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FROM THE HM'S DESK

KK Usman
Headmaster 

SIHSS Ummathur

The publishing of a Digital Magazine under Little Kites of SIHSS unit is new 
venture in it's kinds. Our students are trying to reach at the zenith of it's glory by 
utilising the maximum opportunities of Information Technology. 

I am extremely sanguine that SIHSS has offered itself as a shell for 
sheltering & fostering students minds in their raw state to be matured into empowered
state. The school in the past years has unlocked the store house of knowledge and 
creativity and set buoyant human spirit ever eroding and co-curricular activities. 

The wheel of excellence and continual progress has been steered with 
values & conventions as its  quality education, constant improvement in 
infrastructure, educational technology, teaching and learning processes as its spokes 
to fortify innumerable efforts to set the wheel on its track.

As it is their first venture to publish a Digital Magazine called as 
“SIDMAG”, the errors and omissions may occur. I think the kind readers may put up 
with all such casual sins. 

Let shower all blessings and wishes on my kids and fellow teachers, It's 
Master TK Khalid and Mistress VP Sheeba. They have unlocked maximum of their 
IT treasures.

All the best and thank you all



FORE WORD

Khalid Taikkandiyil
Kite Master
SIHSS Ummathur
Mob: 9447639254

Welcome to the inaugural issue of 
Little  Kite's Digital Magazine 'SIDMAG'  
a complete e-publication of a new kind. 
The mates of SIHSS's Little Kites has tried 
to unlock the maximum of their treasures from 
Information Technology.

In future the SIDMAG will be covering all the pulses and heart 
beatings of the SIHSS campus in and out. 

Word processing, video shooting, graphics & animation
and Malayalam computing etc came as easy to them through 
training obtained from Kite's routine classes and special camps.

This issue includes several crafts of the SIHSS students 
and teachers. I would like to thank all pupils 
who created the opportunity for the journal to be born 
and who made it happen. Also let me thanks it's 
Mastress VP Sheeba for her dedication and enthusiasm 
for it's creation.
Also we are obliged to our Hon HM KK Usman Sir, 
managing committee and PTA for their relentless supprots.

Also it is underlined that you are free to notify any errors 
occurred here.

With thanks and regards......

TK Khalid
Kite Master

Ummathur
18/01/2019



                                          

ഉമ്മത്തൂര് എസസ.ഐ.ഹയര് സസക്കണ്ടററി സ്കൂള് 
Little Kites ഐ.ടറി.ക്ലബറിസന്റെ ആഭറിമുഖഖ്യതറില
ഒരു ഡറിജറിറ്റല മമാഗസറിന് പ്രസറിദദ്ധീകരറിക്കുന
എന്നററിഞ്ഞതറില വളസര അധറികകം സനനമാഷമുണ്ടസ.

വറിവര സമാനങ്കേതറിക വറിദഖ്യമാ രകംഗതസ സകമാച്ചു 
കുടറികള്ക്കസ  ഏറ്റവകം നൂതനമമായ പരറിജമാനകം 
ലഭഖ്യമമാക്കുന്ന Little Kites സന്റെ ഈ ഉദഖ്യമകം എനസ 
സകമാണകം ശമാഘനദ്ധീയമമാണസ. 

അററിവറിസന്റെ ഏറ്റവകം പുതറിയ വമാതമായനങ്ങള് 
തൂറക്കമാന് ഇതു വഴറി കുടറികള്ക്കസ കഴറിയനട 
എന്നമാശകംസറിക്കുന.

ഉമ്മത്തുര്
18/01/2019

Message Prof.P Mammu Sahib
Manager
SI Higher Secondary School
Ummathur



അഹമ്മദദ് പുന്നക്കല
മമെമ്പര

കകകോഴഴികകകോടട് ജഴിലകോ പഞകോയതട്
Mob: 9447172001

 
ഉമ്മത്തൂര എസട്.ഐ.ഹയര മസകണ്ടറഴി സ്കൂള് യൂനഴിറട് 'Little Kites' മലെ കൂട്ടുകകോര

ഒരു  ഡഴിജഴിറല്  മെകോഗസഴിന്  പുറതഴിറക്കുന്നു  എന്നറഴിഞ്ഞതഴില്  അതഴിയകോയ
സകനകോഷമുണ്ടട്.  വഴിവര  സകോകങ്കേതഴിക  വഴിദദകോ  രരംഗതട്  കുതഴിച്ചു  ചകോടരം
നടതഴികകകോണ്ടഴിരഴിക്കുന്ന ഈ ടകുടഴി കൂട്ടുകകോരുമട'  ഈ പുതഴിയ ദദൗതദരം എനട് മകകോണരം
അഭഴിനന്ദനകോരഹമെകോണട്.  സകോകങ്കേതഴിക  വഴിദദയുമട  സഹകോയകതകോമട  വഴിവരങ്ങളുമട
കകമെകോറരം,  സരംസ്കരണരം തുടങ്ങഴിയവയുമെകോയഴി ബന്ധമപ്പെട വഴിശകോലെമെകോയ കമെഖലെകള് ഇതു
വഴഴി നമ്മുമട കൂട്ടുകകോര കകീഴടക്കുമമെന്നട് ഞകോന് വഴിശശ്വസഴിക്കുന്നു.

വഴിവര സകോകങ്കേതഴിക വഴിനഴിമെയതഴിലെധഴിഷഴിതമെകോയഴി  ശകോകകീകരഴികമപ്പെടുന്ന ജനത
രകോജദതഴിമന്റെ ജനകോധഴിപതദ വദവസ്ഥകട് മുതല്ക്കൂടകോകുമമെന്ന കകോരദതഴില് സരംശയമെഴില.

ആധുനഴിക  വദവസകോയങ്ങളുമട  വഴികസനതഴിനട്  മെകോത്രമെല,  രകോജദതഴിമന്റെ  മപകോതുവകോയ
കക്ഷേമെതഴിനരം ഡഴിജഴിറല് സകോകങ്കേതഴിക വഴിദദ അനഴിവകോരദമെകോണട്.  ഒന്പതകോരം പഞവത്സര
പദ്ധതഴികകോലെരം  മുതല്കകോണട്,   രകോജദതഴിമന്റെ  സമ്പദട്ഘടനയുമട  വളരച്ചമയ
ശകഴിമപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധകോന കമെഖലെകളഴില് ഒന്നകോയഴി വഴിവര വഴിനഴിമെയ സകോകങ്കേതഴിക വഴിദദ
മെകോറഴിയതട്.

'SIDMAG' എന്ന കപരഴില് പുറതഴിറക്കുന്ന ഈ ഡഴിജഴിറല് മെകോഗസഴിനട് എലകോ വഴിധ
വഴിജയങ്ങളുരം  ആശരംസഴിക്കുന്നു.  ഇതഴിമന്റെ  അണഴിയറ  ശഴില്പ്പെഴികളകോയ  കുടഴികമളയുരം
അവരകട് മെകോരഗ്ഗ ദരശനരം നല്കുന്ന അധദകോപകമരയുരം പ്രകതദകരം അഭഴിനന്ദഴിക്കുന്നു.

കസ്നേഹപൂരവരം

Ahammed Punnakkal
S/d

Ummathur
18/01/2019



         

ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന് പ്രസമാദക രരംഗതത്തേകക്ക് ഉമ്മത്തൂര് S I H S S

ലലെ ലെഡിറ്റഡില്കകറ്റക്ക്സക്ക് ജമാലെകരം തുറക്കുകയമാണക്ക്.  മമാലെഡിനന്യമുക്തമമായ

പക്ഷപമാതരഹഡിതമമായ  സര്ഗമാത്മകതയുലടെ  തമാളുകള്  ഈ

വമായനയക്ക്  ഒരു  മുതല്ക്കൂടമായഡിമമാറരം.   കഡിയമാത്മകതയുലടെ

ദൃശന്യതലെമാകത്തേഡിതലെക്കുള്ള  ചുവടുലവപഡിനക്ക്  എലമാപഡിന്തുണയുരം

ആശരംസകളുരം തനരുന.

എനക്ക്
അബക്ക്ദുള് വമാഹഡിദക്ക് മമാസ്റ്റര്

സസീനഡിയര് അസഡിസ്റ്റനക്ക്

ഉമ്മത്തൂര്
18/01/2019



എനന
എസസ.ഐ.എചസ.എസസ.എസസ

കുറുവനന്തേരരി  യ.പരി  സ്കൂളരിൽ  നരിനന്ന്  ഏഴഴഴാം  കഴസരിൽ  നരിനന്ന്  എടഴഴാം  കഴസരിനലേകന്ന്
ഇമ്മത്തൂർ എസന്ന്.ഐ ഹയർസസകന്ററരി സന്ന് കൂളരിനലേസകതരി ഇങ്ങസനസയഴസക മഴറ്റമുണഴയരി
എന്നു പറഞഴൽ മുൻനപ പഠരിച്ച വരിദദഴലേയങ്ങളരിസലേ അധദഴപകർകന്ന്  അഭരിനനവഴ......? എന്നു
പറഞന്ന് അൽഭുതസപ്പെടഴനലഴസത മസറ്റഴനരിനഴാം കഴരിയരില. ഇതന്ന് സതദമഴണന്ന്.കഴരണഴാം ഇതു വസര
സസഴർത്ഥ  തഴൽപരദങ്ങൾകന്ന്  നവണരി  മഴതഴാം  പ്രയതരികഴൻ  പഠരിച്ച  എസന  എങ്ങസന
ചരിന്തേരികണഴാം, 

എങ്ങസന പ്രയതരികണഴാം,  എങ്ങസന മറ്റുള്ളവരുസട  നക്ഷേമതരിനന്ന്  നവണരി  പ്രയതരികണഴാം....

എസനഴസക പഠരിപ്പെരിച്ചതരിൽ മുഖദപങഴാം വഹരിച്ചതന്ന് എസന്റ സസന്തേഴാം വരിദദഴലേയമഴയ ഇവരിടമഴണന്ന് '
അതരിൽ ഒരു വലേരിയ പങന്ന് വഹരിച്ചതന്ന് അധദഴപകരുഴാം 

അതുനപഴസലേ  തസന  എസന  സസഴധധീനരിച്ച  ഒനഴണന്ന്  സ്റ്റുഡന്റന്ന്  നപഴലേധീസന്ന്  നകഡറ്റന്ന്.
വരിദദഴലേയതരിസന്റ നഴലേന്ന് ചുവരുകൾകഴാം പുറതന്ന് ജരിലയന്ന് തസന ഒരു സഴാംഭഴവന സകഴടുകഴൻ
എസന വളർതരിസയടുതതുഴാം ഇതന്ന് തസനയഴണന്ന്.  പതഴഴാം കഴസരിൽ നരിനന്ന് സ്കൂൾ ലേധീഡറഴയരി
സതരസഞടുകസപ്പെടനതഴസട  സ്കൂളരിസന്റ  പ്രവർതനങ്ങളരിൽ  ഒരു  വലേരിയ  പങന്ന്  വഹരികഴൻ
കഴരിഞ.അതരിൽ  ഏറ്റവഴാം  നസ്നേഹനതഴസട  ഓനരഴ  കഴസന്ന്  ലേധീഡർമഴരുഴാം  എസന്റ  കൂസട  ഒരു
പസക്ഷേ എസനകഴളുപരരി പ്രയതരിച.

സ്ക്കൂൾ  പഴർലേസമന്റന്ന്  മധീറ്റരിങ്ങന്ന്  വരിളരിച്ചന്ന്  കൂടരി  സ്കൂളരിസന്റ  പ്രവർതനങ്ങൾ  കൂടുതൽ
സമച്ചസപ്പെടുതഴൻ  ഞങ്ങൾ  തസന  പ്രവർതനങ്ങൾ  പലേതുഴാം  നടപ്പെരിലേഴകരി.  ഞങ്ങൾകന്ന്
അനകൂലേമഴയരി സ്കൂളുഴാം സ്കൂൾ മഴനനജന്ന്സമനഴാം അധദഴപകരുഴാം കൂടുതൽ പരിന്തുണ തനന്ന് ഞങ്ങസള
നപ്രഴതഴഹരിപ്പെരിച.  സസയഴാം  മഴറഴനഴാം,  മഴറരിച്ചരിന്തേരികഴനഴാം,  മഴറ്റങ്ങൾ  പ്രഴവർതരികമഴകഴനഴാം
എസന  പരിഠരിപ്പെരിച്ച  എസന്റ  വരിദദഴലേയതരിനന്ന്  ഒരു  തഴങഴാം  തണലുമഴയരി  എന്നുഴാം  ഞങ്ങൾ
ഉണഴവഴാം.         

                                                                         അഭരിനവന്ന്.ബരി.സക
                                                      സ്കൂൾ ലേധീഡർ



അനന്നും  ഇനന്നുംഅനന്നും  ഇനന്നും

 അനന്നും  ഇനന്നും  എന്നതത്  എഴുതുമമമ്പോഴുന്നും
വമ്പോയയിക്കുമമമ്പോഴുന്നും  രണത്  അക്ഷരങ്ങളുടട
വവ്യതവ്യമ്പോസമമ്പോണത്.എന്നമ്പോല്ചയിനയിക്കുമമമ്പോള്  അതത്
രണത് കമ്പോലഘട്ടങ്ങളുടട വവ്യതവ്യമ്പോസമമ്പോണത്.  ആധുനയിക
കമ്പോലവന്നും  നമ്മുടട  പൂര്വയികനമ്പോരുടട  കമ്പോലവന്നും
തമ്പോരതമവ്യന്നും  ടചയമ്പോല്  നമ്മുടട  കമ്പോലന്നും  പുതയിയ

ടടമകമ്പോളജയികളുടട കമ്പോലമമ്പോണത്.

                നമ്മള് നമ്മുടട മുതുമുത്തച്ഛന്മമ്പോരുടട ജജീവയിതടത്തപ്പറയി കഥകളയിലൂടട മകട്ടയിട്ടുണത്.
നമുകത്  ഇന്നത്  അതത്  ചയിനയികമ്പോന്  മപമ്പോലന്നും
പ്രയമ്പോസമമ്പോണത്.കമ്പോരണന്നും  അന്നത്  അവര്കത്  പരസ്പരന്നും
ബന്ധടപ്പടമ്പോനുള്ള  ഏകവഴയി  കത്തുകളമ്പോയയിരുന.എന്നമ്പോല്
മറുപടയി  ലഭയികമ്പോന്  ആഴ്ചകള്  മവണയിവരുന്നും.പയിന്നജീടത്  കുമറ
കമ്പോലത്തയിനത്  മശേഷന്നും  ടടലയിമഫമ്പോണ്  വന.  അതമ്പോടണങയില്
കഷയിചത്  ഒമന്നമ്പോ രമണമ്പോ വജീടുകളയില് മമ്പോതന്നും.മറയിചത്  ഇന്നത് എത
അകടലയമ്പോടണങയിലന്നും  നമുകത്  ഒരു  ടസകനയിനുള്ളയില്
അവരുമമ്പോയയി ബന്ധടപ്പടമ്പോന് കഴയിയന്നും. 

എലമ്പോ  സമ്പോര്ട്ടത്മഫമ്പോണന്നും  കന്നുംപപ്യൂട്ടറുന്നും  വഴയി.പണത്  ആളുകള്
വയിമനമ്പോദത്തയിനുന്നും  വമ്പോര്ത്തകള്  അറയിയമ്പോനുന്നും  ഉപമയമ്പോഗയിചതത്  മറഡയിമയമ്പോ
ആയയിരുന.പയിന്നജീടത്  വര്ഷങ്ങള്കത്  മശേഷന്നും  ചയില  വജീടുകളയില്  ടടലയിവയിഷന്
വന.പയിടന്ന അവരുടട വയിമനമ്പോദന്നും അതയിലൂടടയമ്പോയയി.  എന്നമ്പോല് നമ്മള്കത്  
എലമ്പോ  വമ്പോര്ത്തകളുന്നും  ഉടനടയി  വമ്പോടത്സമ്പോപ്പത്,ടഫയത്സത്ബുകത്  മപമ്പോടലയള്ള  ആപ്പുകളയിലൂടട
നമ്മുടട  സമ്പോര്ട്ടത്മഫമ്പോണയിടലത്തുന്നും.  ഇന്നടത്ത  പഠനവന്നും  എനയിനത്    മഷമ്പോപ്പയിന്നുംങത്  വടര
ഓണ്ലലന്  വഴയിയമ്പോണത്.  ഇന്നത്  ഈ  മലമ്പോകന്നും  തടന്ന  മനു ഷവ്യടന  വയിരല്തുമയിലമ്പോണത്.
എന്തുടകമ്പോണന്നും അദത്ഭുതത്തയിടന കമ്പോലന്നും.

  Afna Sherin.O.P  

IX. A



                                   

Life a battle                     
    
I go behind everything
that  meets my foolish eyes 
all aroma seems joyer then honey 
when I choose a path for money
 
           

 It storms my stream is not better.
            I should  bend and let  it go outer 
            I felt something must go wrong
            whole my like plan 



An hourglance or race as fast as it can 
and I shape in to gods plan
a bubble on water happiness
only may hope in long darkness

            youth I colours sprinkle in spring 
            when all my disordes  bring
            joy cant bloom no other thoughts
            to tuned by buzzle and buzzles

alas a knock in my door
a mysterius sound of horses
I am on the verge of death '
times to take cant breath                           

 Hibafathima 9A

            

       



SCHOOL LIFE

SCHOOL LIFE,NEVER FORGET.

MEMORABLE MOMENTS-

PASSED THROUGH ME

LIKE A BUTTERFLY,

WE ARE FLYING WITH THE SUPPORT OF WINGS.

FRIENDSHIP,LIKE A FLOWING STREAM,

FLOWING WITH SUPPORTS,LOVE,

       CARE,LOT OF SAD & HAPPY MOMENTS

WE ARE GETTING KNOWLEDGE,

LIKE A BABY BIRD GETTING FOOD FROM ITS MOTHER.

MEHJABIN PUNNAKKAL

    



                        8 സസ. കക്ലാസസലൂടട......
8C ടന്റെ  ആദദ്യ  പപക്ലാഗക്ലാഗ്രാം  ലലൈബ്രറസ

ഉദദ്ഘക്ലാടനമക്ലാണദ്.
അതദ്  എലക്ലാവര്കഗ്രാം  വളടരെയധസകഗ്രാം
ഇഷ്ടടപ്പെടസരുന.  വക്ലാണസപമല്  സ്കൂളസടലൈ
അധദ്യക്ലാപസകനക്ലായ  റഷഷീദദ്  പകക്ലാടസയൂറയക്ലാണദ്
ഉദദ്ഘക്ലാടനഗ്രാം  ടചെയ്തതദ്.  അനദ്  പകകദ്
മുറസകകയഗ്രാം  കുറചദ്  കുടസകള
പസഗ്രാംഗസകകയഗ്രാം  ടചെയ്തസരുന.  ആ  ദസവസഗ്രാം
എലക്ലാവരുഗ്രാം  വളടരെ
സപനക്ലാഷവക്ലാൻമക്ലാരെക്ലായസരുന.  പസനഷീടദ്
നടനതദ് ശസശുദസന പരെസപക്ലാടസയക്ലാണദ്  .  അനദ്

പക്ലാടടക്ലാടക പക്ലാടസയസരുന . 
എലക്ലാ മക്ലാസങ്ങളസലഗ്രാം കക്ലാസദ് സഭ നടനസരുന. ഓപരെക്ലാപരെക്ലാ

മനസമക്ലാര്കസടയസല് ഓപരെക്ലാപരെക്ലാ തഷീരുമക്ലാനങ്ങള എടുത.  ടഹെല്തദ് മസനസസ്റ്ററസടന്റെ
പനതദ്യതത്വതസല്  നല  തഷീരുമക്ലാനങ്ങള  ഉണക്ലായസ.  പസടന       ഞങ്ങള  നന്യൂയര്
ആപഘക്ലാഷസച. എലക്ലാവരുഗ്രാം നല പലൈഹെക്ലാരെങ്ങള ടകക്ലാണ്ടുവന . ഞങ്ങള എലക്ലാവരുഗ്രാം
അതസല്  സപനക്ലാഷപൂര്വഗ്രാം  പടങ്കെടുത.   ജനുവരെസ  13  നദ്  പക്ലാലൈസപയറഷീവദ്
ദസനപതക്ലാടനുബനസചദ്  പുളസയക്ലാവദ്  നക്ലാഷണല്  പകക്ലാപളജദ്  വസദദ്യക്ലാര്തസകള
ഞങ്ങളുടട  കക്ലാസസല്  വനദ്  കക്ലാടസടുത  .  ഒഴസവദ്  പസരെഷീഡുകളസല്  സര്കപവള
നടതസയസരുന.

......Team 8C



   Days of 9B
We  are  9B  students.24boys  and  18girls  are  in  our

class.our  class  teacher  is  Safeera teacher.We conducted class
sabha  meeting  at  four  times.Then  we  organized  a  class
assembly in our school under the auspices of our class sabha.
Our  class  leader  Muhammad  Sharik  welcomed   for  this
assembly.Our Education Minister Fathima Fidha presided over

this  function.Our  speaker  Zayi  Sulthan  presented  Pledge  .  Home  minister  Shabin  Rishana
presented a short speech  on " The Importance of Digital Class Room ". Our class librarian Fidha
Fathima extended Thought  of  the  Day .  Head master  K.K Udman master  felicitated  for  our
assembly.Zahar Fathima  presented vote of thanks.
        Then  we conducted a"Talk Show" related with our Second Unit "Nobility Of Service".
Our Topic is "Should a Public Worker  Accept Gifts" Fathima Fidha acted as host.Main guests are
Mister  Muhammad Yaqoob  and Shamnas Musthafa-the social  workers ,  Mister Thameem -a
public servant, Nasmiya _our MLA and Shbin Rishana -a politician. We performed well and got
good feedback from all teachers.
Then we  organized Class PTA meeting at three times .

In the first meeting we discussed about class library with our parents. Most of the parents
were ready to  sponsor  a fund for our class library. Then the second meetings we discussed about
second mid term examination.Neja Fathima and Shabin Rishana won first and second prize.In our
third PTA  parents teachers evaluated  second Terminal examination.Our class PTA members R.P
Hassan ,T.K Ismail , Riyas Chathan Kandyil and Shareefa teacher distributed the prizes.Anoop
sir, Shameer sir and  Aboo Backer sir felicitated.
Class library inaguration
 We   organized  an  inauguration   function  of  our  class  library.Class  librarian  Fidha
Fathima  .k  welcomed  for  this  function.Zayid  Sulthan  presided  over  .T.K  Khalid  Master
inaugurated our class library . He suggested that we should use our class library effectively  and
required to read and enjoy . Aslam master , Shameer master, Ashkar  Master Sajila  miss , Ranjini
miss ,P Ashraf sir, Jameela miss and shameema miss ,etc participated  .They felicitated for  this
function . School Librarian E.Shameer sir handed over the book to our class librarian.All of us are
were happy that day.

With best regards....   Team 9B



   പതത    .സസ.യുടടെ ഈ
വര്ഷഷ

2018-19 ല് 10 c കക്ലാസസില് നടന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് . ഇരുപതത് പപണ്കുടസികളളും മുപ്പതത്
ആണ്കുടസികളമക്ലായസി  ആപക  അന്പതത്  കുടസികളക്ലാണത്  10  സസി  കക്ലാസസില്  ഉള്ളതത്  കക്ലാസത്
അധധക്ലാപകന്  എ  ന്  പക  കുഞ്ഞബ്ദുള്ള  മക്ലാസ്റ്ററക്ലാണത്  .  കക്ലാസത്  ലലീഡര്  സക്ലാനതത്തകുള്ള
മത്സരത്തസില്  അര്ജുന്  വസിതനക്ലാദക്ലാണത്  വസിജയസിച്ചതത്  .  അതസിന്  മുമത്
അഭസിജസിത്തത് ,നവസിന്കധഷ്ണ എന്നസിവരുളും ലലീഡര് സക്ലാനളും വഹസിച്ചസിട്ടുണത്. അധധക്ലാന വര്ഷത്തസിപന
തുടക്കത്തസില് തപന്ന കക്ലാസത് പസി .ടസി.  എ വസിളസിച്ചു തച്ചര്ത്തസിരുന.  അധധക്ലാപകരുളും രകസിതക്ലാക്കളളും
പരസ്പരളും  പരസിജയപപ്പടുക  എന്നതക്ലായസിരുന  ലകധളും.  തുടര്ന്നത്  യൂണസിറത്  പടസ്റ്റത്  മക്ലാര്ക്കത്
വസിലയസിരുത്തക്ലാന്  തവണസി  നടത്തസിയ  മലീറസിളുംഗസില്  45/50  രകസിതക്ലാക്കളളും  പപങ്കെടുത.

രകക്ലാകര്തൃപങ്കെക്ലാളസിത്തവളും തക്ലാല്പരധവളും പരസിഗണസിച്ചത് എചത് എളും പന പ്രതതധക അഭസിനന്ദനളും 10

സസിക്കത് ലഭസിചസിട്ടുണത്  .  പസിന്നലീടത് ജനക്ലാധസിപതധതവദസി തചര്ന്നത് കക്ലാസസിപല പ്രശ്നങ്ങള് ചര്ച പചയത്
പരസിഹരസിച്ചസിട്ടുണത് .  കക്ലാസത് ലലബ്രറസി ഒരുകുന്നതസില് എലക്ലാവരുളും സഹകരസിച്ചു .  മറ്റുകക്ലാസുകളസില്
ലലബ്രറസി  തസ്പക്ലാണ്സര്മക്ലാരക്ലായസിരുന  പചയപതങ്കെസില്  10  സസിയസില്  കുടസികള്  തപന്ന
പസിരസിപവടുത്തത്  തയക്ലാറക്ലാക്കസി  .  വക്ലായസിച്ച  പുസ്തകങ്ങള്  കുറസിപപ്പഴുതസി  പുസ്തക  രൂപത്തസിലക്ലാക്കസി
പ്രസസിദലീകരസിച്ചു  .  ബഷലീര്  കൃതസികള്  പരസിചയപപ്പടല്   ബഷലീര്   എന്ന  എഴുതകക്ലാരപന
പരസിചയപപ്പടല് എന്നസിവ നടത്തസി . വയനക്ലാദസിനതത്തക്ലാടനുബനസിച്ചത് നടന്ന കകസിസത് മത്സരത്തസില്
പപങ്കെടുത്തവര്ക്കത് പ്രതതധക സമക്ലാനളും നല്കസി . 

ഞങ്ങളപട ഏറവളും വലസിയ ഓര്മ ഷമക്ലാസത് വസി പസിക്കത് ലഭസിച്ച ആദരവക്ലാണത് . പകക്ലാച്ചുകുടസി
പുഴയസിലൂപട മരണക്കയത്തസിതലക്കത് ഒഴുകസിതപ്പക്ലാകുന്നതത് കണതപ്പക്ലാള് സകജലീവന് തൃണമല്ഗണസിച്ചത്
പുഴയസിതലക്കത്  എടുതച്ചക്ലാടസി  അവപന  രകസിച്ചു  നസിരവധസി  ആഭരണങ്ങള്  ഏറ്റുവക്ലാങ്ങസിപയങ്കെസില്
ഷമക്ലാസസിപന  ആദധമക്ലായസി   സ്ക്കൂളസില്  നസിന്നത്  ആദരസിച്ചതത്   10  സസി  കക്ലാസക്ലായസിരുന.  രണക്ലാളും
പക്ലാദവക്ലാര്ഷസിക  പരലീകക്ലാഫലളും  വന്നതതക്ലാപട   കുടസികളപട  പഠനനസിലവക്ലാരളും  കുറച്ചുകൂടസി
പമച്ചപപ്പടതക്ലായസി  അധധക്ലാപകര്  അഭസിപ്രക്ലായപപ്പട്ടു.  ശരക്ലാശരസി  പഠനക്കക്ലാരക്ലാപണങ്കെസിലളും  തസികഞ്ഞ
അച്ചടക്കതത്തക്ലാപട  അടുകളും  ചസിടയളും  പക്ലാലസിച്ചത്  പഠനപ്രവര്ത്തനത്തസില്  മുതന്നറക്ലാന്   10 സസി
കക്ലാസസിന്  കഴസിഞ്ഞസിട്ടുണത്  .  കക്ലാരധമക്ലായഅച്ചട  പ്രശ്നത്ങ്ങപളക്ലാനളും  ഞങ്ങളപട  കക്ലാസസില്
ഉണക്ലാകക്ലാറസില.  യൂണസിതഫക്ലാളും  കൃതധമക്ലായസിധരസിക്കല്  ,  ഉച്ച  ഭകണളും  സ്ക്കൂളസില്  നസിന്നത്  തപന്ന
കഴസിക്കല് , പസ്പഷല്കക്ലാസത്  , ശനസിയക്ലാഴത്ച്ച കക്ലാസ്സുകള് എന്നസിവയസില് കൃതധമക്ലായസി എത്തസിതച്ചരല്
എന്നസിവപയലക്ലാളും ശരസിയക്ലായസി നടകനണത് . 



  

രക്ലാള് ഒരു സൃഷസി  എന്നതരത്തസില് എലക്ലാ കുടസികപള പകക്ലാണളും കക്ലാസത് ടലീച്ചര് രചനകള്
എഴുതസിവക്ലാങ്ങസിച്ചസിട്ടുണത്  .  അതത് ഉടന് മക്ലാസസികയക്ലാക്കസി പ്രസസിദലീകരസികളും.  തമളകളസില് ശബസിലക്ലാ
തലളും  വപര  പപങ്കെടുത്ത  കുടസികള്  ഉണത്.  പകക്ലാപക്കക്ലാ  ,  കസിക്കറത്  ,  തബക്ലാള്ബക്ലാസസിപനല്
എന്നസിവയസില്  ജസിലക്ലാതലത്തസില്  പപങ്കെടുത്തസിട്ടുണത്  .  വടകര  ജസിലക്ലാ  ഗക്ലാനസി  ദര്ഷന്  സമസിതസി
നടത്തസിയ കധക്ലാമസില് അര്ജുന് വസിതനക്ലാദത് പപങ്കെടുത 

                                 

ടടടീം 10.സസ
       



        
ജജവവിതതവിന് പപാതയവില് എനവികപായവി അശ്രുപപപാഴവിചച
എന് പപാദസസ്വരകവിലുപകക്കെം മധുരപാലപാപക്കെം പപപാല്നുകഞച
ഒരു പചെറുപുഞവിരവിയവില് എനവികപായവി ഹൃദയക്കെം പകുപതകവിയ
നന്മതന് തണല് വരമപാപണന് അമ

എന് മുഖത്തുദയക്കെം കപാണുനപാന് എനവികപായവി
പനപാമ്പരങ്ങള് മുത്തുചെവിപവിയപായവി സൂകവിച

അമപയനപാ നലവിപയപാരപാ കടപലപാരക്കെം
എന്നുപമനവില് ആനന്ദ അശ്രുവപായവി

അലതല്ലുന്നു
കവവിതയപായവി കഥകളപായവി മപാറവിയ അമതന്

പവവിഴമപാക്കെം പമപാഴവിമുത്തുകള് എന്നുപമന്
മനസവിപന്റെ അകതടവില് ഒരു

പചെറുദജപമപായവി അണയപാപത ജസ്വലവിക്കുന്നു

മഴനനഞ്ഞു  കഥമവിനപഞത്തുന കുറുമ്പുനവിറപഞന്
ബപാലല്യപത മൃതുകരങ്ങളപാല് തപലപാടവിയ
എന്  കുറുമ്പുകളവിലലവിയുന മഹപാസപാഗരമപാപണന് അമ
അമതന് തപാരപാടവിലുറങ്ങവിയ എന് ബപാലല്യവക്കെം
അമതന് ചെവിറകവിപലപാളവിച എന് കുറുമ്പുകളക്കെം
അമതന് പുഞവിരവിയവില് ഒതുങ്ങവിയ എന് വപാശവിയുക്കെം
എന്നുപമന് മവിഴവികള് നവിറയ്ക്കുന്നു

സുഖതവിലുക്കെം ദദുഃഖതവിലുക്കെം എനവികപായവി
തപാങക്കെം തണലുമപായവി ഒരുപകടപാവവിളകപായവി
എനവികപായവി സസ്വയക്കെം ദജപമപായവി പ്രകപാശവിച

എപന മപാപറപാടണച ണഹപാകപാവല്യമപാപണന് അമ
കണജരുമപായവി ഒന്നുമവിലപാപത പവിറന എപന വപാരവിപ്പുണര്നച

കടപലപാളക്കെം പസ്നേഹക്കെം  എനവികപാപയകവിയ
എന് മവിഴവികള് പതപാര്തവി എനവികപായവി ആനന്ദതവിനമൃതപമകവിയ

ദദവപമനവികപാപയകവിയ സുകൃതമപാപണന് അമ

                                         ~~~~ സപാലവിമ.പക - 9A ~~~~



ബബാലലല

എന്നുമമെന് ഹൃദയതതീനനാമ്പുകളളില

ഓര്ക്കുന്നു ഞനാനുമമെന് ബനാലലല.

വളിരഹതളിമന്റെ മെഞ്ഞുമെലകളനാല

എനളില നളിനടര്തളി മെനാറളിയ

ആ മെഹനാസനാഗരല എനനായളിരുന്നു

അമളിഞ്ഞപനാലളിമന്റെ ഗനല വളിട്ടുമെനാറനാത

എന് ചുടുചുണ്ടുകള്ക്കനന്ന് പറയനാനുള്ളതന്ന്

അമമയന്നുള്ള രണ്ടക്ഷരല മെനാത്രമെനായളിരുനലലനാ

അലലയനാ ദദവലമെ തളിരളിച്ചുനലകളിയനാലല

എന് ബനാലലകനാലലത......

NUSAIFA T

9TH A



Precious Diamond
She is the star fallen from the sky.

With so many drops of love

when she touch me,

I feel the river of love is flowing through my heart

And she is the ink of my pet

Pupil of my eye,cream in my biscuit

And the heroin in my fairy 

The curl of my lip searching for her cheeks.

Moreover she mean a lot to me

My better half,My world

And she is my mother phenomenally

                                             
                                             

                                                  MUHAMMED NIYAS KK 
9TH G



 I have a dream

I have a dream,
a dream to find ant the hidden histories of man kind

there are many . I 'd love to find out these riddles of life 
a dream to have in the present cause well all are

either busy with out thoughts or regretting our past.
a dream to kill the evils of the Universe

they do no good to mankind ,except for the
Coustant honour they spread 

Every one have  a dream to fulfill a dream to
possible a dream to live.



 

To the world,to the whole living beings
I ask you what is immorality?
Was is to live forever or to exist forever?

I tell you my friend there is no use in living forever
without gain,without love,without success

Nothing is constant in this whole world
We live,We die so do other.

It is the time we spend to spread  love,
kindness and service.
Everything live permanent but we still live like we are
so my friend,living doesn't give pain.
But dying does.
Nothing in the world is permanent except one
actions of kindness.



IN  D  IA

FREEDOM IN MIND
FAITH IN WORDS

PRIDE IN OUR HEART
MEMORIES IN OUR SOULS

LETS SALUTE THE NATION ON

 

Sooraj BS 
9C

“നനിങ്ങളളളൊരളൊളളളൊടടു് അയളൊള്കടു് മനസനിലളൊവുളനളൊരു ഭളൊഷയനില് സസംസളൊരനിചളൊല്
അതടു് അയളൊളുളടെ തലയ്ക്കുളനിളലതസം. എനളൊല് നനിങ്ങള് അയളൊളളളൊടടു് അയളൊളുളടെ

തളന ഭളൊഷയനില് സസംസളൊരനിചളൊളലളൊ, അയളൊളുളടെ ഹൃദയതനിളലകളൊണളതതക.”

-ളനല്സണ് മളണ്ടേല.



കടതത്തിനന്റെ സസ്നേഹനക്കെണത്തി

ആദദദ്യം ചചചൊലല്ലിപ്പഠല്ലിച്ച വചൊകക
ആദദദ്യം അറല്ലി       ഞ്ഞ വചൊത്സലദദ്യം

ഇരുടല്ലില് നല്ലിനക ചവളല്ലിച്ചതല്ലിലലകദ്യം
എചന നയല്ലിച്ച ദദീപദ്യം

"അമ"

ഈ ചചറുലഗചൊളതല്ലിന
കറങ്ങലല്ലിനക

എനല്ലികലവണല്ലി തുടല്ലികന
ഹൃദയമല്ലിടല്ലിപ്പുചകചൊണക

"അമ"

ഇനല്ലിചയചൊരല്ലികലദ്യം
വദീടല്ലിതദീര്കചൊനചൊവചൊത
വലല്ലിചയചൊരു കടതല്ലിചന

ലസ്നേഹചകണല്ലി

ദയസുലര ഷക

9.D



കറുപപ്പിനന്റെ കകാകപ്പി

         മമേലലാധകലാരരിമയലാടുള്ള മദേഷഷഷ്യം തതീര്കലാന് അയലാള് മലലാകപരിമലകക്ക് ഓടരിചച്ചെന.

കനത്ത  ബൂട്ടുകളലാല്  അയലാള്  അവരിചടകണ്ട  ഏമതലാ  ഒരു  പ്രതരിയുചടമമേല്  തലാണ്ടവമേലാടരി.

ചമേലരിചഞലാടരിയ വയറരില് നരിനക്ക് നരിരപരലാധരിതതഷ്യം നരിറഞ ഒരരിറ്റു രകഷ്യം വലായരിലൂചട അയലാളുചട

'ചതലാപരി'യരിമലകക്ക് ചതറരിച. നരിലവരിളരിമകടക്ക് ഓടരിചയത്തരിയ മകലാണ്സ്റ്റബരിള് പ്രതരിചയ മനലാകരി

നരിര്വരികലാരനലായരി പറഞ. "സലാര്, ആളക്ക് മപലായരി”. 

അയലാള്  ചതലഷ്യം  കൂസലാചത  ശവചത്ത  അടകലാന്  മകലാണ്സ്റ്റബരിളരിനക്ക്  നരിര്മദ്ദേശഷ്യം

നല്കരിയ  മശ   ഷഷ്യം,  ഫയലുകള്കരിടയരില്  നരിനഷ്യം  ചപലാടരിപരിടരിച്ചെ  പ്രതരിയുചട  ചരിതഷ്യം

ചവള്ളകടലലാസരില് പതരിച്ചെക്ക് മുകളരില് ചുവനക്ഷരത്തരില് എഴുതരി "ലുകക്ക് ഔടക്ക് മനലാടതീസക്ക് ”. 

കടലലാസരില്  മുഴുത്തുനരിന  ആ  അക്ഷരങ്ങള്  പരസ്പരഷ്യം  കലപരിലകൂടരി.അരുതക്ക്

വരിശതസരികരുതക്ക്.  അതക്ക്  ഗഗൗനരികലാചത  അയലാള്  മേറ്റുകലാരഷങ്ങളരില്  ശ്രദ്ധചചലുത്തരി.

കലാരണഷ്യം,'അയലാചളലാരു നരിയമേപലാലകനലാണമലലാ.'

    

മുഹമ്മദദ് ജവകാദദ് .ടപ്പി. നക

      10th .B



മമാതൃതതത

ഓര്മ്മകളുടടെ നനമാവവിടന കളവിനതമാ-
ണവിയവിലമായവി ഒഴുകവിവവിടട്ട് നവിരമാശ
തന് കൂടെപവിറപമായവിക്കൂടടെ കൂടവി-

യവള് ജനല്ചവില്ചകളവില് 

കകടയ
ബനവിച്ചുതന് നനത്രതവില് നവിനത
ഉറവിവവീഴുന്ന കണ്ണുനവീര് സമാകവിയമാത.

മചവിടപടണ്ണെന്ന കുത്തുവമാകവിത
നവിരന്തരനമമാടെവി മറയുന്ന തന് ഹൃദയനതമാടെട്ട്
ഹസ്തങ്ങള് നചര്ത്തുലടവചവള് ടമമാഴവിഞ.

കമാലതവിടന്റെ സവിന്ദൂരകുപവിയവിനവള്
നവിരമാശയുടടെ കണ്ണുണ്ണുുനവീര് നവിറച്ചുടവച്ചു

കമാതവിരവിപവിന്

                                    

Fathima Shabnam MP





ഗഗ്രാമമ
കകിളകികള്തന് മമമൊഴകികളകില് കരകവകിഞ്ഞുമവന്

മമമൊഹങ്ങള്ക്കുണര്മവകകി എമന്നേയുണര്ത്തുന്നേ നമൊദ സസ്വരര
ഭൂമകിമയെ അഴ  കുറ്റതമൊകുമമീ ചകിത്രശലഭങ്ങള്ക്കു-
തങ്ങമൊയെകി,ഒരു നുളള്ള് അമൃതമമകകി വമൊനുമവമൊളര

ഇളര കമൊറ്റകിലമൊടുമമീ മമനമൊഹരമമൊര പുഷ്പ     ങ്ങള്
മതകിലുകള്ക്കപ്പുറര മസ്നേഹതമൊല്

പണകിയുമമീ മകമൊടമൊരങ്ങള്ക്കഴകമൊയെകി 
മമൊനവബന്ധങ്ങള് കകതമൊങ്ങമൊയെകി നകിലനകില്പത

കണ്ടുമവന് മനമൊതകിമലമറ നകിറഞ്ഞു.
ഇളര കമൊറ്റകില്,ഇളര മവയെകിലകില്,എന് പമൊദങ്ങള്
പതകിമയെ മനലകിന്പമൊടങ്ങളകില് ഇഴഞമീടുന.

കരകവകിമഞമൊഴുകുമമീ നദകികളകില് എന്

സസ്വപ്നങ്ങളര അഴകുറ്റതമൊകുന.
ഒരു മചറു ചമൊറ്റല് മഴയെകില്

ഒഴുകമീടുന എന് ഹൃദയെ വകിലമൊപങ്ങള്
മസ്നേഹബന്ധങ്ങള് കകപകിടകിച്ചുയെര്ത്തുന്നേ

പ്രകൃതകിമയെ പ്രണയെകിച്ചുര,തമൊങ്ങമൊയെകി
നകിലമകമൊള്ളുന്നേ ഒരു നകിലമൊമവളകിച്ചമമൊമണന് ഗമൊമര.

പചള്ള്പകിന് മമനമൊഹമൊരകിതയെകില് അതകിരു
കവകിയുമമൊ സുഗന്ധതകിലുര പുഞകിരകി വകിടര്തകിയെമൊടുന്നേ

കദവതകില് അനുഗഹമമൊമണന് മകമൊച്ചു ഗമൊമരമ

Shoukath ali

9th B



Mother a candle
 

she is candle light
glows from day to night

she removes  darkness around us
hopping our goodness 

as we glow we go tall 
but she is one who go small

if derkness came, we  become scary
she is there, so no need to worry

she is one who burn
and allow in to shine

if you want her to nicely glow
then you have to protect her from glow

she is the symbol of sacrifice 
that is above any price

she gives lifes best lesson
that every man should listen

a strong wind toppled her to the ground
when no is around 

breaking her pieces that vanishes her light
  and there she lifeless in the cold night.    

RISANA PK
9TH A



                                                             പദപ്രശശ

1)മമ ഘശ 2)പ പ ടശ 4)ത 7)കകക

ടശ 3)ക രര മമ വ ത

5)മച ന 6)ക   ര മ ള കമ

മര

ല 8)കച മ ര തര പ വമ

9)ക ണ

           വലമതകടമ                         തകമഴകടമ

1) കണരകല്ലെങരലശകരയശ 1) ഒരമലയകളമകസശ

2)  കഞെടരല്ലെകവടയരല 5)എനരകമഅമ്മതന്നമചലനനചരടശനനയന്നരല്ലെ

3)കകയരല്വടരവകയരല്മധുരശ 4)അമ്മയമവകലരല്ലെമകള്കമവകലണമ

5)അടരപകറനടുവടരമമീകതകട 7) ജലജലന്തുവകയരജനരചമമചകരകടരകശ
യകരയകയരമകറര

6) ഉരണ്ടുരണകറുത്തുണ,ഉണരകകളകരയകന്
മരടുകന്

8) അചടരകകകമകതകരകടശമചകര



   

എന് മുറ്റതത്തെ മുല്ലയയിലുണണ
വവാര്മഴവയില്ലയിന് മമനയിമയവാതട...
ഏഴുനയിറങ്ങള് ചൂടയിതകവാതണവാരു കുഞയിപ്പൂമവാറ്റ
പൂവയില് നയിനന്നും മതേന് നുകര്നണ
പവാടയിനടകന്നും പൂമവാറ്റ...
എതന്റെ മനസയില് നയിറമമകവാന്
എതന്റെ മനസയില് നൃത്തെന്നും തചെയവാന്
എതന്നും ഇവതളവാരു കുശുമയികവാരയിതപ്പെണണ.....

Ashina. M.K
9 G



                TEARS OF A GIRL
My six years old daughter zoya 

Comes to me to show her art 
I was busy in my work

And did'nt mind her
I told her go to her bed

Her face shrinked with sadness 
After some hours . I visited her bed 

I saw her fast asleep
and tears comes my eyes 

                        

[ -NAZRIN- ]



What's make a dad? 

God took a strength of a mountain
the majesty of a tree 
the warmth of a summer sun 
the cam of a quiet sea 
the generous of ages 
the power of the eagle fight 
the joy of the morning spring
the faith of a mustard seed 
the patience of a internet
the depth of a family need 
the god combined these qualities 
when there was nothing more 
he knew his masterpiece was complete
and so,he called it ......DAD    



സ്കൂളളിലലെ കകായളികക
2018-19

കഴളിഞഞ്ഞ് പപകായ വര്ഷലത്തെപപകാലലെ ഒടക പളിറകളിലെലകായളിരുന്നു ഈ 

അധധകായന വര്ഷവക. നകാദകാപുരക സബളി ലകാ ഗഗൈയളികസഞ്ഞ് വളിഭകാഗൈത്തെളില് 
ഒകാവപറകാള് ചകാമധനകാര് ഈ സ്കൂള് തലന്നെയകായളിരുന്നു.11 ഗഹൈസ്കൂളുകള് 
തമളിലെകായുരുന്നു മല്സരങ്ങള് .168 പപകായളിന്റുമകായളി S.I.H.S.S,148 
പപകായളിന്റുമകായളി ഗൈവ:H.s.s വളളിപയകാടഞ്ഞ് ,130 പപകായളിന്റുമകായളി ക്രസനഞ്ഞ് 
H.S.S നുമകാണഞ്ഞ് രണക മൂന്നുക സകാനങ്ങള്. 
   

                        തുടര്ന്നെഞ്ഞ് നടന്നെ റവനന്യൂജളിലകാ മല്സരത്തെളില് നമ്മുലട സകാപനത്തെളില്
നളിന്നെഞ്ഞ് 49 കകായളികതകാരങ്ങലള വളിവളിധ ഇനങ്ങളളില് സബളിലകാ ടടീമളില് ഇടക പനടളിയളിടണഞ്ഞ്.
     
                            കണ്ണൂരളില് നടന്നെ പസ്റ്റേറഞ്ഞ്പസകാണല് മല്സരത്തെളില്  നമ്മുലട 
സ്കൂളളില് നളിന്നെഞ്ഞ് 9 വളിദധകാര്ത്തെളികള് റവനന്യൂജളിലകാ ടടീമുകളളില് അവസരക ലെഭളിചളിടണഞ്ഞ്.
   
                     സബളിലകാ നടീന്തല് മല്സരത്തെളിലക  നമ്മുലട സകാപനക ഒടക 
പളിറകളിലെകായളിരുന്നെളില,കരകാലട, ജുപഡകാ എന്നെളി മല്സരങ്ങളളില് സബളില, ജളിലകാ ടളിമുകളളില്
S.I.H.S.S ലലെ വളിദധകാര്ത്തെളികളുലട നളിറഞ സകാനളിധധക ഉണകായളിരുന്നു.
    
                        ഏതകായകാലക കഴളിയകാന് പപകാകുന്നെ ഈ അധധകായന വര്ഷക 
പനടങ്ങളുലട (കകായളികകാ പമഖലെയളില്) വര്ഷമകായളിരുന്നു.
പമപനജഞ്ഞ്ലമന,പ്രധകാനധധകാപകന,പ്രളിന്സളിപകാള് 
,സഹൈപ്രവത്തെകര്,വളിദധകാര്തളികള്,നകാടകകാര് ഇവരുലട സഹൈകരണമകായളിരുന്നു ഈ 
പനടത്തെളിന പളിന്നെളില് എന്നെഞ്ഞ് പ്രപതധകക സ്മരളിക്കുന്നു.  വരുന്നെ 2019-20 അധധകായന 
വര്ഷക ഇതളിലക കൂടുതല് പനടങ്ങള് ലകകായകാന് സകാധളിക്കലട എന്നെ പ്രകാര്തനപയകാലട 
നളിര്ത്തുന്നു
                                                                                   ജയഞ്ഞ് ഹൈളിനഞ്ഞ്.......  

                                                                              അലെളി മകാസ്റ്റേര് (P.E.T)
                                                            



 വവായനയയക്കുററിചച്ച് 

അവര്    
ഒരു പ്രഭുവറിയന്റെ രക്തയത്തെകവാള് വറിലകൂടറിയതവാണച്ച് ഒരു 
പറിചകവാരയന്റെ പുസ്തകക
                                                         -ഷഷേകച്ച്പറിയര്
എനറിക്കു ജജീവറിതത്തെറില് ഷവണ്ട മൂന്നു സവാധനങ്ങള് - 
പുസ്തകങ്ങള്, പുസ്തകങ്ങള്, പുസ്തകങ്ങള് 
                                                                - ഷടവാള്ഷസവായച്ച്

   ഞവായനവാരു സവാമവാജജവാധറിപനവായറിരുനറില്ലങറില് ഗ്രന്ഥശവാലവാ 
സൂകറിപ്പുകവാരനവാവുമവായറിരുന്നു
                                                                  
                                                              -യനഷപവാളറിയന

നല്ല ഗ്രന്ഥശവാല ഒരു സര്വകലവാശവാലയച്ച്  സമമവാണച്ച്
     
                                                              -കവാര്ലലന

പുസ്തകക ഒരു പലഹവാരഷത്തെകവാള് പ്രറിയയപട്ടതവാണച്ച്
                                                         
                                             എക. ടറി. വവാസുഷദേവനനവായര്
                                                             



മമാമ്പഴഴം ഒരരമാര്മ
 

               
              വവൈലലലോപ്പളള്ളി കവൈള്ളിതകളള്ളില് ഏറ്റവവും പ്രസള്ളിദ്ധമലോണണ് മലോമ്പഴവും.
ഒരമ്മ  മലോമ്പഴകലോലമലോകുലമ്പലോള്  തനന്റെ  മരള്ളിച്ചുലപലോയ  മകനനെക്കുറള്ളിചണ്
ഓര്ക്കുന്നതലോണണ്  ഇതള്ളിനല പ്രതള്ളിപലോദദവും.  ലകകലോ  വൃത്തത്തള്ളില് എഴുതള്ളിയ
ഈ  കവൈള്ളിത  ആദദവും  പ്രസള്ളിദ്ധദ്ധീകരള്ളിചതണ്  1936 നല  മലോതൃഭൂമള്ളി
ഓണപ്പതള്ളിപ്പള്ളിലലോണണ്.  നെലോലു  വൈയസ്സുളലപ്പലോള്  മരള്ളിച  തനന്റെ  ഒരനുജനന്റെ
ഓര്മ്മ  കവൈള്ളിത  എഴുതലോന്  തനെള്ളികണ്  ലപ്രരണയലോനയന്നു  കവൈള്ളി
നവൈളള്ളിനപ്പടുത്തള്ളിയള്ളിട്ടുണണ്.  മലയലോള കവൈള്ളിതയുനടെ നെലവൈലോതലോനെ പ്രതദ്ധീകമലോയള്ളി
ഈ കവൈള്ളിതനയ മലോരലോര് വൈലോഴള്ളിയള്ളിട്ടുണണ്.  മലോരലോരുനടെയുവും എവും എന് വൈള്ളിജയന്
മലോഷുനടെയുവും മലോമ്പഴ നെള്ളിരൂപണവും പ്രസള്ളിദ്ധമലോണണ്.

     വൈദ്ധീട്ടുമുറ്റനത്ത വതമലോവൈള്ളില്  നെള്ളിന്നണ്  ആദദനത്ത  മലോമ്പഴവും  വൈദ്ധീഴുന്നതണ്
കലോണുന്ന അമ്മ നെലോലു മലോസവും  മുന്പണ്  ആ മലോവൈണ്  പൂത്തു തുടെങള്ളിയലപ്പലോള്
തനന്റെ  മകന്  ആ  പൂങ്കുല  നപലോടള്ളിനചടുത്തതുവും  തലോന്  ശകലോരള്ളിചതുവും
ഓര്ക്കുന്നു.  മലോങ്കനെള്ളിനപറുകലോന്  തലോന്  വൈരുന്നള്ളിനല്ലെന്നു  പറഞ്ഞു  പൂങ്കുല
നവൈറുവും  മണള്ളില്  എറള്ളിഞ്ഞു  കളഞ്ഞ  കുടള്ളി  മലോമ്പഴകലോലത്തള്ളിനു  മുലമ്പ
മരള്ളിച്ചുലപലോയള്ളി

              വതമലോവൈള്ളിനെടുത്തുതനന്നയലോയള്ളിരുന്നു കുഞ്ഞള്ളിനന്റെ നകലോച്ചു ശരദ്ധീരവും
മറവ നചെയള്ളിരുന്നതുവും.  മലോവൈള്ളില് നെള്ളിന്നുവും വൈള്ളിണ ദുരള്ളിത ഫലവും ലപലോലുള ആ
മലോമ്പഴവും  അമ്മ  മകനന്റെ  കുഴള്ളിമലോടെത്തള്ളില്  നവൈചണ്  അതണ്  നുകരലോന്  മകനനെ
ക്ഷണള്ളിക്കുന്നു.  അമ്മയുനടെ അനുനെയ വൈലോക്കുകള് ലകടണ് കുടള്ളിയുനടെ പ്രലോണന്
നചെറള്ളിയ കുളള്ളിര് കലോറ്റലോയള്ളി വൈന്നു അമ്മനയ പുണര്ന്നു അവൈരുനടെ വനെലവൈദദവും
സസദ്ധീകരള്ളിക്കുന്നതലോയള്ളി  കലള്ളിക്കുന്നലതലോനടെ  കവൈള്ളിത  അവൈസലോനെള്ളിക്കുന്നു.
വൈള്ളിദദലോര്തള്ളികളലോയ  നെലോവും  വൈലോയള്ളിചള്ളിരള്ളിലകണ  മള്ളികച  കവൈള്ളിതകളള്ളില്
ഒന്നലോണണ് വവൈലലലോപ്പളള്ളിയുനടെ മലോമ്പഴവും.

                                                                       ഉദയയ. കക. കക   IX D 



ഞങ്ങളുടടെ എടട്ട് ഡഡി കക്ലാസട്ട് 

2018-19 അധധ്യയന വർഷതത്തെ എടട്ട് ഡഡി കക്ലാസഡിൽ പതഡിതനടട്ട് ആൺകുടഡികളളും പതഡിനക്ലാലട്ട് 
തപൺകുടഡികളമക്ലായഡി ആതക 32 കുടഡികളക്ലാണുള്ളതട്ട്. കക്ലാസട്ട് തുടങഡിയ ദഡിനളും തതന്നെ കക്ലാസട്ട് 
ലലീഡറക്ലായഡി പഡി എളും ജഡിനുമമക്ലാതനയളും ഡപപ്യൂടഡി ലലീഡറക്ലായഡി ടഡി വഡി അശശ്വനഡിതയയളും 
തതരതഞ്ഞെടുത.ഈ വർഷതത്തെ പ്രധക്ലാന പ്രവർത്തെനങൾ തക്ലാതഴെ പറയന്നെവയക്ലാണട്ട്

1   കക്ലാസസ് പപ  .  ടപ  .  എ

  ഈ അധധ്യയന വർഷളും ഇതുവതര മൂന്നെട്ട്
കക്ലാസട്ട് പഡിടഡിഎകൾ
സളുംഘടഡിപഡിക്കുകയണക്ലായഡി. 2018 

തസപളുംബർ 6 നട്ട് മചേർന്നെ ആദധ്യ പഡിടഡിഎ
മയക്ലാഗളും ടഡി തക ഖക്ലാലഡിദട്ട് മക്ലാസ്റ്റർ
ഉദട്ട്ഘക്ലാടനളും തചേയ. കക്ലാസലീച്ചർ ടഡി ബഡി
മനക്ലാഫക്ലാസ്റ്റർ അധധ്യക്ഷത വഹഡിച. കക്ലാസട്ട്
പഡിടഡിഎ തചേയർമപഴ്സണക്ലായഡി സഡി പഡി
ഷഡിജഡിനതയയളും വവസട്ട് തചേയർമക്ലാനക്ലായഡി
തക ചേന്ദ്രതനയളും തതരതഞ്ഞെടുത.

      ഡഡിസളുംബർ ഒന്നെഡിനട്ട് നടന്നെ കക്ലാസട്ട് പഡി ടഡി എ മയക്ലാഗളും തചേയർമപഴ്സൺ സഡി പഡി ഷഡിജഡിനയതട 
അധധ്യക്ഷതയഡിൽ എളും ആയഡിഷടലീച്ചർ ഉദട്ട്ഘക്ലാടനളും തചേയ.വസബർ മലക്ലാകതത്തെ ചേതഡിക്കുഴെഡികൾ 
എന്നെ വഡിഷയതത്തെക്കുറഡിച്ചട്ട് രജലീഷട്ട് കടവത്തെഡിതന്റെ (വസബർ തസൽ മകരള മപക്ലാലലീസട്ട് ) 
പ്രഭക്ലാഷണത്തെഡിതന്റെ വലീഡഡിമയക്ലാ പ്രദർശനവളും നടന.

     2019 ജനുവരഡി 15 നട്ട് നടന്നെ കക്ലാസട്ട് പഡി ടഡി എ തഹഡക്ലാസ്റ്റർ തക തക ഉസക്ലാൻമക്ലാസ്റ്റർ 
ഉദട്ട്ഘക്ലാടനളും തചേയ. കക്ലാസട്ട് തല പ്രവർത്തെനങളതട മഫക്ലാമടക്ലാകൾ ഉൾതപടുത്തെഡി വസ്ലൈഡട്ട് 
പ്രദർശനവളും നടന. മൂന്നെട്ട് പഡിടഡിഎ മയക്ലാഗങളഡിലളും ആദധ്യ മൂന്നെട്ട് റക്ലാങട്ട് മനടഡിയ 
വഡിദധ്യക്ലാർതഡികൾകട്ട് മടക്ലാഫഡികൾ സമക്ലാനഡിച.

2.   പ്രവചനമത്സരര

മലക്ലാകതമങളും മലക്ലാകകപട്ട് ഫുടട്ട്മബക്ലാളഡിതന്റെ ആരവമുയർന്നെമപക്ലാൾ എടട്ട് ഡഡി കക്ലാസളും അതഡിതന്റെ 
ഭക്ലാഗമക്ലായഡി. 2018 ഫഡിഫ മവൾഡട്ട് കപട്ട് ആരുമനടുതമന്നെ പ്രവചേന മത്സരത്തെഡിൽ കക്ലാസഡിതല 
മുഴുവൻ കുടഡികളളും പങക്ലാളഡികളക്ലായഡി.ഫക്ലാൻസട്ട് മജതക്ലാകളക്ലാകുതമന്നെട്ട് പ്രവചേഡിച്ചവരഡിൽ നഡിനളും 
നറുതകടുപഡിലൂതട മുഫട്ട് ലഡിഹ മഹമൂദട്ട് വഡിജയഡിയക്ലായഡി. നറുതകടുപഡിനട്ട് സതധ്യൻമക്ലാസ്റ്റർ നലീലഡിമ 
മനതൃതശ്വളും നൽകഡി. വഡിജയഡിക്കുള്ള സമക്ലാനദക്ലാനളും എൻ തക കുഞ്ഞെബ്ദുള്ള മക്ലാസ്റ്റർ നഡിർവ്വഹഡിച.



3.   കക്ലാസസ് ലലൈബ്രറപ
  കക്ലാസട്ട് മുറഡികളഡിതല വക്ലായനക്ലാ വസനളും പരഡിപക്ലാടഡിയതട ഭക്ലാഗമക്ലായഡി രക്ഷഡിതക്ലാകളതട 
സഹക്ലായമത്തെക്ലാതട എടട്ട് ഡഡി കക്ലാസഡിൽ സജലീകരഡിച്ച കക്ലാസട്ട് വലബ്രറഡി തഹഡക്ലാസ്റ്റർ തക തക 
ഉസക്ലാൻമക്ലാസ്റ്റർ ഉദട്ട്ഘക്ലാടനളും തചേയ. കക്ലാസലീച്ചർ അധധ്യക്ഷത വഹഡിച.ഇ ഷമലീർമക്ലാസ്റ്റർ, വഡി 
തക്ലാജുമക്ലാസ്റ്റർ, പഡി എളും ജഡിനുമമക്ലാൻ, ടഡി തക ഷക്ലാമഡിൻ പ്രസളുംഗഡിച.തക അസ്ലൈളുംമക്ലാസ്റ്റർ, മുഹമദട്ട് 
സഡിനക്ലാൻ എന്നെഡിവർ ഗക്ലാനങളക്ലാലപഡിച.

4.   പപറനക്ലാൾ ദപനതപൽ ഒരു പുസ്തകര
     വലബ്രറഡി ശക്ലാകലീകരണത്തെഡിതന്റെ ഭക്ലാഗമക്ലായഡി കക്ലാസഡിൽ ആവഡിഷ്ക്കരഡിച്ച പ്രമതധ്യക 
പദ്ധതഡിയക്ലാണട്ട്  " പഡിറന്നെക്ലാൾ ദഡിനത്തെഡിൽ ഒരു പുസ്തകളും" എന്നെ പരഡിപക്ലാടഡി. ഓമരക്ലാ കുടഡിയളും 
പഡിറന്നെക്ലാൾദഡിനത്തെഡിൽ ഒരു പുസ്തകളും കക്ലാസട്ട് വലബ്രറഡിയഡിമലകട്ട് സളുംഭക്ലാവന തചേയ്യുന്നെ ഈ 
പദ്ധതഡി വവകളും മുഹമദട്ട് ബഷലീറഡിതന്റെ പ്രശസ്ത മനക്ലാവൽ "മപ്രമമലഖനളും"കക്ലാസട്ട് 
വലബ്രറഡിയഡിമലകട്ട് തതന്റെ ജന്മദഡിനത്തെഡിൽ നൽകഡി നഡിയ തക തുടകളും കുറഡിച. കക്ലാസലീച്ചർ 
പുസ്തകളും ഏറ്റുവക്ലാങഡി.

5.   ഗുരുവന്ദനര
തസപളുംബർ 5 അധധ്യക്ലാപകദഡിനളും ''ഗുരുവന്ദനളും" എന്നെ മപരഡിൽ കക്ലാസഡിൽ 

സളുംഘടഡിപഡിക്കുകയണക്ലായഡി. സശ്വനമക്ലായഡി രൂപകല്പന തചേയ്ത ആശളുംസക്ലാ കക്ലാർഡട്ട് കക്ലാസലീച്ചർകട്ട് 
നൽകഡി തലീർത ഇ തക ഉദട്ട്ഘക്ലാടനളും തചേയ. അധധ്യക്ലാപകരക്ലായ തക്ലാജുമക്ലാസ്റ്റർ, തക 
കുഞ്ഞെബ്ദുള്ളമക്ലാസ്റ്റർ, പ്രശക്ലാനട്ട്മക്ലാസ്റ്റർ, സബലീനടലീച്ചർ, രഞഡിനഡിടലീച്ചർ, ആമഡിനടലീച്ചർ എന്നെഡിവതര 
കുടഡികൾ മസ്നേമഹക്ലാപഹക്ലാരളും നൽകഡി ആദരഡിച.



കകകോഴഴികകകോടട് റൂറൽ ജഴില്ലയഴിൽ വടകര സബട് ജഴില്ലയഴിലലെ പ്രസ്തുത സ്കൂളകോയ എസട്.ഐ
ഹയർ ലസകണ്ടറഴിയഴിൽ  (  KDR  422  )  സ്റ്റുഡനട്  കപകോലെലീസട്  കകോഡറട്  യൂനഴിറട്  അനുവദഴിചട്
കഴിടഴിയതട് 2014 - 15 അദദകോയന വർഷതഴിലന അവസകോനതഴിലെകോണട്. 
    

രകോജദതഴിനട്   അഭഴിനന്ദനവവും  അവുംഗലീകകോരവവും  ഏറ്റുവകോങഴിയകോണട്  രകോഷ്ട്രനഴിർമകോണ
പ്രകഴിയകട്  ഊർജവവും  ആകവശവവും  പുതഴിയ  പ്രവർതന  മകോതൃകകളവും  നൽകഴിയ  സ്റ്റുഡന്റട്
ലപകോലെലീസട് കകഡറട് പദതഴി മുകനകോടട് യകോത്രതുടരുകയകോണട് .  ഒരഴികൽകൂടഴി നമ്മുലട സവുംസകോനവും
രകോഷ്ട്രതഴിനട്  മകോതൃകയകോവന  പദതഴിയകോണട്  എസട്.പഴി.സഴി.  കകരള  ലപകോലെലീസഴിലന്റ
ദലീർഘവലീക്ഷണകതകോലടയുള്ള  പദതഴി  കുടഴികളഴിൽ  സകോമൂഹഴിക  അവകബകോധവും  വളർത്തുകയുവും
പപൗരകബകോധവവും  പ്രതഴിബദതയുള്ള വഴിദദകോർഥഴികലള വകോർലതടുക്കുനതഴിനുമകോണട്.

കകരളതഴിലന്റ  ലപകോതുസമൂഹതഴിൽ  ഇനട്  എസട്.പഴി.സഴി  സജലീവമകോണട്.  ഞങളലട
സ്കൂളഴിലവും  ഈ  പദതഴിയഴിലൂലട   ഏലറടുതട്  നടത്തുന  പ്രവർതനങള്  മകോതൃകകോപരവവും
കവറഴിടതുമകോണട്.  ലഹൽമറഴില്ലകോലതയുവും  സലീറട്ലബൽറട്  ധരഴികകോലതയുവും  യകോത്ര  ലചെയ്യുനവലര
കകകകോടഴി  നഴിർതഴി  കബകോധവതട്കരണവവും  പ്രതഴിജകോകകോർഡുകളവും  ശുഭയകോത്രകട്
കറകോസകോപ്പൂകളവും നഴിറഞ്ഞപുഞഴിരഴിയുവും നൽകുന ഈ സനദ സവുംഘവും ഇനട് നമ്മുലട ഗകോമലീണ-

നഗര നഴിരത്തുകളഴിലവും കവലെകളഴിലവും സജലീവമകോണട്.

ആഭദന്തര  സുരക്ഷകോരവുംഗതട്  വഴിദദകോർഥഴികളലട  പങകോളഴിതവും  ഉറപ്പുവരുത്തുന  ഈ
പദതഴിയഴിൽ കുടഴികള് ആകവശകതകോലടയകോണട് കചെരുനതട്.  നഴിയമതഴിലന്റ മകോനുഷഴിക മുഖവും
എസട്.പഴി.സഴിയഴിലൂലട  കൂടുതൽ  ജനകലീയമകോവന.  കദവതഴിലന്റ  സസ്വന്തവുംനകോടഴിലന്റ  ഈ
നന്മയുലട കൂടകോയ്മകട് ലപകോതുസമൂഹതഴിലന്റ ഉറച പഴിന്തുണയകോണട് ലെഭഴിക്കുനതട്. നഴിലെവഴിൽ ഈ
പദതഴി കദശലീയ തലെതഴിൽ അവുംഗലീകരഴിചകതകോലട കൂടുതൽ കരുതകോർജഴിക്കുകയകോണട് .
     ഞങളലട  വഴിദദകോലെയതഴിൽ കസവനസനദതയുലട പുതഴിയ മുഖമകോണട് എസട്.പഴി.സഴി
പദതഴി.





Scouts and Guides

1.പ്രളയ ബബാധധിതര്കക്ക് സഹബായയ

2. പരധിസധിതധി ദധിനതധില് വൃക്ഷതത വധിതരണയ

3. അധധബാപക ദധിനതധിലലെ ആദരവക്ക്



നനീലൂഫര് 
1. അറബബിഭഭാഷ മഭാധധ്യമമഭായബി സസനീകരബിച്ചുകകഭാണണ്ട് സ്കൂൾ അസസംബബി നടതബി 

ദദേശദസ്നേഹസം മതസസൗഹഭാര്ദസം മഹതണ്ട് വചനങ്ങൾ ഉൾകപ്പെടുതബി പ്രഭഭാഷണങ്ങളസം
മറ്റു പരബിപഭാടബികളസം സസംഘടബിപ്പെബിച്ചു.

2. ദലഭാക അറബബി ഭഭാഷ ദേബിനഭാചരണതബിനണ്ട് 
ഭഭാഗമഭായബി കുടബികൾകഭായബി ദപഭാസ്റ്റര് നബിര്മഭാണ
മത്സരസം നടതബി.

3. വബിശുദ്ധ ഖുര്ആൻ വബിഷയമഭായബി സസനീകരബിച്ചു 
വബിദേധ്യഭാര്തബികൾകഭായബി കസബിസണ്ട് ദപ്രഭാഗഭാസം 
സസംഘടബിപ്പെബിച്ചു.

4. ഈയബികട ദകരളതബിൽ നടന്ന പ്രളയവുമഭായബി
ബന്ധകപ്പെടുതബി അറബബി കവബിതഭാരചന മത്സരസം
സസംഘടബിപ്പെബിച്ചു



'സസിഡഡ്മാഗഗ് ' പ്രകഡ്മാശനന
( Presentation of 'Sidmag')

എസഗ്.ഐ.ഹയര് സസക്കണ്ടറസി സ്കൂള് ഉമ്മത്തൂര്
           ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് 

'Sidmag'
സമ്പൂര്ണ്ണ ഡസിജസിറ്റല് മഡ്മാഗസസിന് പ്രകഡ്മാശനന 

21/01/2019 തസിങ്കള് 2PM
സസഡ്മാഗതന : ടസി.സക.ഖഡ്മാലസിദഗ് (Kite Master)

അദദ്ധ്യക്ഷത : ശശ. സക.സക.ഉസഡ്മാന് (Headmaster)

പ്രകഡ്മാശനന : ശശ :അഹമ്മദഗ് പുന്നക്കല്
(ബഹ.ജസിലഡ്മാ പഞഡ്മായതഗ് സമമ്പര്)

മഡ്മാസസിക പരസിചയസപ്പെടുതല് : സക.മൂഹമ്മദഗ് അസന
ആശനസകള്

എന.സക.അഷഗ്റഫഗ്(Press Club Presidnt)
യ.സസി.അബ്ദുല് വഡ്മാഹസിദഗ് , സക.രഞസിനസി

എന്.സക.കുഞ്ഞബ്ദുല , സക.സസി.ബഡ്മാബ.
സജസില പസി.സക , അഭസിനവഗ് ബസി.സക.

കൃതജ്ഞത
വസി.പസി.ഷശബ (Kite Mistress)



നനീലൂഫര് 
1. അറബബിഭഭാഷ മഭാധധ്യമമഭായബി സസനീകരബിച്ചുകകഭാണണ്ട് സ്കൂൾ അസസംബബി നടതബി 

ദദേശദസ്നേഹസം മതസസൗഹഭാര്ദസം മഹതണ്ട് വചനങ്ങൾ ഉൾകപ്പെടുതബി പ്രഭഭാഷണങ്ങളസം
മറ്റു പരബിപഭാടബികളസം സസംഘടബിപ്പെബിച്ചു.

2. ദലഭാക അറബബി ഭഭാഷ ദേബിനഭാചരണതബിനണ്ട് 
ഭഭാഗമഭായബി കുടബികൾകഭായബി ദപഭാസ്റ്റര് നബിര്മഭാണ
മത്സരസം നടതബി.

3. വബിശുദ്ധ ഖുര്ആൻ വബിഷയമഭായബി സസനീകരബിച്ചു 
വബിദേധ്യഭാര്തബികൾകഭായബി കസബിസണ്ട് ദപ്രഭാഗഭാസം 
സസംഘടബിപ്പെബിച്ചു.

4. ഈയബികട ദകരളതബിൽ നടന്ന പ്രളയവുമഭായബി
ബന്ധകപ്പെടുതബി അറബബി കവബിതഭാരചന മത്സരസം
സസംഘടബിപ്പെബിച്ചു



      

  

ഞങ്ങളുടടെ കക്ലാസസില് 3 കക്ലാസസ് സഭകള് നടെന്നു . പതസിടനടസ് 
ചക്ലാര്ടസ് വര്ക്കുകള് പല വസിഷയങ്ങളസിലക്ലായസിടസ് ടചയ്തു . ഞങ്ങളുടടെ 
കക്ലാസസിടന്റെ വക ഗക്ലാനസിജയനസി ദസിവസസം ഗക്ലാനസി പതസിപസ് 
തയക്ലാറക്ലാകസി . ഞങ്ങളുടടെ കക്ലാസസില് ആരരക്ലാഗഗ്യവസം ശുചസിതത്വവമക്ലായസി 
ബനടപടസ് എലക്ലാകക്ലാരഗ്യവസം ടചയക്ലാരുണസ്. കക്ലാസസിടല ഓരരക്ലാ 
ആവശഗ്യങ്ങള്ക്കുസം രവണസി ധനകക്ലാരഗ്യ മനസിയുടടെ അടുതസ് 

എലക്ലാദസിവസവസം കക്ലാസസ് ഫണസ് നല്കക്ലാറുണസ് . കക്ലാസസ് 
ലലബ്രറസി ഉദസ്ഘക്ലാടെനസം കഴസിഞ്ഞരതക്ലാടടെ ലലബ്രറസി വസിതരണസം 
തുടെങ്ങുകയുസം എലക്ലാവരുസം പുസ്തകങ്ങള് വക്ലായസിക്കുകയുസം ടചയക്ലാറുണസ്. 
കക്ലാസസില് അധഗ്യക്ലാപകര് ഇലക്ലാത സമയതസ് വസികൃതസി 
കക്ലാട്ടുന്നവരുടടെ രപരസ് എഴുതുന്ന ഡസിസസിപസിന് രനക്ലാടസ് ഉണസ്. 
ഇതസിനലക്ലാസം രവണസി  അതസിരന്റെതക്ലായ മനസിമക്ലാര് 
പരസിശ്രമസികക്ലാറുമുണസ് . 

ഞങ്ങളുടടെ കക്ലാസസ് എത്രമക്ലാത്രസം ടമച്ചടപടെണസം എന്നസ് കക്ലാസസ് 
സഭയസില് ചര്ച്ചടചയസ് നടെപസിലക്ലാകക്ലാറുമുണസ്. അധഗ്യക്ലാപകര് കക്ലാസസില്
വരക്ലാതസിരുന്നക്ലാല് അവടര വസിളസിച്ചസ് വരുതക്ലാറുമുണസ്.
                                              8 എചച്ച്  ലലെ കൂട്ടുകകാര



ആട്ടക്കഥഥാസഥാഹഹിതതത
                 കകേരളതത്തിലലെ തനതത
കേലെലാരൂപമലാണത കേഥകേളത്തി .ഈ ദൃശശ്യകേലെയുലട
സലാഹത്തിതശ്യരൂപമലാണത ആട്ടക്കഥ. പതത്തികനഴലാഴ
നൂറലാണത്തിലെലാണത കേഥകേളത്തിയുലട ആവത്തിര്ഭലാവഴ.

ചത്തിലെ  നലാടന്  കേലെലാരൂപങ്ങളഴ  കലാസത്തിക്കല്  നൃതരൂപങ്ങളഴ  ഈ  ദൃശശ്യ
കേലെയുലട  ആവത്തിര്ഭലാവലത  സഹലായത്തിചത്തിട്ടുണത.  കേര്ണലാടകേതത്തിലലെ
യക്ഷഗലാനഴ  ,  തമത്തിഴത നലാട്ടത്തിലലെ  ലതരുക്കൂതത  കേഥകേള്  ,  മണത്തിപ്പൂരത്തി,
ഭരതനലാടശ്യഴ  തുടങ്ങത്തിയ  കലാസത്തികേത  നൃത  വത്തികശഷങ്ങള്  ലതയഴ,  കൂതത,
കൂടത്തിയലാട്ടഴ  പടയണത്തി,  തതീയലാട്ടത  തുടങ്ങത്തിയ  കകേരളതീയ  കേലെലാരൂപങ്ങളഴ
ഇതത്തില് എടുതത പറകയണതലാണത. ജയകദേവരുലട ഗതീതലാകഗലാവത്തിന്ദകതലാടുഴ
ഇതത്തിനു  കേടപലാടുണത.  കേഥകേളത്തിയത്തില്  നൃതവഴ  നൃതശ്യവഴ  നലാടശ്യവഴ
അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  .  ഒകരലാ പദേതത്തിലന്റെയുഴ അര്ഥഴ കകേമുദ്ര കേലാണത്തിച
അഭത്തിനയത്തിക്കുന.

             ഭരത മുനത്തിയുലട നലാടശ്യ ശലാസ്ത്രതത്തില് പറഞത്തിട്ടുള്ള മുദ്രകേളലാണത
കേഥകേളത്തി സസതീകേരത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നതത.  കസലാപലാന രതീതത്തിയത്തിലെലാണത കേഥകേളത്തിപലാട്ടത
കകേളത്തി,   അരങ്ങതകകേളത്തി,  കതലാടയഴ,  വന്ദന കശലാകേഴ,  പുറപലാടത  ,  കമളപദേഴ
എന്നത്തിവയലാണത  രഴഗചടങ്ങുകേള്.  കകേലാട്ടയതത  തമ്പുരലാലന്റെ  കേലാലെതലാണത
കൃഷ്ണനലാട്ടവഴ  രലാമനലാട്ടവഴ  കേഥകേളത്തി  എന്ന  കപരത്തില്  അറത്തിയലപടലാന്
തുടങ്ങുന്നതത  .  പതത്തികനഴലാഴ  നൂറലാണത്തിലെലാണത  അകദ്ദേഹഴ  ജതീവത്തിചത്തിരുന്നതത.
കേഥകേളത്തിക്കത  സലാഹത്തിതശ്യ  പദേവത്തി  നല്കേത്തിയതത  ഇകദ്ദേഹമലാണത.  എന്നലാല്
പതത്തിലനട്ടലാഴ  നൂറലാണത്തില്  ജതീവത്തിച  ഉണലായത്തി  വലാരശ്യരുലട  നളചരത്തിതഴ
ആട്ടകേഥയലാണത ആട്ടക്കഥലാസലാഹത്തിതശ്യതത്തിലലെ എറവഴ ഉജസലെമലായ കൃതത്തി. 
ആട്ടക്കഥലാസലാഹത്തിതതഴ  സലാമലാനശ്യ  ജനങ്ങളലട  ജതീവത്തിതതത്തില്  നത്തിന
അകേന നത്തില്ക്കുന. അതത്തിനലാല് കേഥകേളത്തി നന്യൂനപക്ഷതത്തിലന്റെ കേലെയലായത്തി
തതീര്ന  .  വള്ളകതലാളത്തിലന്റെയുഴ മറഴ കപലാതലാഹനതത്തില് കേലെലാമണ്ഡലെഴ
പവര്തനഴ  ആരഴഭത്തിചകതലാലട  കേഥകേളത്തി  ഏവര്ക്കുഴ  അഭശ്യസത്തിക്കലാവന്ന,

ആസസദേത്തിക്കലാവന്നതലായത്തി തതീര്ന.......                             
ശശ്രീലകഹി X D.



SAVE WATER!

THE LEAK TAP DRIPS DAY AND
NIGHT JUST FIX IT RIGHT

OR SHUT IT TIGHT ,
IT SEEMS THE EARTH WITH 

WATER ABOUNDS BUT THINK,
IT'S EVERY DROP THAT COUNTS.

      ADITHYAN C.T.K
         9 th D



ഓര്മ്മകളളിലൂടട..........



VP SHEEBA
Kite Mistress

                               Mob:9745187295

നനന്ദി പൂര്വവ.........

കകേരളതത്തിനന്റെ നപപൊതുവത്തിദദപൊഭദപൊസസം കലപൊകേതത്തിനന് മപൊതൃകേയപൊകുന്ന ഈ
ഘട്ടതത്തില് 'SIDMAG' നത്തിങ്ങളത്തികലകന് സമര്പത്തിക്കുന. 

മലയപൊളസം  കേമമ്പ്യൂട്ടത്തിസംഗന്,  ഗപൊഫത്തികേന്  ഡത്തിസസനത്തിസംഗന്,  കവര്ഡന്
കപപൊസസത്തിസംഗന്, തുടങ്ങത്തിയ സകങ്കേതങ്ങള് കുട്ടത്തികേള്  ഇതത്തില്  പരമപൊവധത്തി
പകയപൊഗത്തിചത്തിറ്റുണന്.

വത്തിവരവത്തിജപൊന  കമഖലയത്തികലകന്  പറനയരുന്ന  നമ്മുനട  കുട്ടത്തികേനള
അനുഗഹത്തിക.  അവര് സസപൊയതമപൊകത്തിയ വത്തിജപൊനസം പരമപൊവധത്തി  ഇവത്തിനട
പകയപൊജനനപടുതത്തിയത്തിട്ടുണന്. പൂര്ണ്ണത അവകേപൊശനപടുന്നത്തില. അഭത്തിപപൊയങ്ങള്
നത്തിര്കദ്ദേശങ്ങള് തതീര്ചയപൊയസം ഞങ്ങനള അറത്തിയത്തിക്കുകേ.

 പതതീക്ഷകയപൊനട,

V.P.  Sheeba

(Kite Mistress)


