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       "6 "       (   )കഥ നമർ സലൾ ബസസ അലൻ ബബസളൽ

    (    )ടഹൽതസ എഫസഫകസ ഓഫസ ഡസരഗസസസ വവഷവസ എസസ എ

      (   )കവളത എടന ബകരളള റളയതൻ സണള

      ഈ വർഷടത ചളല നളമളഷങൾ

  (   )ദള ആൽടകമളസസ ടകതചളമറളയതമആബസ

  (   )കവളത പസരളയള ടസബനതനസളനളൽ

 ചളതസരങളളലലടട

    ( )കവളത ഒടതതരളമളപളടന ഉയർടതഴളബനൽപസ കകബഷനള

    (    )കഥ പതവള പരളചതരളക ഫതതളമ ഫതരളസ ടക

 ചളതസരങളളലലടട

  (   )കവളത നവബകരളള ആൻ മരളയ

 "  "(     )കവളത ഒയതസളസസ ബളജള പള ടള ടക

 "  " (   )കവളത ടപയസയളന മഴ അലലന ജളമള

           (   ) റളയലള പസരരഡസ ടള ബള എള ടള ഡള എള എചസ എസസ എസസ ഷളന ടഷറളൻ

      ഫസരള യളവർ ബമതസസ സസടസബരതങസസസ ഇബമതഷണൽ ബഡതടർ
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സനന്ദേശശം 

                                       വവിവരസസാനങ്കേതവികവവിദദ്യനലസാകമമെമസാടശംകുതവിച്ചുയരുന്ന  
ഈസസാഹചരദ്യതവിൽപുതുതലമുമയ  വവിദദ്യയുമടെ മെവികവവിനലകക്ക്ഉയർത്തുക 
എന്നലകദ്യനതസാമടെമപസാതുവവിദദ്യസാഭസാസ വകുപക്ക് നടെപവിലസാകവിവരുന്ന ലവിറ്റൽ 
കകറ്റക്ക്സക്ക് ഞങ്ങളുമടെ സ്കൂളവിലശം നടെപവിലസാകവിവരുന. ലവിറ്റൽ കകറ്റക്ക്സവിമന്റെ ഈ 
വർഷമത വവിവവിധ പ്രവർതനങ്ങമള അനുനമെസാദവിക്കുന.ഞങളുമടെ 
വവിദദ്യസാർഥവികളുമടെ പ്രവർതനങ്ങളവിൽ ഒന്നസായ ഇ-മെസാഗസവിൻ നവിർമെവിച്ചു 
പ്രസവിദദ്ധീകരവിക്കുന്നതവിൽ അതവിയസായസനനസാഷമെറവിയവിക്കുന .കകറ്റക്ക് മെസാഗസവിൻ 
നവിർമെസാണതവിൽ പമങ്കേടത എലസാ കകറ്റക്ക് അശംഗങ്ങൾക്കുശം മെറ്റു 
വവിദദ്യസാർഥവികൾക്കുമുള്ള അഭവിനന്ദേനങ്ങൾ 
പ്രനതദ്യകശംഅറവിയവിക്കുന.വവിവരസസാനങ്കേതവികവവിദദ്യയവിൽ കഴവിവശം അഭവിരുചവിയുമുള്ള ഒരു
പുതവിയ തലമുറമയ രൂപമപടതവിമയടകസാൻ ഈ പദതവിയവിലൂമടെ കഴവിയമട്ടെ എന്നക്ക്
ആശശംസവിക്കുന 
                                                                      
                                   
                                                            മഹഡക്ക് മെസാസ്റ്റർ     

            

M T D M H S THONDERNAD



Little chip Little chip                                                4                                 

എഡവിനറ്റസാറവിയൽ നബസാ൪ഡക്ക്

 മഷറവി൯ ഷസാന
ഫവിദ ഫസാതതവിമെ

അനുപ്രവിയ സജവി
മുഹമ്മദക്ക് ഷസാനവിൽ

അബ്ദുള്ള വവി
അഭവിജവിതക്ക് എശം
നഹവില ഫസാതതവിമെ
ഷസാനവിബ മഷറവി൯
മുഹമ്മദക്ക് അനദ്ധീസക്ക്
ഇ൪ഫസാന മക റ്റവി
അ൯സവില സവി
സഫ്ന നസാസ൪

മസനനസാന സുനവിൽ
അമെൽ ജവിമ്മവി
റമെദ്ധീസക്ക് അലവി 
അസ്ന പവി മക

അശതതവി മക മജ
നസാജവിയ നസാസ൪

ആൽബവി൯ 
വവിശസാഖ

M T D M H S THONDERNAD



Little chip Little chip                                                5                                 

      

    നജസാളവി നജസാ൪ജക്ക് (നഡസായവിങക്ക് ടെദ്ധീച്ച൪)

M T D M H S THONDERNAD
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                                   നജസാളവി നജസാ൪ജക്ക് (നഡസായവിങക്ക് ടെദ്ധീച്ച൪)
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2018-19 വർഷശം സർവദ്ധീസവിൽനവിന്നക്ക് വവിരമെവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുമടെ പ്രവിയമപട്ടെ അദദ്യസാപകർ

ഇ . വവിജയകുമെസാർ                     ഇ. മക. വവിനനസാദൻ               നജസാളവി നജസാർജക്ക് 

M T D M H S THONDERNAD
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                                    നജസാളവി നജസാ൪ജക്ക് (നഡസായവിങക്ക് ടെദ്ധീച്ച൪)

M T D M H S THONDERNAD
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2018-19 വർഷമത ചവില നവിമെവിഷങ്ങളവിലൂമടെ 

M T D M H S THONDERNAD
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നമർ  "6 " സ്കൂൾ ബസക്ക് 
  കഥ 

നമർ സവികക്ക് 
ബസക്ക് ഒസാടെവിക്കുന്ന കഡവർ  പ്രവിൻസവിപവിലവിമൻറ  മുറവിയവിൽ
നവിന്നക്ക് സങ്കേടെനതസാമടെ ഇറങ്ങവിവരുന്നതക്ക് മെവിലവി കണ്ടു . 
പസാവശം അയസാമള പ്രവിൻസവിപൽ നന്നസായവി വഴക്കു പറ ഞ
കസാണശം . അയസാൾ അമെവിത നവഗതയവിൽ വണവി ഒസാടെവിച്ചതു
മകസാണസാണക്ക് ചുവപക്ക് കസാറവിമന ഇടെവിച്ചമതന്നസാണക്ക് എലസാവരുശം
വവിശതസവിച്ചവിരവിക്കുന്നതക്ക് . ഇടെവി കവിട്ടെവി മെറവിഞ്ഞ ആ കസാ ർ
കളളനസാരുനടെതസായതു നന്നസായവി . അതുമകസാണസാണക്ക്
നപസാലദ്ധീസക്ക് നമർ സവികക്ക് ബസവിമൻറ കഡവറുമടെ നപരവിൽ നകമസടകസാമത വവിട്ടെതക്ക് . കസാറവിൽ നവിന്നക്ക് രകമപട്ടെ 
കളളനസാമര ഇതുവമര പവിടെവികവിട്ടെവിയവില . നപസാലദ്ധീസക്ക് എലസായവിടെത്തുശം തവിരയുനണക്ക് . തസാൻ മബ്രെയവിട്ടെവിടശം 
നവിൽകസാമത നമർ സവികക്ക് ബസക്ക് പസായുകയസായവിരുനമവന്നക്ക് കഡവർ പറഞ്ഞതക്ക് പ്രവിൻസവിപൽ 
വവിശതസവിച്ചവിട്ടെവിമലന്നക്ക് മെവിലവിക്കു മെനസവിലസായവി . അതസാണക്ക് കഡവർകക്ക് ഇത്ര വവിഷമെശം . ഇതവിങ്ങമന നപസായസാൽ 
ശരവിയസാവവില . അയസാളുമടെ കുറ്റശം മകസാണല അപകടെമുണസായതക്ക് . മെസാനവിക ശകവിയുളള നമർ സവികക്ക് ബസസാണക്ക് 
കസാറവിമന മെനനഃപൂർവശം ഇടെവിച്ചതക്ക് . പ്രവിൻസവിപലവിമന കണ്ടു സതദ്യശം പറയണമമെന മെവിലവി തദ്ധീരുമെസാനവിച്ചു . അവൾ 
പതവിമയ പ്രവിൻസവിപലവിമൻറ മുറവിയവിനലക്കു നടെന . നടെക്കുന്നതവിനവിമടെ അവൾ തസാമഴ ബസക്ക് മഷ  ഡവിനലക്കു 
നനസാകവി . അവവിമടെ നമർ സവികക്ക് ബസക്ക് ഒനമെറവിയസാതതുനപസാമല കവിടെക്കുന . ഇന്നലമത അപകടെതവിൽ 
ബസവിമൻറ മുൻഭസാഗശം കുറച്ചു മപസാളവി ഞ്ഞവിടണക്ക് . മെവിലവി ബസവിമന നനസാകവിയതുശം ബസവിമൻറ മഹഡക്ക് കലറ്റുകൾ 
മപമട്ടെന്നക്ക് കതവിയണഞ ! ഒറ്റ മസകമൻറക്ക് മെവിലവി ചുറ്റുശം നനസാകവി . ഇല മെറ്റസാരുശം അതു കണവില . മെവിലവി 
പ്രവിൻസവിപലവിമന കസാണസാനുളള ആനലസാചന ഉനപകവിച്ചക്ക് തസാനഴകവിറങ്ങവി ബസക്ക് മഷ ഡവിനലക്കു നവഗതവിൽ 
നടെന . അവൾക്കു നല നദഷദ്യശം വരുന . ബസക്ക് മഷഡവിൽ നമർ സവികക്ക് ബസലസാമത ആരുമെവില . അവൾ  
ബസവിമൻറ അടനതക്കു നടെന . “എനവിനസാ നദ്ധീയവിങ്ങമന എമന്ന നപടെവിപവിക്കുന്നതക്ക് ? ഞസാൻ നവിമൻറ കസാരദ്യശം 
പ്രവിൻസവിപലവിനനസാട പറയസാൻ നപസാവകയസാണക്ക് " മെവിലവി പതവിമയ ബസവിനനസാടെക്ക് പറഞ . നമർ സവികക്ക് ബസക്ക് 
മെറുപടെവിമയസാനശം പറഞ്ഞവില . അവൾ അൽപനനരശം കസാത്തുനവിന . ഇല ബസവിനക്ക് ഒരനകവമെവില . “നദ്ധീ 
കസാരണശം ആ പസാവശം   കഡവർകക്ക് വഴക്കു കവിട്ടെവി . ഇനവി നവിമന്ന ഞസാൻ ഇങ്ങമന വവിടെവില"മെവിലവി ഉറമക പറഞ .
പവിമന്ന തവിരവിഞ നടെന . “ മെവിലവി.....പ്രവിൻസവിപവിലവിനനസാട പറയനല" മപമട്ടെന്നക്ക് ബസക്ക് മെവിണവി തുടെങ്ങവി . “ആ 
കസാറവിൽ കള്ളൻമെസാരസായതു മകസാണസാണക്ക് ഞസാൻ ഇടെവിച്ചതക്ക് . കണവിനല എനവികക്ക് നല പരവിക്കുണക്ക് . ഇനവി ഞസാൻ 
അങ്ങമനനയസാനശം മചയവില" ബസക്ക് പറഞ മെവിലവി ഒരു നവിമെവിഷശം . മെവിലവി സശംശയവിച്ചു നവിന മപമട്ടെന മബലടെവിച്ചു .
ബസക്ക് പറഞ നമ്മുകക്ക് സുഹൃത്തുകളസാവസാശം .മെവിലവിയസാണക്ക് എമന്റെ മബസ്റ്റക്ക് ഫ്രണക്ക് . പവിമറ്റ ദവിവസശം മെവിലവി സ്കൂളവിൽ   
വന്നനപസാൾ  ബസക്ക് നമ൪ സവികക്ക് കസാണന്നവില .ബസവിമന സ്കൂളുകസാ൪ വവിനറ്റസാ എന്ന സശംശയശം മകസാണക്ക് 

കസാസവിനലകക്ക് നപസായവി .      
                                             
    അലൻ നബസവിൽ           8 ബവി                       

M T D M H S THONDERNAD
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About Drugs

HEALTH EFFECT OF 
DRUGS

we know that smoking and other
uses effects he organ in our human
body.
Heavy alcohol consumption will
increase your risk for chronic health
concern like.

 Anaemia

          Cancer including throat, liver, breast and oesophageal 
cancers. Cardiovascular diseases, including hart attack and  stroke,
cirrhosis of the liver.

Heart 

           Most recreational drug's use is associated with an increased 
risk of cardiovascular  diseases. 

Brain

          Drug abuse lead to chemical alteration  in the brain.
Liver 

         Heroin along with any inhalant drug or steroid can prompt 
significant   damage to the liver. 

M T D M H S THONDERNAD
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     Lungs

      Smoking any substance significantly  increase your risk for  
lungs cancer.

Causes of drug use 

              Liver diseases venereal diseases and infection of the 
kidney and brain sniffing cocaine and amphetamines can damage 
the tissue of the nose and marijuana and tobacco smoking can 
cause lung diseases. Heavy users of  alcohol, volatile solvents,  
amphetamines  or marijuana may find that their livers are 
permanently damaged. Baby’s of women addicted to opiates are 
likely to be born addicted and to safer from withdrawal symptoms. 
Cocaine and amphetamines can cause hair to fall out. Recent 
research has proved that marijuana can destroy cells.

             Addiction is a chronic disease that affect the mind and body. 
It is caused by chemical imbalances in the brain that initiate a 
physical longing or compulsion  for a specific substance or 
behaviour. Addiction most commonly  develop into stimuli that 
influences one's mood, including substance  like drugs and alcohol. 
When these substance are introduced to the blood stream. They cause
chemical reaction in brain that interfere with normal communication
and after one's perception of pleasure and pain. These mood 
changing benefits encourage prolonged use and binge behaviour but 
regular use of these substance can negatively affect the health  of 
organ, muscle, blood cell and tissue in our body.

Vaishnav  S . A  IX A
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എമന്റെ  നകരളശം 
കവവിത

എമന്റെ നകരളശം എത്ര സുന്ദേരശം
അമ്മയസായ നകരളശം  നനയസായ  നകരളശം

സഹദ്യമന്റെ  മെടെവിതട്ടെവിൽ  പ്രകൃതവിയുമടെ മെടെവിതട്ടെവിൽ
പൂകളുശം പുഴകളുശം  മെരങ്ങളുശം മകസാണക്ക്  

മെനനസാഹരമെസായ  എമന്റെ  നകരളശം
നകരശം  വവിളയുന്ന  നകരളശം    
പച്ചപക്ക്  നവിറഞ്ഞ  നകരളശം  

പഴശവിരസാജയുമടെ  മെണ്ണുള്ള  നകരളശം 
എമന്റെ  സുന്ദേര  നകരളശം

നസാശം  ഇന്നക്ക്  ദുരുപനയസാഗശം  മചയ്യുന്നതദ്ധീ
മെനനസാഹരനകരളമതയസാമണനന്നസാ൪ക്കുക

ഇന്നക്ക്  പൂകളുശം പുഴകളുശം  മെരങ്ങളുശം
നമ്മളവിൽ  നവിനശം  വളമര  ദൂമരയസാകുന

സശംരകവികസാശം  നമുകക്ക്  നമ്മുമടെ  നകരളതക്ക്

Riyan sunny 
8A
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The Alchemist

                                       Alchemy, the process of transforming a thing with 
an objective to purify , mature and perfect it to the best . Alchemy was 
initially a philosophical and protoscientific tradition practised in Europe . A 
teacher too upholds this process of transforming a student , thereby 
perfecting him in all realms of human life . We are often familiar with the 
theological theory of human origin in which it describes the creation of 
human beings as they are created in the shape and nature of God himself , to 
be precise 'In His  Image '. So do a teacher , the purpose of a teacher is not to
create people 'In His own Image' rather to create  them so that they have 
their 'own image' in this world . A real teacher is a western star that directs 
the travellers to the right direction . 

                                           Indian tradition also imparts a great deal  of 
importance to a teacher and is evident in our often quoted dictum “Matha 
Pitha Guru Daivam” . Where guru takes a place in par with God . We the 
people of India possess a great tradition which contains a jargon of great 
teachers including Vathmiki and Ezuthachan . But to quote it as unfortunate 
would be a tragedy as an Indian , but for now let's consider it as an ill-
fortunate , that we have lost the sacred bond between teachers and students . 
This seem to be a great transition that affected not only the relationship 
between students and teachers , rather it affected each and every social 
relationships thereby leading to mal-behaviours in a society . In the past a 
teacher had the role of a judge , who can analyse things objectively and with 
utmost sincerity , but nowadays the seen changed , even the attitude of 
teachers towards teaching has undergone a dramatic alchemy . 

M T D M H S THONDERNAD
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  Many reasons are often addressed by many people as the key to this 
transition which includes the way they look upon life and the world . My 
dear students , consider not , who might be your teacher , what might be 
their behaviour , let you not to trouble by arguing or retaliating against them
. For we are descendants of a great group of people who venerated a Teacher 
along with God . Modern facilities and the still persisting intellectual and 
cultural colonisation are to be blamed for this change . Men himself become  
a stranger in this Man-made world , enclosing themselves to 'selfies' . Human
values and human relationships are undermind and technology and the 
momental pleasures are given more important . We are already at the Edge , 
and now it is time for us to take up the call for a change , a walk back to the 
close relationships and an era where human values are given more 
importance over momental “selfies” . 
                                            Teachers should be the torch bearers for this 
change . A transition which will determine the future course of the entire 
world . So a teacher should be an Alchemist that tranforms an ill affecting 
things to a precious thing in a mysterious way . Let me conclude my words , 
let us engrave this to our hearts and march towards it . 

                                               “True teachers use themselves as bridges over 
which they invite their students to cross , then , having facilitated their 
crossing joyfully collapse , encouraging them to create bridges of their own” 
                                                      

                       -Mrs.Kochumariamma  ABE     

M T D M H S THONDERNAD
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പ്രളയശം

 
വവെളള്ളം വവെളള്ളം സർവെത്ര വവെളള്ളം 

ഫഫ്ലാറ്റുകളളിലള്ളം മറ്റുള്ളം ഒരു തുളളളി 
വവെളതളിനഫ്ലായളി യഫ്ലാചളിക്കുന്ന സഹഹഫ്ലാദരവര 

ഒരുമളിചച്ച് കകകൾ ഹകഫ്ലാർത്തു 
നമുവകഫ്ലാരുമളിച്ചു സഹഫ്ലായഹസ്തങ്ങളഫ്ലാകഫ്ലാള്ളം. 

വെരൂ വെരൂ ഒരുമളിവചഫ്ലാന്നഫ്ലായളി 
കകകൾ ഹകഫ്ലാർവതഫ്ലാരുമഹയഫ്ലാവടെ 
സഹഫ്ലായള്ളം ആവെശശ്യമുളവെരളിഹലേകച്ച് 
ഇറങ്ങളിവചലഫ്ലാള്ളം മടെളികഫ്ലാണളികഫ്ലാവത. 

ഒഹന്നഫ്ലാർക്കു... പരസഹഫ്ലായമളിലഫ്ലാവത 
മനുഷശ്യൻ ജജീവെളിച ചരളിത്രമളില.  

കകഹകഫ്ലാർകഫ്ലാള്ളം നമുകച്ച് 
എലഫ്ലാവെഹരയള്ളം സഹഫ്ലായളികഫ്ലാള്ളം.

                                    
  വസഹനഫ്ലാണസുനളിൽ   9 C
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ഒമതസാരുമെവിപവിമൻറ ഉയ൪മതഴുനന്നൽപക്ക്
 

കവവിത

      പ്രകൃതവിതൻ കണദ്ധീരവിമലലസാശം
മെറനനസാശം

ഒരുമെവിച്ചു കകനകസാർത്തുനവിന
വലതവില മചറുതവില

ജസാതവിമെതമമെവിലസാമതസാരുമെവിച്ചു
മുനന്നറവി നമ്മൾ......

ഉനറ്റസാനരശം  ഉടെനയസാനരശം അലസാമത
നമ്മുമടെ അയൽവകമെസാമരന്നറവി       ഞ...

മെഴതൻ കലവിപവിൽ ഒലവിച്ചുനപസായക്ക്
ജസാതവിയുശം മെതവശം മവറുപശം 

സമത്തുമമെലസാശം....
പ്രകൃതവിതൻ കനവിവവിനസായക്ക്

ഒന്നവിച്ചു കകകൂപവി
അടെവിയുശം വഴക്കുമെവിലസാമത

പ്രകൃതവിതൻ  നകസാഭതവിൽ
കകനകസാർമതസാരുമെവിച്ചക്ക്

ഉയർമതഴുനന്നറ്റവർ നമ്മൾ.....
പ്രളയമത അതവിജദ്ധീവവിച്ചവർ നമ്മൾ....

ഉയർമതഴുനന്നറ്റവർ നമ്മൾ....
                                            

- കൃനഷ്ണേതത   
                      

                     8 എ                        
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പസാവശം
പരവിചസാരവിക

കഥ
പണക്ക് പണക്ക് ഒരു രസാ ജൄതക്ക് ഒരു
രസാജകുതമെസാരനുശം,രസാജകുമെസാരവിയുശം
ജദ്ധീവവിച്ചവിരുന.രസാജസാവക്ക് എലസാശം
വസാരവിവവിതറവി
മകസാ  ടക്കുമെസായവിരുന.കുമെസാരനക്ക് അവമന്റെ
ശവിഷദ്യൻമെസാമര വളമരഇഷ്ടമെസായവിരുന.എനശം അവ൪കക്ക് സമ്മസാനശം നൽകുമെസായവിരുന.ഒരു 
ദവിവസശം റസാണവി ഭകണശം കഴവിച്ചുമകസാണവിരവിക്കുനമസാൾ റസാണവിയുമടെ പരവിചസാരവിക റസാണവിയുമടെ 
ഭകണതവിൽ നവിന്നക്ക് ഒരു ഈച്ചമയ എടതക്ക് കസാണവിച്ചു.ഇതു കണ രസാജകുമെസാരൻ 
നകസാപനതസാമടെ  പസാചകകസാരമന വവിളവിച്ചക്ക് പുറതസാകവി.പസാജകകസാരൻ  അതദ്യസാഗ്രഹവി 
ആയവിരുന.അയസാൾ ചവി  നവിച്ചു തസാൻ എനവി എങ്ങമന ജദ്ധീവവിക്കുശം.എനവി മകസാട്ടെസാരതവിൽ നവിന്നക്ക് 
സമ്മസാനശം ലഭവികവിലനലസാ!അങ്ങമന അയസാൾ ഒരു പസാനവിട.രസാജമകസാട്ടെസാരശം 
സനനസാഷനതസാമടെയുശം സമെസാതസാനനതസാമടെയുശം കഴവി ഞക്കൂടെവി.ഒരു തവിങ്കേളസാഴ്ച ദവിവസശം രസാത്രവി 
എലസാവരുശം ഉറങ്ങവിയ സമെയശം കസാവൽകസാരുശം മമെമല  മെയകതവിൽ വദ്ധീണ അനപസാൾ 
പസാജകകസാരൻ മകസാട്ടെസാര മെതവിൽ ചസാടെവി.കുമെസാരമന്റെ മുറവിയവിൽ എതവി കുമെസാരൻ നല 
മെയകതവിലസായവിരുന.കുമെസാരൻ സത൪ണമെസാല അഴവിച്ചു മവയ്ക്കുന്ന സ്ഥലതക്ക് നപസായവി നനസാകവി 
അവവിമടെ മെസാല ഉണസായവിരുന.അതുശം എടതക്ക് പസാചകകസാരൻ നപസാകുനമസാൾ റസാണവിയുമടെ 
പരവിചസാരവിക മവവള്ളതവിമെനക്ക് നപസാകുനണസായവിരുന.ഇതക്ക് കണനപസാൾ പസാചകകസാരൻ 
നവിലവവിളവിച്ചു മകസാട്ടെസാരശം ഉണ൪ന കുമെസാമരമന്റെ മെസാല കസാണന്നവില പസാചകകസാരൻ അനപസാമഴക്കുശം 
സ്ഥലശം വവിട പരവിചസാരവിക കുറ്റകസാരവിയസായവി അവൾ പറഞ ഞസാൻ എടതവില  എന്നക്ക്.അവമള 
വധവിച്ചു.പസാചകകസാമരമന്റെ ഭസാരദ്യ ഒരു നപസാങ്ങച്ചകസാരവിയസായവിരുന മെസാല കസാണവികസാൻ നവണവി 
അവൾ അതക്ക് ഇട്ടെക്ക്  പുറതവിറങ്ങവി നടെന.ഇതക്ക് രസാജസാവവിമന്റെ കസാതവിൽ എതവി .അവമര വവിളവിച്ചു  
നപടെവിപവിച്ചു എലസാ സതദ്യവശം പറയവിപവിച്ചു.അവമര വധവികസാൻ രസാജസാവക്ക് കൽപവിച്ചു. 
സതദ്യസന്ധയസായ പരവിചസാരവികമയ വധവിച്ചതവിൽ അനദ്ദേഹതവിനക്ക് സങ്കേടെശം നതസാന്നവി
         ഗുണപസാഠശം - സതദ്യശം അറവിയസാമത ഒനശം മചയരുതക്ക്
                                                                              
                                             ഫസാതവിമെ ഫസാരവിസ .
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                                                എട്ടെക്ക്.ബവി
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കവവിത കവവിത 

നകരളശം എമന്നസാരു മെണവിൽ
ജനവിമച്ചസാരസാ                      
കസാലതവിൻ പടെവകൾ കയറവി

നദ്ധീങ്ങുന 
നമെലമത ആകസാശവശം

തസാഴമത ഭൂമെവിയുശം 
ഒത്തുനചരുമെദ്ധീ നകരളമെണവിൽ 

പൂകളുശം തസാരസാട പസാടശം കസാടനചസാലയുശം 
പൂവവിതൾ  നതമനസാഴുകുശം പുഴകൾതൻ തദ്ധീരവശം 

സൂരദ്യസാനുശം ചന്ദ്രനുശം മവൺദദ്ധീപനമെന്തുമെദ്ധീ 
നകരളമെണവിൽ . 

ഒറ്റകക്ക് നകരളമെണ്ണുതൻ വവിരവിയവിമല 
മനൽപസാടെശം ഒറ്റക്കുമെസാവന ദൂരയുശം 

പച്ചതൻ മെസാറവിലവിന്നസാറസാടെവി പസാടവസാൻ 
വന്നവിടൂ ഓമെനകവകനള 

കസാലതവിൻ ഓർമ്മതൻ കപങ്കേവിളവി മെസായുനമസാൾ 
കനരസാശമമെഴുശം കസാലശം മെറന്നവിടനമസാൾ                                       

   ആൻമെരവിയ ആൻമെരവിയ 9C9C
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Oasis

On the way of life
Came to see many
In the busy life                   
Don't have enough time
To spend with me.

Earth moves sun rises
Nature enjoys with them
You are among them
Not among them
But my breath.

You travel along with life 
Where you always 
Think about your dream
But i see a star in you
I feel your love
Although you don't reveal it
But i can see.......................

When i see you in the rainbow
You are handsome
When you came near to me
I feel safe and 
make me happy

Eyes talk to me many
But they have no words,no forms
They touch my mind
Like golden feathers

                                                               BIJU PTK
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മപയ്യുന്ന മെഴ

 
ഈ ഭൂമെവിയവിൽ വദ്ധീഴുന്ന
മവളളമെസാമണൻ 
ജദ്ധീവവിതശം ഒഴുകവിയതക്ക്
ആ ഒഴുകവിൽ ഞസാൻ മപടനപസായവി
എവവിമടെയുശം കസാണസാമത കരനതടെവി
ഞസാൻ
ഒഴുകവി നടെന ആ ഭൂമെവിയവിൽ
ആമരയുശം കസാണസാമത ഞസാൻ നപസായവി
എവവിമടെനയസാ ഒരു മെറവവിൽ
അന കണ്ടു ഞസാൻ ആ മപയുന്ന
മെഴമയ........
അതസാമണൻ ജദ്ധീവവിതശം
                                                     അലദ്ധീന ജവിമ്മവി
                                                          8:A
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REALLY  PROUD  TO BE M.T.D.M.H.S.S

     M.T.D.M.H.S.S it is my home . Where I find restful refreshing 
moments . I feel pleasure in my life . While passing through the corridors . 
When I entered here , My teachers should me treat to achievement .
                   I help my ears to close to my friends lips to here their funny and 
silly talks. My soul danced like a peacock dancing in the rain.
             When the last bell rang . It was time to wind up and go home . Waiting 
for a new better day learning the prayer in front and early waiting to open a 
new chapter.
        All the path way are opened my school really I am very proud    to be my 
M.T.D.M.H.S.S.

                                         
                                                      
                                                    SHAMNA SHERIN  9:B                                            
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FROM YOUR  MOST STRONGEST

             EMOTIONAL DAUGHTER               

I never knew living without 

           You will make me empty

The second you flighted. I got paused in my life

             The more I grew older

              The more I need you

Waned  burst out within tears

but still appears to be your strongest daughter

Never knew that how each day

       you filled joy in me

Now mu empty life is longing

to experience the same

                                                                                    BY 

                                                               NAHILA FATHIMA   K A
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