ ഗവാമതടിലള്ളതു .അതുചകവാണ്ടച്ച് തചന 
നെവാടൻ കലചയ അളങ്ങചയറ്റയും പരടിളപവാഷടിപടിക്കവാൻ ചചെറുനടിയൂർ സച്ച്കൂളടിചല 
ഓളരവാ അധദവാപകനയും രക്ഷകർതവാക്കളുയും വചളചരയധടികയും ശ്രദടിക്കവാറുണ്ടച്ച് .
പളഠദതര പവർതനെങ്ങളടിൽ ഞങ്ങളുചട കുടടികൾ ഒടയും പുറളകവാടല്ല .

2018 ൽ വർക്കല സബച്ച്ജടില്ലയടിൽ SPC അനവധടിച ഏക വടിദദവാലയവാളമവാണച്ച്
ചചെറുനടിയൂർ ഹൈയർ ചസക്കനറടി സച്ച്കൂൾ.സച്ച്കൂളടിൽ 2018 ൽ ലടിറ്റടിൽ 
ഹകറ്റസച്ച് പവർതനെയും ആരയുംഭടിച്ചു   .
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സറന്ദേശശം 

ഈ സച്ച്കൂളടിചല ലടിറ്റടിൽ ഹകറ്റച്ച്സച്ച് അയുംഗങ്ങളുചട 
ളനെതൃതസ്വതടിൽ തയവാറവാക്കടിയ ഡടിജടിറ്റൽ 
മവാഗസടിചന അണടിയറ പവർതകർക്കുയും അതടിന 
പടിനടിൽ അവരുചട കഴടിവടിനെച്ച് ളപവാതവാഹൈനെവുയും 
പടിന്തുണയുയും നെൽകടിയ എല്ലവാ അധദവാപകർക്കുയും 
വടിജയവാശയുംസകൾ ളനെരുന.

എലറ്റോവഡിധ ആശശംസകളശം ഭറ്റോവുകങ്ങളശം 

                                               

                                                ഷഷീല എൽ 
                                                        പ്രഥമറ്റോധധറ്റോപഡിക               
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സറന്ദേശശം 

   ലടിറ്റടിൽ ഹകറ്റച്ച്സച്ച് യൂണടിറ്റടിചന ആദദ സയുംരയുംഭമവായ
ഡടിജടിറ്റൽ മവാഗസടിൻ  തയവാറവാക്കടിയ എല്ലവാ 
ഹകറ്റച്ച്സച്ച് അയുംഗങ്ങചളയുയും അവചര നെയടിച 
അധദവാപകർക്കുയും എല്ലവാവടിധ ആശയുംസകൾ .

                                            ബടി.അനെടിൽകുമവാർ 
                                              PTA പസടിഡനച്ച്

 

                                                                  

                                                                

ജടി എചച്ച് എചച്ച് എസച്ച് ,ചചെറുനടിയൂർ 



വവാൽക്കണവാടടി -2019                                                                                                         11    

റണിപപസാർടജ് 

കുഞഡി പട്ടതഡി  ൻററ   യറ്റോത  ...............  

ഗവൺമമെൻററ്റ് ജലിഎചറ്റ്എസറ്റ്എസറ്റ്

മചെറുനലിയൂരലിൽ കൈഴലിഞ്ഞവർഷഷം ലലിറലിൽ

കകൈററ്റ്സറ്റ് യൂണലിറലിമനെ കുടലികൈമള

തലിരമഞ്ഞടുക്കുകൈയുണണ്ടായലി .ആദദ്യഘടതലിൽ 

20 കുടലികൈമളയണ്ടാണറ്റ് തലിരമഞ്ഞടുതതറ്റ്

രണണ്ടാമെമത ഘടതലിൽ 5 കുടലികൈമള

തലിരമഞ്ഞടുത. 25 അഷംഗങ്ങൾ ഓടുകൂടലി

ലലിറലിൽ കകൈററ്റ്സറ്റ് ക്ലബറ്റ് മുനനണ്ടാട്ടുനപണ്ടാകുന്നു . 

സഷംരഷംഭതലിനെറ്റ് ചുകണ്ടാൻപലിടലിക്കുനതറ്റ്

അധദ്യണ്ടാപലികൈമെണ്ടാരണ്ടായ ശശ്രീമെതലി സുജ വലിജയനഷം ശശ്രീമെതലി ലശ്രീനെനദവലിയുഷം ആണറ്റ്. 

ലലിറലിൽ കകൈററ്റ്സറ്റ് അഷംഗങ്ങൾകറ്റ് ആനെലിനമെഷൻ, നപണ്ടാഗണ്ടാമെലിങറ്റ്, ഇൻറർമനെററ്റ് ആൻഡറ്റ് 

കസബർ മസകൈക്യൂരലിറലി, മമെണ്ടാകബൽ ആപറ്റ് നെലിർമെണ്ടാണഷം, മെലയണ്ടാളഷം കൈമക്യൂടലിഷംഗറ്റ് എനശ്രീ 

നമെഖലകൈളലിൽ പരലിശശ്രീലനെഷം നെൽകൈലികഴലിഞ. ഇലനകണ്ടാണലികറ്റ്, നറണ്ടാനബണ്ടാടലികറ്റ് എനശ്രീ നമെഖലകൈളഷം 

അവർ പരലിശശ്രീലലിക്കുഷം. സ്കൂളലിൻമറ കഹൈമടകൈറ്റ് ക്ലണ്ടാസറ്റ് മുറലികൈൾ ലലിറലിൽ കകൈററ്റ്സറ്റ് അഷംഗങ്ങളമട 

പൂർണ്ണ നമെൽനനെണ്ടാടതലിലണ്ടാണറ്റ് പവർതലിക്കുനതറ്റ്. ഐടലി അധലിഷലിതമെണ്ടായലിട്ടുള്ള എലണ്ടാ 

പവർതനെങ്ങളഷം ലലിറലിൽ കകൈററ്റ്സറ്റ് അഷംഗങ്ങളണ്ടാണറ്റ് നെടപണ്ടാക്കുനതറ്റ്.

പധണ്ടാനെഅധദ്യണ്ടാപലികൈയുമടയുഷം മെററ്റ് അദദ്യണ്ടാപകൈരുമടയുഷം പലിടലിഎ യുമടയുഷം പൂർണ്ണ സഹൈകൈരണഷം 

ആണറ്റ് ഈമയണ്ടാരു സഷംരഷംഭഷം വലിജയകൈരമെണ്ടായലി മുനനണ്ടാട്ടു മകൈണ്ടാണ്ടുനപണ്ടാകൈണ്ടാൻ കൈഴലിയുനതറ്റ് .

നെവഷംബർ ആററ്റ് ഏഴറ്റ് തശ്രീയതലികൈളലിലണ്ടായലി നെടന സബലില കൈദ്യണ്ടാമ്പുകൈളലിൽ 6 കുടലികൈമള 

പമങ്കെടുപലികണ്ടാൻ കൈഴലിഞ -ആനെലിനമെഷനഷം നപണ്ടാഗണ്ടാമെലിനഷം ആയലിരുന്നു കൈദ്യണ്ടാമ്പുകൈൾ. കൈദ്യണ്ടാമെറ 

ഉപനയണ്ടാഗലിചറ്റ്  വണ്ടാർതകൈൾ ,നഡണ്ടാകൈക്യൂമമെന്ററലികൈൾ എനലിവ  നൂതനെ നസണ്ടാഫറ്റ് മവയർ പരശ്രീശശ്രീലനെഷം 

ലഭലിച ലലിറലിൽ കകൈററ്റ്സറ്റ് അഷംഗങ്ങൾ  ഉടമനെ ആരഭലിക്കുനതണ്ടാണറ്റ്.

                                                                                           SITC

ജടി എചച്ച് എചച്ച് എസച്ച് ,ചചെറുനടിയൂർ 
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അമൃതയം

                      നതണ്ടാടുകൈൾ വരണ്ടുനപണ്ടായറ്റ്,
                          ഇന്നുണങ്ങലിയ ചെളലി-
                           പണ്ടാടുകൈൾ മെണ്ടാതഷം ,
                     പണ്ടുമതളലിനെശ്രീമരണ്ടാഴുക്കുകൈൾ
                        നകൈരനകൈദണ്ടാരങ്ങൾ ക്കു 
                     നപരണ നെൽകൈണ്ടാൻ,മെണ്ണലിൻ
                       ദണ്ടാഹൈശണ്ടാലകൈൾ തശ്രീർത -
                     ശണ്ടാനലിയലിൽകുളലിപലികണ്ടാൻ
                        ഊറലിമയതലിയ ജശ്രീവ-
                          ധണ്ടാരകൈൾ,വറശ്രീ ;
                    സൂരദ്യണ്ടാഘണ്ടാതമൂററ്റ് ച്ഛയലിൽതശ്രീര-
                       രണ്ടാശലികൈൾ  മെയങ്ങുന്നു.
                    കൈണ്ടാഞ്ഞ പുൽക്കൂനെറ്റ്ബലിൻ കൈനെലി-
                        മവനെറ്റ്കൈലിലഷം നതടലിനതടലി 
                        നമെഞനെശ്രീങ്ങുന്നൂ കൈന -
                         കൈണ്ടാലലികൈൾ, മെനഷദ്യരുഷം.
                       എവലിമട വർഷഷം ,
                       മെണ്ണലിലമൃതറ്റ്  മപയണ്ടാൻ ?
                                                        
                                                                ഷലിബലി എസറ്റ് ,9 എ 

                                                           

ജടി എചച്ച് എചച്ച് എസച്ച് ,ചചെറുനടിയൂർ 
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കടങ്കേഥകള

അകത്തുതടിരടിചതറുത്തു, പുറത്തുമുടയടിട 
കുരുമുളകച്ച്

അച്ഛചനെവാരു പടതന, മുക്കമീടയും മുക്കമീടയും 
നെനെയുനടില്ല

തവാമരയടില

അടയയും തുറക്കുയും കടിങ്ങടിണടിപതവായയും
കണച്ച്

ആനെചക്കവാമടിൽ ചപവാടടിയരടി
വഴുതനെങ്ങ

അപയും ളപവാചല കവാലണ്ടച്ച് അൽപയുംമവാതയും 
കവാലണ്ടച്ച്

ആമ

അമ്മ ശയയടിൽ, മകൻ നൃതശവാലയടിൽ
അമ്മടി അമ്മടിക്കുടടി

അമ്മചയ കുതടി മകൻ മരടിചു  -തമീചപടടിക്കമച്ച്
  മമീന എയും ,9 ബടി                                      

ജടി എചച്ച് എചച്ച് എസച്ച് ,ചചെറുനടിയൂർ 
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സൈതത്യകസാമൻ

ജബണ്ടാലയുമട പുതനെണ്ടാണറ്റ് സതദ്യകൈണ്ടാമെൻ. ധനെലികൈരുമട 
വശ്രീടുകൈളലിൽ പലതരതലിലള്ള നജണ്ടാലലികൈൾ മചെയ്തുകൈലിട്ടുന 
വരുമെണ്ടാനെഷം മകൈണ്ടാണറ്റ് ജബണ്ടാല പുതമനെ 
വളർതലി.നവദണ്ടാനെദ്യയനെതലിലള്ള സമെയമെണ്ടായനപണ്ടാൾ 
സതദ്യകൈണ്ടാമെൻ അമ്മനയണ്ടാടറ്റ് നചെണ്ടാദലിച. "അനമ്മ, ഒരു ഗുരുവലിമന്റ
കൈശ്രീഴലിൽ നവദപഠനെതലിനെറ്റ് എനെലികണ്ടാഗഹൈഷം നതണ്ടാന്നുന്നു. ഗുരു 
എനനണ്ടാടറ്റ് നെലിമന്റ നഗണ്ടാതനമെമതനറ്റ് നചെണ്ടാദലിചണ്ടാൽ എനണ്ടാണറ്റ് 
ഞണ്ടാൻ പറനയണതറ്റ്”.
അതു നകൈൾമക അമ്മ പറ ഞ. "നഗണ്ടാതനമെമതനറ്റ് 
അനനെന്വേഷലികണ്ടാൻ എനെലിക്കു കൈഴലിഞ്ഞലില. ഗുരു നചെണ്ടാദലിചണ്ടാൽ നെശ്രീ 
ജബണ്ടാലയുമട പുതൻ സതദ്യകൈണ്ടാമെൻ എന്നു പറയുകൈ"
അമ്മയുമട അനഗഹൈഷം വണ്ടാങ്ങലി സതദ്യകൈണ്ടാമെൻ ഗുരുവലിമനെ 
അനെന്വേഷലിച പുറമപട്ടു. ഹൈരലിദ്രുമെമന്റ പുതനഷം 
ബ്രഹ്മജണ്ടാനെലിയുമെണ്ടായ ഗഗൗതമെമന്റ അടുതണ്ടാണറ്റ് 

സതദ്യകൈണ്ടാമെൻ എതലിനചർനതറ്റ്. 
സതദ്യകൈണ്ടാമെൻ ഗഗൗതമെമനെ നെമെസ്കരലിചതലിന 
നശഷഷം, തമന ശലിഷദ്യനെണ്ടായലി സന്വേശ്രീകൈരലികണ്ടാൻ 
കൈനെലിവുണണ്ടാകൈണമമെനറ്റ് അനപകലിച.  

സതന്യകൈമാമസന്റെ അറഡിവഡിരനമാടുള്ള ആഗ്രഹവഅം അവസന്റെ 
സതന്യസന്ധതയഅം മനസഡിലമാകഡിയ ഗുരു അവനു ജമാനഅം 
പകൈർന്നു നലമാൻ സമ്മതഡിച്ചു .
                                                അജഡിത്ര എസറ്റ് ,9 എ   

ജടി എചച്ച് എചച്ച് എസച്ച് ,ചചെറുനടിയൂർ 
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മസാതൃപസ്നേഹയം

എൻ നെവാവടിൽ ആദദമവായടി വന നെടിറചഞ്ഞവാരു
ആദദവാക്ഷരമവാചണചന അമ്മ
വമീടടിചന വടിളക്കവാണച്ച്, ളദവടിയവാചണചന 'അമ്മ '

വവാൽസലദയും  ചകവാചണ്ടചന മൂടടിപുതപടിച്ചു
ദദുഃഖതടിൽ ചൂടടിചനെ മവാറ്റടി 
നെന്മയുചട പൂക്കൾ വവാരടിചയറടി   ചഞ്ഞചന
നെന്മയുചട ചമവാഴടിമുതവായടി മവാറ്റടി

എൻ അമ്മയവാചണചന  ഹദവയും
എനചമൻ മനെസടിൽ വടിളങയും
ഹദവയും 
എത മളനെവാഹൈരടിചയചന അമ്മ 
എനമ്മചയ എനെടിളക്കചറയടിഷയും.
പകരയുംചവയവാനെടില്ലവാത
 സുഹ്രതവാചണചന 'അമ്മ '
  

                                                 അമൃത സടി,9 എ
                

ജടി എചച്ച് എചച്ച് എസച്ച് ,ചചെറുനടിയൂർ 
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ചപവാനടിക്കടിളടിയുചട ബുദടി

മമീ൯ ചകവാതടിയനെവായ ഒരു കരടടിയവായടിരുന
ബടി൯. ഒരു ദടിവസയും ബടി൯ ചൂണ്ടയടിടവാനെവായടി

പുഴക്കരയടിചലതടി. അളപവാഴവാണച്ച്
അവനെളതവാ൪തതച്ച്. ചൂണ്ടയടിടവാനള്ള ഇര

വമീടടിൽ മറന വച്ചു. ളശവാ ! ഇനെടി എന്തു ചചെയയും ?
ബടി൯ കരടടി തവാടടിക്കച്ച് ഹകയുയും ചകവാടുതച്ച്

പുഴക്കരയടിളലക്കു ളനെവാക്കടി. 
അളപവാഴവാണച്ച്  ഹകയടിചലവാരു പതച്ച്റവുമവായടി 
ളഡവാഡുക്കരടടി പുഴയടിളലക്കു വനതച്ച്. 
വടിഷമടിചടിരുന ബടിനവടിചന അരടികടിൽ 
ളഡവാഡു ഇരുന. എനവാ ബടി൯  
വടിഷമടിചടിരടിക്കുനതച്ച്  ? ളഡവാഡു ളചെവാദടിച്ചു. ബടി൯ 
കവാരദയും പറഞ. ചശ ! ഞവാനയും ഇളത 
അവസയടിലവാണച്ച്. ചൂണ്ടയടിടവാനള്ള 
ഇരചയവാചക്ക എടുത്തു. എനവാൽ 
ചൂണ്ടചയടുതടില്ല. എനടിടച്ച് അവനയും പുഴയടിളലക്കച്ച് 
ളനെവാക്കടി ഇരുപവായടി.
കമീ.....കമീ..... എനവാ കരടടിളചട൯മവാചര ഒരു 
സങ്കടയും ? ബടിനവുയും  ളഡവാഡുവുയും ളനെവാക്കുളമവാൾ 
അതവാ ചപവാനടിക്കടിളടി പറനവരുന. അവർ 

ജടി എചച്ച് എചച്ച് എസച്ച് ,ചചെറുനടിയൂർ 
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കവാരദയും പറ ഞ.
ഇതടിനെവാളണവാ വടിഷമടിചടിരടിക്കുളന.
 ളഡവാഡുളചടചന ഹകയടില ള്ള ഇര 
ബടിനടിളചടചന ചൂണ്ടയടിൽ ളകവാ൪തച്ച് മമീ൯ 
പടിടടിചവാൽ ളപവാളര........? ചപവാനടിക്കടിളടി ളചെവാദടിച്ചു. 
'അതു ളനെരവാണളല്ലവാ...... അവ൪ ചപവാനടിക്കടിളടി
പറഞ്ഞതുളപവാചല ചചെയച്ച്തു. അവ൪ക്കച്ച് ധവാരവാളയും
മമീനയും കടിടടി. കടിടടിയ മമീ൯ തുലദമവായടി വമീതടിചച്ച് 
ളഡവാഡുവുയും ബടിനയും സളനവാഷളതവാചട മടങ്ങടി.

                                          സവാന്ദ്ര എ എസച്ച് ,9 എ

ജടി എചച്ച് എചച്ച് എസച്ച് ,ചചെറുനടിയൂർ 
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മനസൈജ് 

ആരരമാ പറഞ വമാകമാണറ്റ് 
രതങ്ങലരനമാ,വഡിങ്ങലമാരനമാ 
ആരുഅം കൈമാണമാസത 
നശ്രീ എസന തരലമാടുന്നു ,വഴകഡിടുന്നു 
ആരമാ നശ്രീ .....നശ്രീയമാരണമാ മനസറ്റ് 
എരന്തേ നശ്രീ എസന കൈണഡില്ല ...
ഇത്രനമാൾ നമാൾ ഞമാൻ ഒറ്റകറ്റ് കൈരഞഡിസല 
മനരസ വരൂ ....വഡിട്ടു രപമാകൈരുതറ്റ് 
തമാങ്ങമായഡി തണലമായഡി കൂസട രവണഅം ..
   

                                                                               വഡിസ്മയ ജഡി എ ,9 സഡി 

ജടി എചച്ച് എചച്ച് എസച്ച് ,ചചെറുനടിയൂർ 
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റരറ്റോദനശം

ചപവാടടിനെമീർത്തു പവായുവവാൻ
ഭൂമടിയുചട പവാതകൾ
പണടിയുയും വഴടിപണടിക്കവാരവാ!
ടവാറടിൻ കരടിപുക 
കുടടിച്ചു ചവയടിലവാൽ വമീണയും
കമീറടിച്ചുളടിഞ ചമളയവാചട 
    നെമീറുന മനെളസവാചട നെമീങനടിതവാ 
ഞവാൻ ...നെമീചയങനടിതവാ ഞവാൻ ...
എചന ളരവാദനെയും ....
ളകൾക്കുനടില്ല ആരുയും ളകൾക്കുനടില്ല...
                             

                                     പൂർണദവാവടിഡ എ എസച്ച്,9B    
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ഉദ്ധരണണികള

                                                      
അതധറ്റോഗ്രഹശം:
   സമതച്ച് കൂടുളമവാൾ അതദവാഗഹൈവുയും കൂടുന.
                                                   - മറ്റോർറലറ്റോ
അധധറ്റോനശം:
 സസ്വർഗതടിചന അനഗഹൈയും
പൂർണവടിശ്രമമവാണച്ച്,ഭൂമടിയുചട അനഗഹൈയും 
അധസ്വവാനെവുയും.
                                    - റഹൻറഡി വറ്റോൻഡഡക
അധഡികറ്റോരശം: 
     ബഹുമവാനെമടില്ലവാത അധടികവാരയും ളപവാചല 
അപകടകവാരടിയവാണച്ച് തമവാശയടില്ലവാത 
അധടികവാരയും.
                                    - എറഡികഡ് റസവഡറഡഡ്
                                                                            
                                                                                 
അനുഭവശം:
               ഓളരവാരുതരുളടയുയും ചതറ്റുകൾക്കച്ച് 
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നെൽകടിയടി
രടിക്കുന ഓമനെളപരവാണച്ച് അനഭവയും.
                                        - ഓസഡ്കറ്റോർ ഡവൽഡഡ്
അനുസരണശം: 
  അനസരണയും വടിജയതടിചന മവാതവാവവാണച്ച്.
                                           - എസഡ് കഡിലസഡ്
അനധർ:
അനെദർ നെടിങ്ങളളവാടച്ച് ചപരുമവാറണചമനച്ച് 
നെടിങ്ങളവാഗഹൈടിക്കുന വടിധതടിൽ അവളരവാടച്ച് 
ചപരുമവാറരുതച്ച്.അവരുചട ആഗഹൈങ്ങൾ 
ളവചറയവായടിരടിക്കുയും.

           -ബർണറ്റോഡഡ്ഷ
അപകടശം:
പണ്ടച്ച് നെവായും മരണയും വചര ജമീവടിചടിരുന.ഇനച്ച് 
നെവായും ഒരു വവാഹൈനെയും ളദഹൈതച്ച് കയറുയും വചര 
ജമീവടിക്കൂ.

-വഡിൽറററ്റോജഴഡ്സഡ്
അപകടകറ്റോരഡി:
അരമടയനയും അരബുദടിമവാനമവാണച്ച് ഏറ്റവുയും 
അപകടകവാരടി.

                -റഗെറഥ
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അപകടരഹഡിതൻ:
അല്പ ജവാനെയും അപകടമവാചണങ്കടിൽ 
അപകടരഹൈടിതനെവാവവാൻ മവാതയും അറടിവുളളവൻ 
എവടിചടയവാണുളളതച്ച്.

            -ഹകഡിലഡി
അപൂർണത:
ഹദവയും നെടിർമ്മടിച എല്ലവാ വസച്ച്തുക്കൾക്കുയും ഒരു 
ളപവാറലണ്ടച്ച്.

         -എറമഴഡ്സഡ്ണ

അബദശം :
        തതസ്വചെടിനകരടിൽ ചെടിലർ പറയുന 
അനഷീതഡി:
  അനെമീതടി ചചെയനവൻ തനെടിചക്കതടിചര 
സമരയുംചചെയന.                   - ഹറ്റോവറ്റോർഡഡ്          

                                           ശ്രമീധനെദ എസച്ച് ,9 സടി 
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ഗയംഗസാദത്തൻ 

ഗഷംഗണ്ടായമുനെണ്ടാനെദലികൈളമട തടങ്ങളലിൽ ഈ 
ഇതലിഹൈണ്ടാസകൈണ്ടാലത കുരുകമളന്നുഷം പണ്ടാഞണ്ടാലമരന്നുഷം രണ്ടു 
രണ്ടാജവഷംശങ്ങൾ വണ്ടാണലിരുന്നു. കുരുരണ്ടാജണ്ടാവണ്ടായ ശനനവലിനെറ്റ് 
ഗഷംഗണ്ടാനദവലിയലിൽ ഏഴുപുതനണ്ടാർ ജണ്ടാതരണ്ടായലി അവർ 
ഏഴുനപരുഷം കശശവതലിൽതമന നെലിരദ്യണ്ടാതരണ്ടായനശഷഷം 
എടണ്ടാമെതു ജനെലിച കുഞ്ഞലിനനെണ്ടാടുകൂടലി ഗഷംഗണ്ടാനദവലി 
അപതദ്യകയണ്ടായലി.
നദവലി പുതമനെമകണ്ടാണ്ടുനപണ്ടായലി വണ്ടാത്സലദ്യപൂർവഷം വളർതലി. 
രണ്ടാജകുമെണ്ടാരനണ്ടാർ അറലിഞ്ഞലിരലിനകണ സകൈലവലിദദ്യകൈളഷം 
പുതമനെ നെലിപുണനെണ്ടാകലിതശ്രീർതനശഷഷം ഗഷംഗണ്ടാനദവലി 
ശനനമെഹൈണ്ടാരണ്ടാജണ്ടാവലിമന്റ അടുകൽ മെടങ്ങലിവനറ്റ് പുതമനെ 
അനദ്ദേഹൈമത ഏൽപലിച. ഇങ്ങമനെ ഗഷംഗയണ്ടാൽ ദണ്ടാനെഷം 
മചെയമപട ആ രണ്ടാജകുമെണ്ടാരന ഗഷംഗണ്ടാദതൻ എന നപരറ്റ് 
പസലിദമെണ്ടായലിതശ്രീർന്നു. സുന്ദരനഷം ധശ്രീരനഷം സമെർത്ഥനമെണ്ടായ
ഗഷംഗണ്ടാദതൻ സതദ്യസന്ധതയലിലഷം പലിതഭകലിയലിലഷം ഒരു 
മെണ്ടാതകൈണ്ടാ രണ്ടാജകുമെണ്ടാരനെണ്ടായലിതശ്രീർന്നു.

                                ഇതലിഹൈണ്ടാസ കൈഥകൈളലിൽ നെലിനറ്റ് 
                                         സലിന്ദൂര ബലി 
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ലടിറ്റടിൽ ഹകറ്റച്ച്സച്ച് അയുംഗമവായ ആളരവാമൽ .എസച്ച് Scratch   എന  
ളപവാഗവായും ഉപളയവാഗടിചച്ച്  നെടിർമ്മടിച ചഗയടിമടിചന സച്ച്കമീൻളഷവാടകൾ 
ആണച്ച് തവാചഴ ചകവാടുതടിരടിക്കുനതച്ച് .  Scratch 2     ളപവാഗവായും 
ഉപളയവാഗടിചവാണച്ച് ഈ ചഗയടിയും നെടിർമടിചടിരടിക്കുനതച്ച് .ളപവാഗവാമടിചന 
സച്ച്കടിപച്ച്റ്റച്ച് ളനെവാക്കടി ആർക്കുയും ഇതച്ച് ചചെയവാൻ കഴടിയുനതവാണച്ച് .
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My Teacher
Teacher......O teacher

My English Teacher

She is a pretty teacher..

She taught us lessons and
moral stories.
She doesn”'t scold, harm
or beat us.
She is like an angel from the sky......
She taught us to distinguish between 
good and bad.
She has an inevitable language skill 
She is like a friend for the class......   
                          ANJALI S, 9A
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My Mother
My Mother, my precious
gift
Who loves and cares me
Precious gift of god...
She looks cute when she
smiles
Like the stars in the sky...
She cares me
Like an infant baby...
      My mother, my precious gift

Who loves and cares me
I want to make her smile...
I want to make her happy
Like the shining sun in the sky...

My mother,my precious gift
Who loves and cares me .
Her loves is endless         
                        SIJI B S,9 B
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ALONE ALONE ALONE .........

   I still remember the day
when I lost you

I still remember the day when
I missed you
 You have become my laughter
You are the one who makes
me live

  The day when you leave me alone,
  You had taken every colour of my life

And put my life in darkness.

Once you were my laughter,but 
Now you took all my happiness
And made me to live in your memories
Alone....Alone.....Alone.
                            
                                SnehaG,9B
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FRIEND    
Friend are the ones

who catch our minds
Who understands our
feelings who always
Be with us...
They are like angels from the heaven
Who will be there in all our sorrows....
They are the memorable treasures
Which we won't forget ....
They are always in our heart
Like a sculpture.
Which can't be destroyed by anyone ?
They are the unbreakable bonds of
Trust and care...
                     FATHIMA NAJEEM,9A 
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Museum  of   MATHEMATICS 
  In  order  to  understand  the  
universe   you  must  know the 
language  in  which  it  is  written 
and  that  language  is  Mathematics. 
Mathematics  is the  hidden  architecture
of the universe. Pure  mathematics  is  
about  looking  at  what  you  
understood  and  seeing  that  there's  
deeper  mystery  there  than  you  
realized.  Mathematics  is  the  language
with  which God  has  written  the  
universe.  Mathematics  rightly  viewed 
possesses  not  only  truth  but supreme
beauty.       

             
Jesna.s
                     

9 C      
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Do You Know...........              

.Pearl Oyster form pearls when 
grainsof sand or 
other irritating 
particles get struck 
inside their shells
 

●  Diamond conducts heat 5 times 
faster than copper, that is why  it 
feels cold to touch

● .Spider webs are made of a strong
pliable protein produced by the 
glands in the abdomen of spiders.

● .Some frogs eat so many fireflies
even they start gloving.

● In Jupiter wind blows faster than
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 hurricanes and tornadoes..
● There are trillions of microbes

living on and in the human
body.

● .Humans and giraffes have the
same number of bones in

their necks

● .Yawning may help in keeping you
alert by allowing

● you to intake more oxygen which
the brain needs to
function properly 

● .Cauliflowers come in purple and
orange colour too

  
ANURAG.A.R,9B
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   Riddle on Authors  

1.The tallest author?
    Longfellow

2.The quickest author?
   Jonathan swift

3.The heaviest author?
   Milton

4.The sportsman author?
   Tennyson

5.The most romantic poet?
   Lovelace

6.The coldest author?
   Robert Frost

7.The most cheerful author?
   Samuel Smiler
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8.The wild writer?
   Oscar Wilde
9.The author who always remains young?
   Patritia Young

10.The author often found near wells?
     H.G.Wells
11.The author who likes to have safe?
     John Lock

12.The writer who lives among sheep?
     Eric Shepherd

13.The writer with strong willpower?
     Will Durant

14.The poet whose verses are worth reading?
     Williams Wordsworth

15.The poet who has the resemblance of the pope?
     Alexander Pope

                                   ANJANA.R.S,9B
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FATHER

He is my first love
I know he sacrifice lots for
me. 
He is good as my mother
Responding,  recognizing
My needs
He tries his hands at
everything,dressing,playing
He can play like a kid
He can advice like a friend
He can protect me like a body guard
He tried his maximum to full fill my 
dreams
I love my dad till my last breath.

                               AVANI BIJU,9C
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● SILENCE  

My silence doesn't mean I am happy
My silence doesn't mean I am sad
My silence doesn't mean I am in love
But.... silence is just a heap of feeling
My life is full of silence .......
My minds is filled with silence....
At last my death filled with silence........

• SUNNY.A,9A
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The Wonderful night

 The stars are shining like pearls
 Mr Moon is sleeping, 
And shows a pleasing smile 
 Some times through the black sky,

The shooting stars are falling like a leaf
Leaf is falling from a tree
Every night I wish to be a part of the 
endless night.

SANJITHA.S,9B
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सच्चचा    ममित  

सच्चचा ममित ईश्वर कचा सबससे मप्रिय वरदचान हह।
ममिततचा सससचार ककी सबसस बडडी मनयचामित हहह।
सच्चचाममित वहडी हह जचास  मवश्वचासपचात तथचा सदचाचचारर
हहो।जहो आवश्यकतचा पडनस पर कचामि आऎ  , वहडी 
सच्चचा ममित हह।
  ततलसडीदचास जडी नस अपनसे ग्रन्थ 
रचामिचररतमिचानस मिमें ममित कसे  लक्षण बतचातसे हतए 
कहचा हह मक सच्चचा ममित वहडी हह जहो अपनस ममित
कस  दतदुःख मिमें दतदुःखडी हहो  , अपनस बडस सस बडस दतदुःख
 कहो धधूल  - कण कस  समिचान और ममित कस  धधूल-
कण कस  समिचान दतदुःख कहो बडचा समिझस  ,
ममित कहो  बतरस  मिचारर्ग सस रहोककर अच्छस मिचारर्गपर 
चलचाए ममित कस  रतणणों कहो प्रिकट करस  और उसकस
अवरतणणों कहो
 हडी हहोतडी हह।कणर्ग-दतयर्योधन तथचा कक ष्णचा-सतदचामिचा ककी
ममिततचा सच्चडी ममिततचा कस  उदचाहरण हहह।
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परर तत आज कस  यतर मिमें तहो ऎसस ममित   ककी 
कल्पनचा मिचात हडी ककी जचा सकतडी हह क्यणों मक 
आजकल ममिततचा मकसडी न मकसडी स्वचाथर्ग सस 
प्रिसररत हहोकर ककी जचातडी हह।स्वचाथर्ग ककी पधूमतर्ग हहोनस 
पर ममिततचा भडी समिचाप्त हहो जचातडी हह।
            
             मिडीनधू डडी ,9सडी   
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   नतक्कट नचाटक  
    हम बचचच नससब सच मगरच

ढहोलक ककी आवचास.....
चचौरचाहचा...भडीड़ कसे  बडीच ससे कत छ बच्चसे आत 
हह...हचाथ मिमें पतस्तक,खतशडी
ससे उछलतसे खहोलतसे.....
(कहोरस  ) हमि बच्चसे मदल कसे  सच्चसे नसडीब पर 
खखींचसे बनसे अच्छसे तहो चलसे
स्कल मिमें  , जहहाँ प्यचार दसे नसे  , मवदचा दसे नसे रतरु जहहाँ
स्कधू ल मिमें  ... घण्डडी बजडी...मणर मणर मणर...
छचार मववशतचा पधूणर्ग स्वरणों मिमें

पहलचादुः अरसे घण्डडी बजडी इतनडी समिय हतई टडीचर
जडी अभडी तक नहखीं अचाई....

दधूसरचादुः आ जचायमेंरहो...इस सचाल हमिमें खधूब पढ़नचा 
  हह,इस स्कधू ल कचा अमभमिचान बननचा हह.          
 तडीसरचादुः मकतनसे अच्छसे हह हमिचारसे  रतरूजन वसे हमिमें
प्यचार दसे नसे हह,अच्छडी
           
 तरह पढचानडी हह हमिचारसे  अचाचरणणों पर भडी वसे 
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ध्यचान दसे तसे हह न

पहलचादुः अरसे  ! समिय तहो दहोपहचार हहोनसेवचालचा हह  .
अचाओ हमि स्टचाफरूमि जचायमें और दसेखमें....
स्टचाफरूमि  मिमें घण्डडी बजनसेवचालडी बचाबधू ससे पधूछसे
कहोरसदुः बचाबधूजडी  , अचाज स्कधू ल मिमें पढचाई नहखीं हह  ?
यहहाँ टडीचर कहो मदखचाई नहखीं दसे तचा.

बचाबधूजडीदुः बच्चहो  , ततमि नचादचान हहो  ... भहोलसे भचालसे  
समिचाचचार पत नहखीं पढचा...
कहोरसदुः उसमिमें क्यचा हह?

बचाबतजडीदुः अरग्रसेजडी जडी चलचा इलसेक्शन ककी सवर्वे  ,
मिलयचालमि जडी चलचा  I.T कसे  कहोसर्ग कहो महन्दर 
चलडी   B.P.L survey कहो मवजचान चलचा  रसे शन
पर नचामि भरचानसे  , रमणत चलचा वहोटसर्ग मलस्ट मिमें 
 नचामि भरनसे और समिचाज शचास्त चलचा आधचार 
कचाडर्ग  मिमें फहोटहो 

बच्चसे (अतडीव दतख ससे  ) एक हडी आवचास मिमें
       क्यचा....?
  तहो हमिमें मसखचायसेरचा कचौन...?
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  हसे समिचाज  , हमिमें मसखचायसेरचा कचौन ?

(कहोरस  ) मिचाथसे पर हचाथ रखकर....

हमि बच्चसे नजडीब ससे मररसे  कहोई नहखीं यहहाँ हमिमें 
पचालनसे हमि बच्चसे नजडीब ससे मररसे  कहोई नहखीं यहहाँ
हमिमें पचालन खतशडी ससे पतस्तक....बहर सब पडीछसे  
फमें ककर....आतसे हह
     पतस्तक छहोडहो कहोई यहहाँ आए नहखीं हमिमें

शचौकनसे जचायमें कहखीं...घतमिमें कहखीं

रहमें कहखीं  .... मकयसे अपनसे मिनमिचानसे....
  पतस्तक छहोडहो कहोई यहहाँ आए नहखीं हमिमें
शचौकनसे  जचायमें  कहखीं...घतमिमें  कहखींरहमें  कहखीं  .... मकयसे
अपनसे मिनमिचानसे...

             लडीनचा शडीनडीवचासन
              महन्दर अध्यचामपकचा  
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SPC Christmas Camp

ഡലിസഷംബർ 22 മുതൽ 24,2018  വമര   SPC തലിദലിനെ
   കലിസസറ്റ് കൈദ്യണ്ടാമറ്റ് സഷംഘടലിപലിച .   മൂനറ്റ് ദലിവസഷം
  നെശ്രീണ്ടുനെലിന കൈദ്യണ്ടാമലിൽ  44   കുടലികൈൾ അടങ്ങുന spc
    അഷംഗങ്ങൾ വളമര നെല പകൈടനെമെണ്ടാണറ്റ് കൈണ്ടാഴമവചതറ്റ്

.സ്കൂൾ PTAയുമടയുഷം,അധദ്യണ്ടാപകൈരുമടയുഷം,  നെണ്ടാട്ടുകൈണ്ടാരുമടയുഷം
  പഞണ്ടായതലിമന്റയുഷം പൂർണപലിനണയുഷം നപണ്ടാത്സണ്ടാഹൈനെവുഷം

   മകൈണ്ടാണറ്റ് ഈ കൈദ്യണ്ടാമറ്റ് വൻവലിജയമെണ്ടായലിരുന്നു.
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