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വരണപകകടട

എഡകറററ്റോറകയൽ 

ലലിറലിൽകകൈററ്റ്സറ്റ്  ഐറലിക്ലബറ്റ്  ടടീമലിലല  അഅംഗങ്ങളളുലടയളുഅം

അദദദ്ധ്യാപകൈരളുലടയളുഅം  പപൂർണ പങദ്ധ്യാളലിത്തതത്തദ്ധ്യാടളു  കൈപൂടലി  ആവലിഷ്കരലികളുന

ഒരളു  മദ്ധ്യാസലികൈയദ്ധ്യാണറ്റ്  വരണപകൈലിടറ്റ്.  എതപദ്ധ്യാതഴദ്ധ്യാ  ഒപലിലയടളുത്ത  നമളുലട

കൈഴലിവളുകൈളളുലട  തനടമദ്ധ്യായലി  വരണപകൈലിടറ്റ് മദ്ധ്യാറളുനളു.  വലിദദദ്ധ്യാർതലികൈളളുലട

കൈഴലിവളുകൈളളുലടയളുഅം  വലിദദദ്ധ്യാലയ  ജടീവലിതത്തലിലല  വർണ  ശബളമദ്ധ്യായ

അനളുഭവങ്ങളളുലടയളുഅം  അതലിൽ  നലിനറ്റ്  രപൂപഅം  ലകൈദ്ധ്യാളളുന  ഒരളുപലിടലി

ഓർമകൈളളുലടയളുഅം  തവദലിയദ്ധ്യാണറ്റ്  ഈ  മദ്ധ്യാസലികൈ.തലികൈചളുഅം  യദ്ധ്യാദദൃശലികൈമദ്ധ്യായലി

ലലിറലിൽ  കകൈററ്റ്സറ്റ്  കൈപൂടളുകൈദ്ധ്യാർകളു  കൈലിടലിയ  സസൗഭദ്ധ്യാഗദഅം  ഒരളു

ഉത്തരവദ്ധ്യാദലിതത്വമദ്ധ്യായലി  മദ്ധ്യാറലിയതപദ്ധ്യാൾ    ഞങ്ങളളുലട  തതദ്ധ്യാതളദ്ധ്യാടറ്റ്  തചേർനറ്റ്

നലിനറ്റ്  സഹകൈരലിച  എലദ്ധ്യാ  അദദദ്ധ്യാപകൈർകളുഅം  വലിദദദ്ധ്യാർതലികൈൾകളുഅം  നനലി

പറഞളു  ലകൈദ്ധ്യാണറ്റ്  വദ്ധ്യായനലയ  തസ്നേഹലികളുനവർകറ്റ്  മളുമലിൽ  ഈ

വരണപകൈലിടറ്റ് സവലിനയഅം സമർപലികളുനളു. 

തസ്നേഹപപൂർവഅം 

കകൈററ്റ്മലിസറ്റ്ട്രസറ്റ് ,ഉഷ എസറ്റ്  
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അണകയറയകൽ 

ലഹഡറ്റ്മലിസറ്റ്ട്രസറ്റ്           : സരസത്വതലി തദവലി എസറ്റ്

ലലിറലിൽകകൈററ്റ്സറ്റ് മദ്ധ്യാസ്റ്റർ : രദ്ധ്യാതജന്ദ്രൻ എൻ  

ലലിറലിൽകകൈററ്റ്സറ്റ് ഐറലിക്ലബറ്റ് കൈപൂടളുകൈദ്ധ്യാർ

അർചന പലി 

അർചന എ വലി 

മയപൂഖ 

ശടീധനദ 

എഡലിറലിഅംഗറ്റ് കകൈററ്റ്മലിസറ്റ്ട്രസറ്റ് , ഉഷ എസറ്റ്  
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                                   സനന്ദേശശം     

 
അയകലലം ഗവ.  ഹഹഹെെസ്കൂളകഹല കുടകകളുഹടെ ഐ.റക  .  കൂടറ്റോയ്മയറ്റോയ  ''ലകറകൽ 
കകറടസക''ഹന്റെ   ആദദ്യ  ബറ്റോചകഹല  കുടകകളുഹടെ  പഠനപ്രവരത്തനങ്ങളുഹടെ
ഭറ്റോഗമറ്റോയക  ഒരു   ഡകജകറൽ  മറ്റോഗസകന-  'വരണപകകടട'-തയറ്റോററ്റോക്കുന
എന്നറകഞ്ഞതകൽ  അതകയറ്റോയ  സറനറ്റോഷലം.വകവരസറ്റോറങ്കേതകകവകദദ്യയയുഹടെ
ഉപറയറ്റോഗലം  പഠന-  റബറ്റോധനസമ്പ്രദറ്റോയത്തകൽ  ഗുണപരമറ്റോയ  മറ്റോറലം
ഹകറ്റോണ്ടുവരറ്റോന   കഴകഞ്ഞകട്ടുണട  എനള്ളതട  ഏവരുലം  ഇതകനകലം
അലംഗഗീകരകചകറ്റോരദ്യമറ്റോണറലറ്റോ?  ഈ പ്രവരത്തനങ്ങളകൽ കുടകകളുഹടെ  സജഗീവ
പങ്കേറ്റോളകത്തലം  ഉറപ്പുവരുത്തറ്റോനലം,  അവരകഹല  റനതൃഗുണലം  വരദകപകകറ്റോ ന
അവസരഹമറ്റോരുക്കുന്നതകനലം  ''ലകറകൽ  കകറടസട''  സറ്റോഹെെചരദ്യഹമറ്റോരുക്കുന.
ഈ കൂടറ്റോയ്മയകഹല  അലംഗങ്ങള് അവരുഹടെ പഠന വകഭവങ്ങള് ഒരു ഡകജകറൽ
മറ്റോഗസകനറ്റോകക മറ്റോറ്റുന്ന സന്ദരഭത്തകൽ  ഈ സലംരഭത്തകൽ  ,പങ്കേറ്റോളകകളറ്റോയ
എലറ്റോ  കുടകകറളയുലം  അവഹര  സജ്ജരറ്റോകകയ  അദദ്യറ്റോപകഹരയുലം
അഭകനന്ദകക്കുന.എലറ്റോവകധ ആശലംസകളുലം റനരുന.

                                                          നകറഞ്ഞ റസ്നേഹെെറത്തറ്റോഹടെ
                                                                                                
                                                               അനകൽ .T
                                                             മുന ഹഹെെഡറ്റോസ്റ്റര
   ഗവ.കഹെെസ്കൂള്,അയകലലം.
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                                     സനന്ദേശശം 

'ലകറകൽ കകറടസട' 'കൂട്ടുകറ്റോര അണകയകഹചറ്റോരുക്കുന്ന ഐ.റക. മറ്റോഗസകനട എലറ്റോ

ഭറ്റോവുകങ്ങളുലം റനരുന. ഈ നൂതന  സലംരലംഭത്തകനട റനതൃതതലം വഹെെകച ഉഷ

ടെഗീചരക്കുലം  'ലകറകൽ  കകറടസട  'കൂട്ടുകറ്റോരക്കുലം  എഹന്റെ   ഹൃദയലം  നകറഞ്ഞ

അഭകനന്ദനങ്ങള്.

  
എസട.സരസതതക റദവക
                                                                                          
ഹഹെെഡട മകസ്ട്രസട 
                                                                                
ഗവ . എചട. എസട . അയകലലം
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                                   സനന്ദേശശം 

പഠനനതത്തോടടത്തോപശം കുടട്ടികളുടട സർഗ്ഗ വത്തോസനകൾ പരട്ടിനപത്തോഷട്ടിപട്ടിനക്കേണ്ട ഇടങ്ങൾ 
കൂടട്ടിയത്തോണണ് വട്ടിദദത്തോലയങ്ങൾ..കുടട്ടികളുടട  ഐ.റട്ടി . കൂടത്തോയ്മയത്തോയ  ''ലട്ടിറട്ടില്  കകറണ്സട്ടി''ടന 
ആഭട്ടിമുഖദതട്ടില് തയത്തോറത്തോക്കേട്ടിയ വർണ്ണപകട്ടിടണ് എന്ന ഇ മത്തോഗസട്ടിനശം അതണ് 
തയത്തോക്കേട്ടിയ 'ലട്ടിറട്ടില് കകറണ്സണ് 'കൂട്ടുകത്തോർകശം അതട്ടിന പരട്ടിപൂർണ്ണ പട്ടിന്തുണ നല്കട്ടിയ 
ഉഷ ടടീച്ചറട്ടിനശം എടന എലത്തോ വട്ടിധ ആശശംസകളുശം നനരുന
 

നസ്നേഹപൂർവശം 
സടീനട്ടിയർ അദദത്തോപകൻ 

നജത്തോയണ് ജട്ടി 
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                      സനന്ദേശശം

അയട്ടിലശം  ഗവ:കഹസണ് കൂളട്ടിടല  ലട്ടിറട്ടില്  കകറണ്സണ്  ഐറട്ടി  ക്ലബട്ടിടല

കുടട്ടികൾ  തയത്തോറത്തോകന്ന  വർണ്ണപകട്ടിടണ്  എന്ന  മത്തോഗസട്ടിനണ്  എലത്തോ  വട്ടിധ

ഭത്തോവുകങ്ങളുശം നനർന ടകത്തോണ്ടണ് ആശശംസകനളത്തോടട  

പട്ടി റട്ടി എ പ്രസട്ടിഡനണ്

ആർ . ശടീകുമത്തോർ
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                                   സനന്ദേശശം 

    

നമ്മുഹടെ  വകദദ്യറ്റോലയത്തകലലം  ഒരു  ഐ.ടെക.  മറ്റോഗസകന

അണകഹഞ്ഞറ്റോരുങ്ങുകയറ്റോണട.  അകറ്റോദമകക മകകവുകളകൽ ഇത്തവണ ഒന്നറ്റോലം

സറ്റോനലം  ഈ  നൂതന  സലംരഭത്തകന  തഹന്ന.  സറ്റോറങ്കേതകകവകദദ്യയുഹടെ

അനനസറ്റോധദ്യതഹയ  നമുഹകറ്റോരു  പുതുവത്സരസമറ്റോനമറ്റോയക  സലംഭറ്റോവന

ഹചയ്യുന്ന  'ലകറകൽ  കകറടസട'  '  അലംഗങ്ങള്ക്കുലം  റനതൃതതലം  വവകച

ഉഷടെഗീചരക്കുലം എഹന്റെ ഹൃദയലം നകറഞ്ഞ അഭകനന്ദനങ്ങള്.

                                                                                               
                                                                                          

ബകന. പക. ബക
                                                                                           

സ്റ്ററ്റോഫട ഹസക്രടറക
                                                                                          

ഗവ . എചട. എസട . അയകലലം
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തറ്റോളുകള് മറകക്കുറമറ്റോള്

ലകറകൽകകറടസട ഐറകക്ലബട..............................................................................................10

ലകറകൽകകറടസട ഐറകക്ലബട അലംഗങ്ങള്..............................................................................11

ദശറ്റോബ്ദ സ്മരണകള്..........................................................................................................12

കഹെെഹടെകട വകദദ്യറ്റോലയങ്ങള്................................................................................................14
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ലലിറലിൽകകൈററ്റ്സറ്റ് ഐറലിക്ലബറ്റ്
അറകവട  മഹററ്റോരറ്റോളകൽ  നകന്നട  പകരന  കകട്ടുക  എന്നതകനപ്പുറലം  ഓറരറ്റോരുത്തരുലം  സതയലം

നകരമകറകണതറ്റോഹണനള്ള  തകരകചറകവട  വകദദ്യറ്റോഭദ്യറ്റോസരലംഗഹത്ത  മറ്റോറകമറകച.   സതയലം

പഠകക്കുകയുലം  ഒപലം  പറ്റോഠദ്യ  വസ്തുവകൽ  അവറബറ്റോധവുലം  തറ്റോതടപരദ്യവുലം  അഭകരുചകയുലം

സൃഷകകകയുലം  ഹചയ്യുന്നതകനള്ള  അവസരങ്ങള്  വകദദ്യറ്റോലയ  അനരഗീക്ഷത്തകൽ  തഹന്ന

സറ്റോധദ്യമറ്റോകുന്നതട  ഇത്തരുണത്തകൽ  അതദ്യറ്റോവശദ്യമറ്റോകുന.  വകദദ്യറ്റോലയ  അടെകസറ്റോനത്തകൽ

നടെത്തഹപടുന്ന കദനലംദകന പഠനപ്രവരത്തനങ്ങളുഹടെ   ആസൂത്രണത്തകലലം നടെത്തകപകലലം

സറ്റോറങ്കേതകകസസ്കൗകരദ്യങ്ങളുഹടെ  പ്രറയറ്റോജനത്തകലലം  വകദദ്യറ്റോരതകകഹളക്കൂടെക  സമുചകതമറ്റോയക

പങ്കേറ്റോളകകളറ്റോറകണതട ആ പ്രവരത്തനങ്ങളുഹടെ നടെത്തകപകനട  അനറപക്ഷണഗീയമറ്റോണട .

കഹെെഹടെകലംവകധറ്റോനത്തകൽ  പഠനപ്രവരത്തനങ്ങള്  കൂടുതൽ  സറ്റോറങ്കേതകക

വകദദ്യറ്റോധകഷകതമറ്റോയറതറ്റോഹടെ  അദദ്യറ്റോപകരഹകറ്റോപലം  പ്രവരത്തനങ്ങളുഹടെ  നകരമകതകയകലലം

നടെപകലലം  സജ്ജഗീകരണത്തകലലം  വകഭവങ്ങളുഹടെ  നകരമറ്റോണത്തകലലം  വകഭവങ്ങളുഹടെ

നകരമറ്റോണത്തകലലം സറ്റോറങ്കേതകക കവദഗടധദ്യമുള്ള ഒരു സലംഘലം കുടകകള് വകദദ്യറ്റോലയത്തകൽ

തഹന്ന സജ്ജരറ്റോറകണതുമുണട. 

        ഇതകനറ്റോയക  തകരഹഞ്ഞടുകപട  സ്കൂളകൽ  ലകറകൽ  കകറകഹന്റെ  പ്രവരത്തനങ്ങള്

ആരലംഭകക്കുകയുണറ്റോയക.  ലകറകൽ കകറടസട  യൂണകറകഹന്റെ അലംഗതതലം നമ്മുഹടെ സ്കൂളകനലം ലഭകച.

2018 ജനവരകയകൽ അഭകരുചക പരഗീക്ഷ നടെത്തക കുടകകഹള തകരഹഞ്ഞടുക്കുകയുലം ജൂണ് മുതൽ

എലറ്റോ ബുധനറ്റോഴ്ചയുലം കവകുറന്നരങ്ങളകൽ അവരകട പ്രറതദ്യകതരലം ക്ലറ്റോസുകള് നടെത്തുകയുലം

മറ്റോസത്തകഹലറ്റോരകകൽ  കുടകകള്കറ്റോയട  എകടറപരടട  ക്ലറ്റോസട  അവധകകറ്റോലപരകശഗീലനങ്ങള്

തുടെങ്ങകയവയുലം നടെത്തക വരുന.

          കഹെെഹടെകട ഉപകരണങ്ങളുഹടെ ശരകയറ്റോയ ഉപറയറ്റോഗരഗീതകയുലം പരകശഗീലനവുലം കലംപപ്യൂടര

ഹെെറ്റോരഡട  ഹവയറകഹന്റെ  പ്രറ്റോഥമകക  തലത്തകലള്ള  പ്രശ്നനകരദറ്റോരണവുലം  കുടകകള്കടകൂടുതൽ

മനസകലറ്റോകറ്റോന ലകറകൽ കകറടസകഹന്റെ പ്രവരത്തനങ്ങളകലൂഹടെ സറ്റോധകക്കുലം.
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ലലിറലിൽകകൈററ്റ്സറ്റ് ഐറലിക്ലബറ്റ്  അഅംഗങ്ങൾ
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ദശദ്ധ്യാബ്ദ സ്മരണകൈൾ
ഹകറ്റോലവരഷലം  1080(എ.ഡക.1905)  ചകങ്ങലം  1  നട  കുടെകപള്ളകക്കൂടെമറ്റോയറ്റോണട ഈ

സ്കൂളകഹന്റെ  ആരലംഭലം.  അയകലലം  പറ്റോറയലം  വഗീടകൽ  റഗറ്റോവകന്ദപകള്ള  ആയകരുന

ആദദ്യഹത്ത  എഴുത്തറ്റോശറ്റോന.  1916-ൽ  അന്നഹത്ത  തകരുവകതറ്റോലംകൂര

മഹെെറ്റോരറ്റോജറ്റോവട  ഗറ്റോന്റെടസ്കൂളറ്റോയക  അലംഗഗീകറ്റോരലം  നൽകക.  അറതറ്റോഹടെ  അന്നഹത്ത

റഫറ്റോരത്തടറഫറ്റോറലം  (ഇന്നഹത്ത നറ്റോലറ്റോലം ക്ലറ്റോസു  )വഹര പഠകകറ്റോന അവസരലം

ഉണറ്റോയക.  അന്നട  ഈ  സ്കൂളകഹന്റെ  ചുമതല  ശഗീ  രറ്റോമന  പകള്ളകറ്റോയകരുന.

അറദ്ദേഹെെലം  കുടുലംബസതത്തകൽ  നകനലം  സ്കൂളകഹന്റെ  വകകസനത്തകനറ്റോയക  ഭൂമക

ഹവറുഹത  നൽകുകയറ്റോയകരുന.  അതകനറശഷലം  അപ്പുറത്തു  വഗീടകൽ  കുടന

പകള്ളകറ്റോയകരുന ചുമതല.  റകരളരൂപഗീകരണത്തകന റശഷലം ഈ സ്കൂള് LP

സ്കൂളറ്റോയക  അറകയഹപട്ടു.  01-051962-ൽ  അന്നഹത്ത  B.D.O  ആയകരുന്ന

ശഗീ.എലം.റജറ്റോരജടഅവരകള്  സ്കൂളകനട  പുതകയ  ഹകടകടെ  ശകലറ്റോസറ്റോപനലം

നകരവഹെെകച. തുടെരന്നട 1984-ൽ U.P സ്കൂളറ്റോയക അപടറഗഡട ഹചയ.ശഗീ.ഇടെറകറ്റോടെട

കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപകള്ള,  ശഗീ.അവനവനറചരക  റഗറ്റോവകന്ദപകള്ള,  ശഗീ  റതറ്റോടത്തകൽ

കൃഷ്ണന  തുടെങ്ങകയവര  ആദദ്യകറ്റോല  അധദ്യറ്റോപകരറ്റോണട.  ആദദ്യ  വകദദ്യറ്റോരതക

റമലതകൽ വഗീടകൽ കുഞ്ഞന ആയകരുന.

2001-EAS പദതകപ്രകറ്റോരലം ചകറയകനകഗീഴട റബറ്റോകകൽ നകനലം അനവദകച തുക

ഉപറയറ്റോഗകചട  ആദദ്യ  റകറ്റോണ്ക്രഗീറട  ഹകടകടെത്തകനട  അന്നഹത്ത  റബറ്റോകട

പഞറ്റോയത്തടപ്രസകഡന്റെട  അഡതറകറട  ശഗീ.എസട.ഹലനകന ശകലറ്റോസറ്റോപനവുലം

14-6-2002-ൽ  അന്നഹത്ത  ഗറ്റോമവകകസനവകുപട  മനക

ശഗീ.സക.എഫട.റതറ്റോമസട  ഉൽഘറ്റോടെനവുലം നകരവഹെെകച  .  തുടെരന്നട  2002  -  ൽ
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ബഹ.എലം.പക  ശഗീ.വരകല  രറ്റോധറ്റോകൃഷ്ണഹന്റെ  പ്രറ്റോറദശകക  വകകസന

ഫണ്ടുപറയറ്റോഗകചട  ഹകടകടെവുലം   2004  -  2005-  ൽ  SSA  ഫണ്ടുപറയറ്റോഗകചട

ഹകടകടെങ്ങളുഹടെ  കൂടകറചരകലകളുലം  തുടെരന്നട  ബഹ.എലം.പക  Dr.സമത്തട

അവരകളുഹടെ  പ്രറ്റോറദശകക വകകസന ഫണ്ടുപറയറ്റോഗകചട  2010  -  ൽ പുതകയ

ഹകടകടെവുലം  നകരമകച.  തുടെരന്നട2007  -  2008  വരഷത്തകൽ  SSA

സലംസറ്റോനതലത്തകൽ  മകകച  മറ്റോതൃകറ്റോവകദദ്യറ്റോലയമറ്റോയകപ്രഖദ്യറ്റോപകക്കുകയുലം

സ്കൂള് മകകവുകഹള സലംസറ്റോന മകകവുകളകൽ പ്രദരശകപകക്കുകയുലം ഹചയ. സ്കൂള്

മകകവുകളകഹല  പ്രവരത്തനങ്ങള്  വകലയകരുത്തക   2009  -  ൽ  അന്നഹത്ത

ഹഹെെഡറ്റോസ്റ്റര ആയകരുന്ന മധു സറ്റോറകനട  മകകച അധദ്യറ്റോപകനള്ള സലംസറ്റോന

അധദ്യറ്റോപക  അവറ്റോരഡലം  ഗുരുറശഷ  പുരസറ്റോരവുലം  ലഭകക്കുകയുണറ്റോയക.

നറ്റോട്ടുകറ്റോരുഹടെ  ശമഫലമറ്റോയക  2010  -  ൽ  സ്കൂള്  അപടറഗഡട

ഹചയ്യുന്നതകനറവണക  സരകറ്റോരകഹന  സമഗീപകക്കുകയുലം  2011-12  അധദ്യയന

വരഷത്തകൽ  RMSA  പദതകയകൽ ഉള്ഹപടുത്തക ഹെെയര ഹസകന ഡറക സ്കൂള്

ആയക ഉയരത്തുകയുലം ഹചയ. നകലവകൽ കഹെെസ്കൂള് വകഭറ്റോഗലം വഹര

പ്രവരത്തകക്കുന . 2014-15 -ഹല ആദദ്യ SSLC ബറ്റോചകൽ 51 കുടകകളുലം 2015-16

ഹല SSLC ബറ്റോചകൽ 54 കുടകകളുലം പരഗീക്ഷ എഴുതക.ഇറപറ്റോഴഹത്ത ഹഹെെഡകസ്ട്രസട

സരസതതക  ടെഗീചറകഹന്റെ  റനതൃതതത്തകൽ   അധദ്യറ്റോപകരുലം  അനധദ്യറ്റോപകരുലം

ഉള്ഹപഹടെ  22 ഓളലം റപര പ്രവരത്തകക്കുന. 385  ഓളലം കുടകകള് പഠകക്കുന
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കഹലടകൈറ്റ് വലിദദദ്ധ്യാലയങ്ങള

നനാല്പത്തയനായകരരം  ഹഹൈടടെകട   കനാസുകളളനാടടെയനാണട   2018-19

അദദനായന വർഷരം ആരരംഭകച്ചതട.ഹഹൈസ്കൂള് ഹൈയർ ടസെക്കന്ററകകനാസുകള്
പൂർണമനായരം  ഡകജകറ്റല്  സെനാളങ്കേതകക  വകദദയകലൂടടെയനാണട  ഇളപനാള്
മുളനനാട്ടുളപനാകുനതട. ളകരള ഇന്ഫനാ സ്ട്രകടച്ചർ ആന്റട ടടെളകനാളജക  ളഫനാർ
എഡഡ്യൂളക്കഷടന്റ  (KITE)  ആഭകമുഖദത്തകല്  സെജ്ജമനാക്കകയ  സെമഗ
ടവബടളപനാർടലരം  ആപരം  ഹഹൈടടെകട  കനാസുകളകടലെ  പഠന  പ്രകകയ
കൂടുതല്  കകയനാത്മകവരം  സെർവനാത്മകവമനാക്കക  മനാറ്റുന.അദദനാപകരുടടെ
പനാഠനാസൂത്രണരം  ,  പഠനസെനാമഗഹൈകകള്,  ളചനാദദളപപറുകള്,  ഡകജകറ്റല്
ടടെക്സറ്റട  എനകവടയലനാരം  സെമഗയകല്  ലെഭദമനാണട.  പതകനനായകരളത്തനാളരം
സൂക്ഷമതലെ  ആസൂത്രണങ്ങളരം  സെമഗയകല്  ഇളപനാള്  ലെഭദമനാണട.
ദൃശദശ്രവദ  മനാധദമങ്ങളടടെ  സെഹൈനായളത്തനാടടെ  എലനാ  നകലെവനാരത്തകലള
കുടകകളളയരം പഠനത്തകടന്റ ഭനാഗമനാക്കനാന് അദദനാപകർക്കു സെനാധകക്കുന .
കുടകകളടടെ  പങ്കേനാളകത്തരം  പഠനകകയയകല്  സെനാധദമനാക്കുനടവനതനാണട
ഹഹൈടടെകട  കനാസ്സുകളടടെ  മുഖദ  ആകർഷണണീയത.  അനനാരനാഷ
നകലെവനാരമുള വകദദനാഭദനാസെത്തകളലെക്കു ളകരളരം എത്തകടയനതകല് നമുക്കട
അഭകമനാനകക്കനാരം.

ശറ്റോരകക,  
മലയറ്റോളലംഅദദ്യറ്റോപകക 
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തലിളകമദ്ധ്യാർന തനടങ്ങൾ
• 2007 - 2008 വരഷത്തകൽ SSA സലംസറ്റോനതലത്തകൽ മകകച മറ്റോതൃകറ്റോ

വകദദ്യറ്റോലയമറ്റോയക പ്രഖദ്യറ്റോപകച.

• 2009 - ൽ അന്നഹത്ത ഹഹെെഡറ്റോസ്റ്റര ആയകരുന്ന മധു സറ്റോറകനട മകകച 

അധദ്യറ്റോപകനള്ള സലംസറ്റോന അധദ്യറ്റോപക അവറ്റോരഡലം ഗുരുറശഷ 

പുരസറ്റോരവുലം ലഭകച.

• 2009-10 വരഷത്തകൽ ഹെെരകത വകദദ്യറ്റോലയലം അവറ്റോരഡട ലഭകച.

• 2010-11 വരഷത്തകൽ നറ്റോഷണൽ ഗഗീന റകറ്റോരപട അവറ്റോരഡട ലഭകച.

• 2015 -16 ഹല SSLC പരഗീക്ഷയകൽ ആറകങ്ങൽ ഉപജകലയകൽ 100% 

വകജയലം റനടെകയ ഏകവകദദ്യറ്റോലയലം

• 2015 -16 ഹല SSLC പരഗീക്ഷയകൽ 100% വകജയലം റനടെകയ 

വകദദ്യറ്റോലയത്തകനള്ള വകദദ്യറ്റോഭദ്യറ്റോസ അവറ്റോരഡലം കദ്യറ്റോഷട അവറ്റോരഡലം ജകലറ്റോ

പഞറ്റോയത്തകൽ നകനലം ലഭകച.

• ചകറയകനകഗീഴട നകറയറ്റോജകമണ്ഡലത്തകഹല മറ്റോതൃകറ്റോപരമറ്റോയ വകദദ്യറ്റോഭദ്യറ്റോസ

പ്രവരത്തനങ്ങള്കട കഹെെസ്കൂള് വകഭറ്റോഗത്തകൽ, 2016-17 ഹല മകകച 

ഹഹെെഡറ്റോസ്റ്റരക്കുള്ള 'അടുപലം പദതക' അവറ്റോരഡട ബഹ.വകദദ്യറ്റോഭദ്യറ്റോസ 

വകുപ്പു മനകയകൽ നകനലം അനകൽ സറ്റോറകന ലഭകക്കുകയുണറ്റോയക. 

• 2016-17 ഹല  ,  കഹെെസ്കൂള്  വകഭറ്റോഗത്തകൽ   മകകച

ഹപറ്റോതുവകദദ്യറ്റോലയത്തകനള്ള   സ.ഹക.എസട.അനകൽകുമറ്റോര          

ഹമറമറ്റോറകയൽ    എവരറററ്റോളകങ്ങട   റടറ്റോഫക  (KSTA, ആറകങ്ങൽ)  

ലഭകച. 
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. ചകറയകനകഗീഴട നകറയറ്റോജകമണ്ഡലത്തകഹല മറ്റോതൃകറ്റോപരമറ്റോയ വകദദ്യറ്റോഭദ്യറ്റോസ

പ്രവരത്തനങ്ങള്കട കഹെെസ്കൂള് വകഭറ്റോഗത്തകൽ, 2016-17  ഹല  മകകച  
പക റക എ  ക്കുള്ള  'അടുപലം പദതക'  അവറ്റോരഡട  ബഹ.വകദദ്യറ്റോഭദ്യറ്റോസ  
വകുപ്പുമനകയകൽ നകനലം അനകൽ സറ്റോറകന ലഭകക്കുകയുണറ്റോയക. 

. 2016 -17 ഹല SSLC പരഗീക്ഷയകൽ ആറകങ്ങൽ ഉപജകലയകൽ 100% 

വകജയലം റനടെകയ ഏകവകദദ്യറ്റോലയലം

. 2017 -18 ഹല SSLC പരഗീക്ഷയകൽ ആറകങ്ങൽ ഉപജകലയകൽ 100% 

വകജയലം റനടെകയ വകദദ്യറ്റോലയലം

. 2017-18 ഹല,  SSLC  പരഗീക്ഷയകൽ  ആറകങ്ങൽ  ഉപജകലയകൽ  100%  

വകജയലം റനടെകയ വകദദ്യറ്റോലയത്തകനട സ.ഹക.എസട.അനകൽകുമറ്റോര         

ഹമറമറ്റോറകയൽ    എവരറററ്റോളകങ്ങട   റടറ്റോഫക  (KSTA,  ആറകങ്ങൽ)  

ലഭകച. 
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തകൈരള തസ്റ്റററ്റ് ഭദ്ധ്യാരതറ്റ് സസൗടറ്റ്സറ്റ് ആൻഡറ്റ് കഗഡറ്റ്സറ്റ് 

സതഗീഷട കുമറ്റോര.എസട,അദദ്യറ്റോപകന 

ജകലറ്റോ ഹസക്രടറക ,ഭറ്റോരതട സസ്കൗടടസട ആനഡട കഗഡടസട 

സബട ജകലറ്റോ സയനസട ക്ലബട ഹസക്രടറക 

രറ്റോജദ്യ പുരസറ്റോര അവറ്റോരഡട റജതറ്റോകള്

    അജയട എ                            അനന കൃഷ്ണന      അനജകതട

     അരവകന്ദട ജക                           രറ്റോഹൽ രറ്റോജട                              വകധു കൃഷ്ണ          

സജകന എലം എസട                        അനനകൃഷ്ണന                         ശബരക അനകൽ 
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ഇനലിയളുഅം മരലികദ്ധ്യാത്ത പ്രകൈദൃതലി

 എത്ര  മളനനാഹൈരമനായ   പച്ചപരവതനാനകയനായ  പ്രകൃതക.  മനുഷദടന്റ
അതദനാവശദഘടെകങ്ങടളലനാരം പ്രകൃതകയടടെ വരദനാനമനാണട. പ്രകൃതക സുന്ദരമനായ ഒരു
ളലെനാകടത്ത  സൃഷകക്കുന.മനുഷദനുള്ടപടടെ  എലനാരം  പ്രകൃതകയടടെ  ഭനാഗമനാണട.
വയളലെനാലെകളരം  കുനകന്  പുറങ്ങളരം  നണീർളത്തനാടുകളരം  മരങ്ങളരം  നദകകളരം
സെർവചരനാചരങ്ങളരം  ടകനാണട  സെമ്പനമനാണട  പ്രകൃതക.  മരങ്ങള്ക്കകടെയകലൂടടെ
കുളകർക്കനാറ്റുവണീശുളമ്പനാള്  അവ  നൃത്തരം  ടചയ്യുന.  ടകനാച്ചട  നണീർളത്തനാടുകളകടലെ
ടതളകടവളളരം ഒരുമകച്ചണഞട പുഴയനായക ഒഴുകുന.  വകശനാലെമനായ വയളലെലെകളകടലെ
മളനനാഹൈരമനായ  പച്ചനകറരം,  കുരംഭച്ചൂടെകല്  പവകഴഭരംഗകടകനാണട  നകല്ക്കുന
ടനല്ക്കതകരുകള്  .  കനാലെങ്ങള്ക്കുമുമ്പട എത്ര സുന്ദരമനായകരുന ഇവടയലനാരം.ഇനട
ഇവടയനാടക്ക അപ്രതദക്ഷമനായക  .  എലനാരം തകകടെരം  മറകഞ.  പ്രകൃതകയടടെ തനാളരം
ടതറ്റുനതകനട  ഇവ  കനാരണമനായക.  മരടക്കനാമ്പകലെകരകക്കുന  ചളകനാരവരം  വയല്
വരമ്പകല്  തപസ്സുടചയ്യുന  ടകനാറ്റകകളരം  എവകടടെ?  ഇതകടനലനാരം  കനാരണരം
മനുഷദനനാണട.
                   ഭൂമകയകടലെ എലനാ ജണീവജനാലെങ്ങള്ക്കുരം ഒളര പ്രനാധനാനദമനാണുളതട.
മനുഷദന്  ഒഴകടകയളവടയലനാരം  പ്രകൃതകടയ  സെരംരക്ഷകക്കുന.  അവടയ്ക്കെലനാരം
മനുഷദടര ളപടെകയനാണട  .  മനുഷദർ എത്തകളച്ചരനാത്ത ഒരു പറുദണീസെ  ളതടെക അവർ
അലെയകയനാണട.  എന്തു ക്രൂരതയനാണട മനുഷദന് ടചയ്യുനതട.  മറ്റു ജണീവജനാലെങ്ങള്ക്കു
തനാമസെകക്കനാനുള  ആവനാസെവദവസ്ഥകടളലനാരം  നശകപകക്കുന.  ജണീവജനാലെങ്ങടള
ടകനാടനനാടുക്കുകയരം  ഭക്ഷണമനാക്കുകയരം  ടചയ്യുന.  അതുമൂലെരം  അവയടടെടയനാടക്ക
വരംശരം  തടന  ഇലനാതനാകുന.  വയല്,കുനട  തുടെങ്ങകയവടയനാടക്ക  തരകശനാകുന.

അവകടടെ വലെകയ ടകടകടെങ്ങള് നകർമകക്കുന.  വകകസെനരം  ,  ഇടതലനാരം വകകസെനരം
മനാത്രമനാണട.  മനുഷദന്  മനാത്രരം  ബനാക്കകയനാകുനതകടനയനാളണനാ  വകകസെനരം  എന
പറയനതട.പ്രകൃതകയടടെസെന്തുലെകതനാവസ്ഥ നകലെനകർത്തകളപനാനകരുനവയനായകരുന
കനാവകള്.രനാക്ഷസെയന്ത്രങ്ങള് പനാറകള്ഭക്ഷകക്കുകയനാണട. മരങ്ങളകലനാ കുനകളകലനാ
അതകനനാല്  മഴയരം  നകലെച്ചു  ളപനായക.  സെമണീപകനാലെത്തട  അതട  നനാരം  കണതനാണട
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അതനായകരുന  പ്രളയരം.  എളപനാഴനായനാലരം  നഷടപടെനാരം  എന  യനാഥനാർഥദരം  നനാരം
മനസെകലെനാക്കണരം.    

എലറ്റോ ജഗീവജറ്റോലങ്ങറളയുലം പ്രകൃതകമറ്റോതറ്റോവകറനയുലംസലംരക്ഷകറകണതട നമ്മുഹടെ
   കടെമയറ്റോയകകരുതറ്റോലം  .  സലംരക്ഷകകറ്റോലം പ്രക   ൃതകറയറ്റോടെകണങ്ങകറചരറ്റോലം  .            

SIVANANDA
VIII A
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കൈഥദ്ധ്യാകൈദൃത്തലിലന പരലിചേയലപടദ്ധ്യാഅം

വവൈകക്കം മുഹമ്മദദ് ബഷഷീർ 
ഹവക്കരം  മുഹൈമദട  ബഷണീർ-1908  -ല്  ജനകച്ചു.  1994-ല്  ദകവരംഗതനനായക.

വകദദനാഭദനാസെകനാലെത്തുതടന  സെസനാതന്ത്രദസെമരത്തകല്  പടങ്കേടുത്തട  ജയകല്  വനാസെരം

വരകച്ചു.  ഭനാരതത്തകല്  എമ്പനാടുരം  വകവകധ  ടതനാഴകലകള്  സെസണീകരകച്ചട  സെഞ്ചരകച്ചു  .

ളകനാഴകളക്കനാടെട ളബപ്പൂരകല് സ്ഥകരതനാമസെമനാക്കക. 

                                                           ളകന്ദ്ര സെനാഹൈകതദ അക്കനാദമകയടടെയരം

ളകരളസെനാഹൈകതദ  അക്കനാദമകയടടെയരം  ഫകളലനാഷകപട,  സെസനാതന്ത്രദ  സെമര

ളസെനനാനകക്കുള  തനാമ്രപത്രരം,  പത്മശ്രണീ,  ളകനാഴകളക്കനാടെട  സെർവകലെനാശനാലെയടടെ

ഡണീലെകറ്റട ബകരുദരം എനകവ ബഷണീറകനട ലെഭകച്ച ബഹുമതകകളനാണട.

പ്രധറ്റോന കൃതകകള്  :-
                                    ളപ്രമളലെഖനരം,   ബനാലെദകനാലെസെഖക,

ന്റുപപനാടക്കനാരനാളനണനാർനട,  ആനവനാരകയരം ടപനാന്കുരകശുരം,  പനാത്തുമയടടെ ആടെട,

മതകലകള്,  സ്ഥലെടത്ത  പ്രധനാന  ദകവദന്,  മരണത്തകടന്റ  നകഴലെകല്,  മുച്ചണീടട

കളകക്കനാരടന്റ മകന്,  ജണീവകത നകഴല്പനാടുകള്,  തനാരനാടസ്പെഷദല്സെട,  മനാന്ത്രകകപൂച്ച,

ശബ്ദങ്ങള്(ളനനാവല്),  ഭൂമകയടടെ  അവകനാശകകള്  ,  വകശസവകഖദനാതകടന്റ  മൂക്കട,

കഥനാബണീജരം,  ജന്മദകനരം,  ഓർമക്കുറകപട,  വകഢകകളടടെ സെസർഗരം,  ളനരുരം നുണയരം,

ആനപ്പൂടെ, ചകരകക്കുന മരപനാവ, ശകങ്കേകടെക, നൂറുരൂപനാളനനാടട. 
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“ദറ്റോഹെെകചട  വലഞ്ഞട വരുന്ന ഒരു മൃഗത്തകനട ഹവള്ളലം ഹകറ്റോടുക്കുന്നതട 
പ്രറ്റോരതന

ഒരു ഹചടെകറയറ്റോ വൃക്ഷറമറ്റോ നട്ടു
ഹവള്ളഹമറ്റോഴകചട വളരത്തുന്നതുലം
പ്രറ്റോരതന

ഒരു പുഷ്പത്തകഹന്റെ സസ്കൗന്ദരദ്യവുലം
സസ്കൗരഭദ്യവുലം ആസതദകക്കുന്നതുലം
പ്രറ്റോരതന

ജഗീവകകഹള സറനറ്റോഷകപകക്കുന്നതുലം പ്രറ്റോരതന

ദഖകതഹര ആശതസകപകക്കുന്നതുലം പ്രറ്റോരതന 

രറ്റോവകഹന്റെയുലം പകലകഹന്റെ ഭഗീതകകളകൽ നകന്നട ഞങ്ങഹള
രക്ഷകറകണറമ എന്നറപക്ഷകക്കുന്നതുലം പ്രറ്റോരതന 

അനനമറ്റോയ പ്രറ്റോരതനയറ്റോകുന ജഗീവകതലം"
                                  

വവൈകക്കം മുഹമ്മദദ് ബഷഷീർ 

Nandana
Manjima
Akhila         9A
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ലമഡലിതറഷന് അഥവദ്ധ്യാ ധദദ്ധ്യാനഅം

മമെഡഡിററ്റേഷന് അഥവവാ ധധവാനനം ആറരവാഗധകരമെവായ ഒരു ജജീവഡിതശശൈലഡിയുമട
ഭവാഗമെവാമണെന്നു  പറയവാനം.  സസ് മട്രെസസ്,  മടന്ഷന്  എനഡിവ  വര്ദഡിച്ചു  വരുന
ഇനമത്തെ ജജീവഡിതസവാഹചരധത്തെഡില് ഇതഡിനസ് പ്രസകഡിറയറുന്നു.

ധധവാനനം  അഥവവാ  മമെഡഡിററ്റേഷന്  മകവാണ്ടുള്ള  ഗുണെങ്ങള്  ഏമറയവാണെസ്.
ഇവമയമനവാമക്കെയന്നു റനവാക,

സട ഹടസട

സസ് മട്രെസസ്  വരുത്തെഡി  വയ്ക്കുന  റരവാഗങ്ങള്  പലതവാണെസ്.  സസ് മട്രെസഡില്  നഡിന്നുള്ള
റമെവാചനമെവാണെസ് മമെഡഡിററ്റേഷന് മകവാണ്ടുള്ള ഏറ്റേവനം പ്രധവാന ഗുണെനം.

ഇനറസറ്റോലംമട നകയ

നല്ല  ഉറക്കെത്തെഡിനസ്  മമെഡഡിററ്റേഷന്  സഹവായഡികനം.  ഇന്റസവാനംമെസ് നഡിയ  റപവാലുള്ള
പ്രശൈസ് നങ്ങള്കള്ള നമല്ലവാരു പരഡിഹവാരമെവാണെഡിതസ്.

റദഷദ്യലം

റദേഷധനം നഡിയനഡിയവാനുള്ള ഒരു വഴഡി കൂടഡിയവാണെസ് മമെഡഡിററ്റേഷന് അഥവവാ ധധവാനനം.
റദേഷധനം നഡിങ്ങളുമട  രകസമ്മര്ദേനം ഉയര്തനം.

പ്രതത്യുൽപറ്റോദന റശഷക

പ്രതത്യുല്പവാദേന റശൈഷഡി വര്ദഡിപഡിയവാനുനം മമെഡഡിററ്റേഷന് സഹവായഡികനം.

ബകപക

ബഡിപഡി അഥവവാ രകസമ്മര്ദേനം ഹൃദേയത്തെഡിനു തമന റദേവാഷനം മചയ്യുന 
ഒനവാണെസ്. ബഡിപഡി നഡിയനഡിയവാന് മമെഡഡിററ്റേഷന് സഹവായഡികനം.
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ഡകപ്രഷന

ഡഡിപ്രഷന് റപവാലുള്ള മെവാനസഡിക പ്രശൈസ് നങ്ങള് പരഡിഹരഡിയവാനുള്ള നസ് മല്ലവാരു വഴഡി
കൂടഡിയവാണെസ് മമെഡഡിററ്റേഷന് മചയ്യുനതസ്.

ശതസനസലംബന്ധമറ്റോയ പ്രശട നങ്ങള്

ശൈശ്വസനസനംബന്ധമെവായ പ്രശൈസ് നങ്ങള് പരഡിഹരഡിയവാനുനം മമെഡഡിററ്റേഷന് 
സഹവായഡികനം.

റരറ്റോഗപ്രതകറരറ്റോധറശഷക

ശൈരജീരത്തെഡിമന്റെ റരവാഗപ്രതഡിറരവാധറശൈഷഡി വര്ദഡിപഡിയവാന് മമെഡഡിററ്റേഷന് 
സഹവായഡികനം.

മസകൽ റവദന

മെസഡില് റവദേനയ്ക്കുള്ള നമല്ലവാരു പരഡിഹവാരമെവാണെഡിതസ്. മെസഡില് റകവാചഡിപഡിടഡിയ്ക്കുനതു 
റപവാലുള്ള പ്രശൈസ് നങ്ങള് പരഡിഹരഡിയ്ക്കുകയുനം മചയ്യുനം.

ഓരമശകക

ഓര്മെശൈകഡിയുനം ഏകവാഗ്രതയുനം വര്ദഡിപഡിയവാന് മമെഡഡിററ്റേഷന് സഹവായഡികനം.

Sreedhanya

Gopika

Mayookha

9A
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തമദ്ധ്യാൾ  കൈണ സളുനരസത്വപഅം 

      റമറ്റോഹള, റമറ്റോഹള എന്നട  ആരറ്റോണു  വകളകചതട?  
റമറ്റോള് കടകലകൽ കകടെന ഹകറ്റോണട പുററത്തക്കു റനറ്റോകക. റനരലം  ഹവളുത്തു  
വരുന. ജനലകറനറ്റോടെട റചരനള്ള  പൂറനറ്റോടത്തകൽ കകളകകള് പറ്റോടുന... 
"റമറ്റോഹള" അലറ്റോ ഇതറ്റോരറ്റോണട തലയറ്റോടക  വകളകക്കുന്നതട! ജനറ്റോലയ്ക്കരകകകൽ 
റററ്റോസറ്റോപ്പൂറവറ്റോ? പറ്റോതക വകടെരന്ന മറനറ്റോഹെെരമറ്റോയ പൂ! അതകഹന്റെ മണലം!.... 
പൂവകനടുത്തുഹചന്നട റമറ്റോള് അതകഹന്റെ ഇതളുകളകൽ മുഖമമരത്തക. അറപറ്റോഴറ്റോണു 
റമറ്റോള് കറ്റോണുന്നതട. ഇതളുകള് നകറഹയ കണ്ണുനഗീര മുത്തുകള് അതട 
തുള്ളകകളറ്റോയക  തറ്റോഹഴ വഗീഴുന! ഇത്ര സുന്ദരകയറ്റോയ പൂ കരയുറമറ്റോ? 

   
 " എന്തുപറക?" റമറ്റോള് റചറ്റോദകച 
 "റമറ്റോള് മറനറപറ്റോറയറ്റോ? ഇന്നട ചറ്റോചഹനഹ്രുവകഹന്റെ ചരമദകനമറല?....." 
       ഓ അതട ശരക. ഇന്നഹല ടെകചര ചറ്റോചഹനഹ്രുവകഹന്റെ കഥ പറഞ്ഞതട 
ഓരക്കുന. പുഞകരകചഹകറ്റോണട നകൽക്കുന്ന ചറ്റോചയുഹടെ പടെവുലം സറ്റോര കറ്റോണകച.
ചറ്റോചയുഹടെ റകറ്റോടകൽ ഒരു റററ്റോസറ്റോപ്പൂവുലം ഉണറ്റോയകരുനവറലറ്റോ."ഹനഹെെട റു 
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മറ്റോമഹന്റെ റകറ്റോടകലകരകക്കുന്ന   ആ പുവകറനറ്റോടെട  റമറ്റോള്കട  അസുയ     
റതറ്റോന്നകയതറ്റോണട  അറപറ്റോള്... 
        "ഹനഹെെടറുമറ്റോമഹന്റെ  റകറ്റോടകൽ  കയറകപററ്റോന പറ്റുകകലറലറ്റോ 
എറന്നറ്റോരത്തറ്റോറണറ്റോ നഗീ കരയുന്നതട?"
         "അതകനള്ള ഭറ്റോഗദ്യലം എനകകകലറ്റോഹതറപറ്റോയക... എങ്കേകലലം   
അറദ്ദേഹെെത്തകഹന്റെ  ഒരലംശലം  എന്നകലണട. അതറലറ്റോ  ഞറ്റോന കരഞ്ഞു 
റപറ്റോയതട..." 
         "മനസകലറ്റോയകലറലറ്റോ." 
          "പറയറ്റോലം. ചറ്റോചഹനഹെെറു  ഈ  നറ്റോടെകഹനയുലം   ഇവകടെഹത്ത   
ജനങ്ങഹളയുലം എത്രറയഹറ  റസ്നേഹെെകച! തറ്റോന മരകചറ്റോൽ ചകതറ്റോഭസ്മലം 
ഇവകടെഹത്ത പുണദ്യതഗീരഥങ്ങളകലലം വയലകളകലലം വകതറണലം എന്നട ആ 
മഹെെറ്റോന എഴുതകഹവച. അങ്ങഹന  മരണത്തകനറശഷവുലം ഇവകടുഹത്ത 
ഹചടെകകളകലലം വറ്റോയുവകലലം ഹവള്ളത്തകലലം അലകഞ്ഞുറചരന 
കകടെകണഹമന്നറ്റോയകരുന അറദ്ദേഹെെത്തകഹന്റെ ആഗഹെെലം.
             "റമറ്റോള്ക്കു വകശതറ്റോസമറ്റോയകല. വരഷഹമത്ര കഴകഞ്ഞു. ഇനക 
ഹനഹെെടറുമറ്റോമഹന്റെ അലംശലം ഇവകഹടെ എങ്ങഹനറശഷകകറ്റോനറ്റോണട..... 
          "റമറ്റോള്ക്കു വകശതറ്റോസമറ്റോയകലറല. ഈ റലറ്റോകത്തകഹല എലറ്റോ  
വസ്തുകളുലം ആറങ്ങള് ഹകറ്റോണറ്റോണട ഉണറ്റോകകയകരകക്കുന്നഹതന്നട റമറ്റോള്ക്കു 
അറകയകറല? ഈ ആറങ്ങള് വളഹര ഹചറുതറ്റോഹണന്നട." 
          "അതകനട ?"  
           "പറയറ്റോലം റമറ്റോഹള. ചറ്റോചഹനഹ്രുവകഹന്റെ  ശരഗീരത്തകലലം അറനകലം 
റകറ്റോടെക ആറങ്ങള് ഉണറ്റോയകരുന. കറ്റോരബണ്, കനടജന, കഹെെഡ്രജന, 
ഓകകജന,സള്ഫര, ഇരുമട, കറ്റോൽസദ്യലം, എന്നകങ്ങകഹന എത്രറയറ്റോ 
മൂലകങ്ങളുഹടെ അറനകലം റകറ്റോടെക ആറങ്ങള്."     
            "പറക്ഷ അറദ്ദേഹെെലം മരകചറപറ്റോള് അഹതലറ്റോലം നശകചകറല?"
            "ഇല  റമറ്റോഹള. ഒനലം നശകക്കുന്നകല. നറ്റോലം അറദ്ദേഹെെത്തകഹന്റെ  റദഹെെലം  
ദഹെെകപകച. അറപറ്റോള്  എനറ്റോണുണറ്റോയഹതറന്നറ്റോ? ആ ശരഗീരത്തകഹല  
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അറനകറകറ്റോടെക ആറ       ങ്ങള്  ഹവള്ളമറ്റോയുലം കറ്റോരബണ്   ഡറയറ്റോകകസഡറ്റോയുലം  
കനട ജഹനറ  ഒറ്റോകകഡകളറ്റോയുലം മറ്റുലം ഈ വറ്റോയുവകൽ റചരന. അതട ഈ 
റലറ്റോകലം മുഴുവന വദ്യറ്റോപകച. അറദ്ദേഹെെത്തകഹനറ ചകതയകൽ നകന്നട കകടകയ 
ഭസ്മത്തകഹല ഘടെകങ്ങളുലം ഈ നറ്റോടെകഹനറ മണകലലഗീഞ്ഞുറചരന.”
             'പറക്ഷ  അവ ഇത്ര ദൂഹരവഹര എത്തുറമറ്റോ?” 
              “ഉവട റമറ്റോഹള.റമറ്റോള്കട ആറങ്ങള് എത്രമറ്റോത്രലം ഹചറുതറ്റോഹണന്നട 
അറകയറ്റോന വയറ്റോഞ്ഞകടറ്റോണഗീ സലംശയലം. ഭറ്റോരതത്തകഹല ഒറ്റോറരറ്റോ മുകകലമുള്ള    
വറ്റോയുവകൽ അറദ്ദേഹെെത്തകഹനറ ശരഗീരത്തകൽനകന വന്ന ആറങ്ങള് ഉണട. 
റലറ്റോകലം മുഴുവനലം ആറങ്ങള് ഉണട. അതട ഇവകഹടെഹത്ത ഹചടെകകള് 
വലകഹചടുത്തകട്ടുണട. അതറല എന്നകലലം അറദ്ദേഹെെലം ഉണട എന ഞറ്റോന 
പറഞ്ഞതട.”
             “അറപറ്റോള് എഹനറ റദഹെെത്തുലം ഉറണറ്റോ?“തഗീരചയറ്റോയുലം ഉണട. 
റമറ്റോഹടെ റദഹെെത്തകൽ  എത്രറയറ്റോ റകറ്റോടെക ആറങ്ങള് അതകൽ കുറഹചങ്കേകലലം 
അറദ്ദേഹെെത്തകഹനറ അലംശലംതഹന്ന. അതകൽ നമുഹകലറ്റോലം അഭകമറ്റോനകകറ്റോലം 
റമറ്റോഹള. മഹെെത്തറ്റോയ കറ്റോരദ്യങ്ങള്  ഹചയറ്റോന നമുകട ആ വകശതസലം പ്രറചറ്റോദനലം 
നൽകുലം....”                      

ശഗീധനദ്യ 
അരചന പക  
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മലയദ്ധ്യാളമധളുരഅം 
മധുരരം മധുരരം മലെയനാളരം 

മഹൈകതരം ളശ്രഷരം  മലെയനാളരം 

അമകഞപനാല് മധുരരം പകരുരം 

നമ്മുടടെളയനാമന  മലെയനാളരം 

തുഞ്ചന് പനാടെകയ മലെയനാളരം 

കുഞ്ചന് പനാടെകയ മലെയനാളരം 

അമ്പടത്തനാനനാമക്ഷരവടെകവകല് 

ചനരം പകരുരം മലെയനാളരം 

മണകപ്രവനാളരം മലെയനാളരം 

മധുപ്രവനാഹൈരം  മലെയനാളരം 

കവകതകള് പനാടുരം മലെയനാളരം 

കഥകള്പറയരം മലെയനാളരം 

ഭനാഷകളനാണനാവധകയണനാവനാരം

ഭനാഷകള് പലെതു പഠകളച്ചക്കനാരം 

മറനകടെളലയനദരംവടരയരം 

മനാതനാവരുളകയ  മലെയനാളരം                                              വകഷ്ണുപ്രകയ 

 മധുരരം മധുരരം  മലെയനാളരം                                                 റഗറ്റോപകക
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ആരളുഅം അറലിയദ്ധ്യാലത 

        തകരുവനാണകക്കുളരം  അതട  ഒരകക്കല് ഒരു ഗനാമമനായകരുന.  അതട
ഇളപനാള്  നഗരമനാളണനാ?  ഗനാമമനാളണനാ?  എനനാല്  അവകടടെ  രണ
സെവകളശഷതകള്  നടെമനാടുന  കനാലെരം.  മല്തദടത്തനാഴകലെനാളകയനായ  രനാമു
അയനാള്  ഒരു  മല്തദടത്തനാഴകലെനാളകയനാടണങ്കേകലരം  അളദ്ദേഹൈത്തകനട
എലനാത്തകനുരം  വദക്തമനായ  അറകവണനായകരുന.  പ്രകൃതകടയ  കുറകച്ചട,
ജണീവജനാലെങ്ങടളക്കുറകച്ചു ഇടതനാനരം പുസ്തകങ്ങളകല് നകനട പകർനലെഭകച്ച
അറകവല.പ്രകൃതകയനാകുന  ഗുരു  പകർനടകനാടുത്തതനായകരുന.
തകരുവനാണകക്കുളത്തു  വലെകയപണക്കനാരുരം  ഒരുളപനാടലെ  തനാമസെകച്ചു
ളപനാനകരുന.  എനനാല്  ഇവർ  തമകല്  പരസ്പെര  ളസ്നേഹൈരം  ഒരകക്കല്
ളപനാലരം  ഉണനായകരുനകല.  ഇളപനാഴുരം  ഉയർനവർ  തനാഴ്ന്നവടര
പരകഹൈസെകച്ചകരുന.  നല  വകദദനാഭദനാസെരം  ഉണനായകരുനതകനനാല്  തനാഴ്ന്നവർ
ഉയർനവരുടടെ  വനാക്കകടന  എളപനാഴുരം  കൂടുതലെനായക  വകശസസെകച്ചകരുനതട.
ഇക്കനാരണത്തനാല് തനാഴ്ന്നവർക്കകടെയകലരം ളസ്നേഹൈരം ഉണനായകരുനകല.

            
 രനാമുവകനട  രണ  കുടകകളരം  ഭനാരദയരം  ഒരു  അമയരം  മനാത്രളമ
ഉണനായകരുനള.  ഈ  കുടുരംബടത്ത  ളനനാക്കനാന്  എനരം
കടെലെകളലെക്കുളപനാകുമനായകരുന  രനാമു  ഒരു  കൃഷകക്കനാരന്  കൂടെകയനായകരുന.
തടന്റ കുടുരംബടത്ത മനാത്രരം ചകനകക്കുന ആളകള്ക്കട  മനാതൃകയനായകരുന
രനാമു. അളദ്ദേഹൈരം ജനങ്ങള് ഒരുളപനാടലെ പരസ്പെരളസ്നേഹൈളത്തനാടടെ ജണീവകക്കുന
കനാലെരം എളപനാഴുരം സെസപരം കണകരുന. എനനാല് അയനാടള പലെളപനാഴുരം ആ
നനാട്ടുകനാർ കളകയനാക്കുമനായകരുന. ഒരകക്കലരം അളദ്ദേഹൈത്തകനട അവകടടെ വകലെ
ലെഭകച്ചകരുനകല.  ഒരകക്കല്  എനളത്തക്കനാളരം  നല  കനാറ്റുരം  മഴയരം
ഉണനായകരുന.  അതട  ഓളരനാ  നകമകഷളത്തനാടെടുക്കുളമ്പനാള്
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വർധകച്ചുടകനാണകരകക്കുന.  ആ  മഴ  രനാമുവകനട  എത്തകച്ച  വകവരരം
വരനാനകരകക്കുന  ആ  ടവല്ലുവകളകയടടെ  ആരവങ്ങളനായകരുന.  രനാമുവകനട
മനസകല് തടകയ ഉറപനായകരുന അതട, ഉറപനായരം ഇവകടടെ ഈ ഗനാമടത്ത
ഒത്തുവകഴുങ്ങനാനനായട ഒരു ദുരനരം വകതുങ്ങക നകല്ക്കുകയനാടണനട. രനാമുവകനട
ഭയരം  വർധകച്ചു.  ശക്തക  കുറയനതനായക  അനുഭവടപട്ടു.  ആരട
പരകഹൈസെകച്ചനാലരം  ആ ദുരനടത്തക്കുറകച്ചു   പറയനാന് അവന് തയറനായക.
അവന് എലനാവളരനാടുരം ഇക്കനാരദരം പറഞ.

               ഇടതനാടക്ക  പലെളപനാഴുരം  പലെ  ആളകളരം  പറഞ
കനാരദങ്ങളനാണട.  ഇതുവടര  അങ്ങടനടയനാനട  സെരംഭവകച്ചകളടയകല.  ഇനക
സെരംഭവകക്കനാനുരം ളപനാകുനകല.  എടനനാടക്ക രനാമുവകടന്റ വനാക്കകടന അവർ
തളകപറഞ.  രനാമുവകളനനാടെട  അവർക്കട  പരകഹൈനാസെരം  ഇളപനാള്
പതകന്മടെങ്ങനായക  വർധകച്ചു.  എനനാല്  അവടന  ടകനാണനാക്കുനവകധരം
അവന്  അവടര  മനസെകലെനാക്കനാന്  ശ്രമകച്ചു.  എനട  അവസെരത്തകലരം
ഒരുമകച്ചുനകല്ക്കനാനുള  അവടന്റ  തനാല്പരദരം  അവരകല്  നകനട
പകനകരകപകച്ചകല. അവന് സെസനാർത്ഥതകനാടകയകല.  തടന്റ കുടുരംബടത്തക്കൂടെക
അവന്  അവകടടെ  തനാമസെകപകച്ചു.  ടചറകടയനാരു  വകശസനാസെരം  അവരുടടെ
വനാക്കകല്  അവനുണനായതനാണട  ഇതകനുകനാരണരം.  എനനാല്  ഒടരനാറ്റ
ദകവസെരം ടകനാണട ആ ഗനാമത്തകടലെ സ്ഥലെങ്ങള് ഒനകലനാടത ജലെത്തനാല്
മുങ്ങടപട്ടു.  കൃഷകസ്ഥലെത്തു ടവളരം ളകറുനതട കണളപനാള് രനാമു ആടക
തളർനളപനായക.  ടപടനനാണട  അവന് അതട  ഓർത്തതട  തടന്റ കുടുരംബരം
അവടന്റ  കണ്ണുകടള  ആ  കനാഴ്ച  നകശട ചലെമനാക്കക.  തടന്റ  വണീടെട  ആ
മഴടവളപനാച്ചകലെകളനനാടടെനാപരം ഒലെകച്ചുളപനായക.  അവന് അവകടടെ നകറഞ
ടവളത്തകടനനാപരം  നണീനക  തടന്റ  കുടുരംബടത്ത  തകരഞ.  എനനാല്
അവനട കണത്തനാനനായകല.    
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                 ആ നനാട്ടുക്കനാടരടക്കനാണനാണട തനകക്കുരം അവർക്കുരം ഒളര ഗതക
വനതട. രനാമു തടന്റ കുടകകടള ഓർത്തട നകശട ചലെനനായക. അളപനാഴനാണട ആ
നകലെവകളകകള്  അവനു  ഉണർവട   നല്കകയതട.  അവനട  അവടന
നകയന്ത്രകക്കനാന്  കഴകയനാത്തവകധത്തകല്  ശക്തകകൂടെകക്കൂടെകവന.  ചകലെ
കുടുരംബനാരംഗങ്ങള്ക്കട  പലെ  ആളകടളയരം  നഷടപട്ടു.  എലനാവടരയരം
രക്ഷകക്കനാന് രനാമു ടനളടനാടളമനാടെക.  ഒരുപനാടെട ജണീവനട  അവനട പുനർജ്ജന്മരം
നല്കക.  അവർ  അവളനനാടെട  ക്ഷമ  ളചനാദകച്ചു.  അടതനാനരം  ളകള്ക്കനാന്
നകല്ക്കനാടത അവടന്റ ളജനാലെക തുടെർന.  അവടന്റ ആ ഹധരദരം അവടന
വലെകയവനനാക്കക. അനവധക ജണീവന് രക്ഷകച്ച അവന് വലനാടത തളർന. 

     

ടപടനട  വന  ആ  ജലെപ്രവനാഹൈരം  അവടന  അവടന്റ
കുടുരംബത്തകളനനാടടെനാപരം  തുടെർനജണീവകക്കനാന്  മടറ്റനാരു  ജന്മരം  നല്കക.
അവന്  പതകടയപതകടയ  മരണത്തകളലെക്കട  വണീണു.  അവന്  തടന്റ
മക്കളളനാടടെനാപരം  മടറ്റനാരു  തണീരളത്തക്കട  നടെനകന.  മഴയടടെ  ശക്തക
കുറഞ.  കനാറ്റട  തളർന.  ആ പ്രളയരം നനാടെകടന്റ സെപ്തനനാഡകളയയരം ഒരു
രനാജടവമ്പനാലെപനാമ്പകടന്റ  വകഷരം ടകനാണട നകറച്ചു.  ആ നനാടകല് ഒരുപനാടെട
ആളകള് മരണമടെഞ.  അങ്ങടന ഒരു വദക്തകതസരം ആയക തണീർന രനാമു.

പകടനയരം  പുഴകള്  ഒഴുകക.  ആ  ടവളപനാച്ചകലെകല്   ആ  ഓളങ്ങളകല്
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രനാമുവകടന്റ ളപരട ളകടകല.  കനാറ്റട വണീശക ആ സെസരത്തകല് രനാമുവകടന്റ ളപരട
ഉച്ചരകച്ചകല.  ആ  നനാടെട  അളദ്ദേഹൈത്തകടന  മറക്കനാന്  തുടെങ്ങക.
പതകടയപതകടയ മറന. പകടന ആ നനാടകല് കണതനാകടട നനാടുമനാത്രമല
ആ  ഗനാമത്തകനപറമുള  പ്രളദശങ്ങളരം  ഒനകച്ചു.  രനാമുവകടന്റ  സെസപരം.
തനാഴ്ന്നവരുരം  ഉയർനവരുരം  ആളഘനാഷങ്ങളകലരം  ദുദുഃഖങ്ങളകലരം  ഒരുളപനാടലെ
പരസ്പെരരം സെട ളനഹൈകച്ചു ജണീവകക്കുന. അവർ ഒരു കുടുരംബടത്ത ളപനാടലെ ഒരു
ജണീവകതരം നയകക്കനാന് തുടെങ്ങക. മറ്റു നനാട്ടുകനാർ അവർക്കട ഒരുപനാടെട സെഹൈനായരം
നല്കക.  പളക്ഷ  പ്രകൃതകടയ  ളസ്നേഹൈകച്ചവടന  പ്രകൃതകളപനാലരം
മറക്കുകയനായകരുന.  ആ മനുഷദടന എനട ഇനക ഓർക്കുരം.  ഒരു പ്രളയരം
അവടന്റ  ആഗഹൈരം  സെഫലെമനാക്കക.  എനനാല്  അവടന്റ  ജണീവകതരം
അസെഫലെമനാക്കക  തണീർത്തു.  രനാമു  എളപനാഴുരം  ആ നനാടകല് തടന തകങ്ങക
നകല്കുന. 

അവടന്റ സെസപരം കണ ടകനാണ
.................................................................അവന് അങ്ങടന ആരുരം 
അറകയനാതകരുന..................  

അഷമക എസട പ്രസറ്റോദട 

          8B
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പ്രളയഅം ദളു:ഖമദ്ധ്യായലിരളുലനങലിലളുഅം

        ഞഞാനനിതഞാ ചചഞാല്ലുന്നു കകേള്ക്ക നനീ ഭൂമനികയേ                             

   ഈ പ്രളയേയം ദ:ഖമഞായേനിരുചന്നെങനിലയം

           ഒഞാര്ക്കണയം നമ്മളഞാ ദ:ഖതനികനക്കഞാളയം 

            ആ ചപഞാരുള് കകേരളയം മുങനിയേതനില

            പുഴകേചള ചകേഞാന്നെകപഞാള് ഒഞാര്തനില്ല പുഴ-

            തചന്റെ  കേഞാമുകേനഞായം മഴതന് രരൗദ്രഭഞാവയം

           മരങചള കകേഞാന്നെകപഞാള് ഒഞാര്തനില്ല മരയം

           തന്നെ തണലയം കേഞാറയം ആനന്ദവയം 

           ആ ഞ്ഞടനിച്ചു ചകേഞാടുങഞാറയം മഴയയം  

           ഒഞാടനിചയേതനി ചപരുചവള്ളചമങയം. 
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              ഓര്ക്കണയം നമ്മളഞാ ദ:ഖതനികനക്കഞാളയം 

                           ചചകേതന്നു പുനര്ജനീവകനകേനിയേവര്

                           ജഞാതനിയേല്ല മതവമനില്ലവനകപഞാള്

                           മഞാനുഷര് എചന്നെഞാരു ചനിന്ത മഞാതയം 

                           ഇന്തന്ത്യതന് മക്കളചമതനി പനിചന്നെയയം 

                           കേടലനിചന്റെ മക്കളമഞായേനി

                           രക്ഷകേരഞാചയേതനി പനിചന്നെയയം പനിചന്നെയയം   

നഞാമമറനിയേഞാചതഞാകരചറകപരഞായേനി.....

Adithya.N.S

     8B
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തത്തമലപണറ്റ് 
ടനലകമരത്തകല്  ചകലകടക്കനാമ്പകല് 

ഒരുനനാള് കണ തത്തമ

പച്ചപടകനുടുപണട

ടതച്ചകപ്പൂവളപനാല്  ടകനാക്കുണട 

ചനരം ളചർടനനാരു  തത്തമ 

എടനനാരു ഭരംഗക നകനക്കയ!

ടനലകമരത്തകല്  ചകലകടക്കനാമ്പകല് 

ഒരുനനാള് കണ തത്തമ 

വയലകള് ളതനാറുരം പനാറുന 

കതകരുകള് ടകനാത്തകത്തകനകടെന് 

കതകരുകടളനരം ഇലളലനാ 

വകഷണയനായക ളപനാകുന 

വയല നകകത്തകയ കർഷകടര 

ഉളനാടലെനാന ശപകച്ചകടട 

മടറ്റനാരു പനാടെരം ളതടെകട്ടു

പറനട പനാറകളപനാകുന                            Midhun .S 

Akhila 9A

Geethanjali     9A
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ഐടലി കൈത്വലിസറ്റ് 

 1. കകയ ടചയനാന് ഉപളയനാഗകച്ചകരുന അതകപുരനാതനമനായ ഉപകരണരം?

 2. ആദദ high -level കമ്പഡ്യൂടർ language?

 3. Super computer കടണത്തകയ വദക്തകയനാരട?

 4.Keybord ടന്റ മുകള് ഭനാഗത്തനായക കനാണടപടുന 12 keys ടന പറയന   

ളപടരനട?

 5. വദനാവസെനായകകനാടെകസ്ഥനാനത്തകല് ലെഭദമനാക്കടപട ആദദ കരംമ്പമ്പ്യുടർ?

 6. ഏതട ആള്ജകമ്പ്രയടടെ അടെകസ്ഥനാനത്തകലെനാണട computer കകയ ടചയ്യുനതട?

 7. കരംമ്പഡ്യൂടർ ചരകത്രത്തകടലെ ആദദടത്ത programmer?

 8. മമൗസെകടലെ ഏറ്റവരം പ്രധനാനടപട ബടണ?

 9. BASIC?

10. ടമഷണീന് ലെനാരംളഗസജകല് ഉപളയനാഗകക്കുന 2 സെരംഖദകള്?

11. Computer's grand father?

12. Computer-നട എത്ര തലെമുറകളണട?

13. ഏതട തരരം ടടെളകനാളജകയനാണട നകലെവകടലെ കരംമ്പഡ്യൂടറകല്?

14. 1972 -ല്  കടണത്തകയ C Languae?

15. First generation technology?

16. മമൗസെട ഉപളയനാഗകക്കനാന് ഒരു കരംമ്പഡ്യൂടറകല് ളവണ soft ware?

17. Windows software develop  ടചയ്യുന കമ്പനക?
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18. ഏതട രൂപത്തകലെനാണട  RAM  എഴുതടപടകരകക്കുനതട?

19. ആദദടത്ത ളപനാക്കറ്റട കരംമ്പഡ്യൂടർ?

20. ഉടെമസ്ഥടന്റ അനുവനാദരം ഇലനാടത കരംമ്പഡ്യൂടർ program copy ടചയ്യുനതകടന 

പറയന ളപടരനട?

21. Browser  ഉപളയനാഗകച്ചട ഇന്റർടനറ്റകല് വകവരങ്ങള് തകരകച്ചറകയനതകടന 
പറയന ളപടരനട

22. ഇന്റർടനറ്റട പ്രവർത്തനങ്ങടള നകയന്ത്രകക്കുന സെരംഘടെന?                        

Neha Suman
Bimithra Murali
Abhayakrishnan
Nisanth
Akshay.P
Akshay.J
9A
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Build A Positive Personality

Accept Responsibility

Show Consideration

Think Win-Win

Choose your words carefully

Don't Criticize and Complain

Smile and Be Kind

Put a Positive Interpretation on Other People's Behaviour

Be a Good Listener

Be Enthusiastic

Give Honest and Sincere Appreciation

When You Make a Mistake ,Accept It And Move On 

Discuss But Don't Argue

Don't Gossip

Turn Your Promises Into Commitments
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Be Grateful But Do Not Expect Gratitude

Be Dependable And Practice Loyalty

Avoid Bearing Grudges

Practice Honesty,Integrity and Sincerity

Practice Humility

Be Understanding And Caring

Practice Courtesy on a Daily Basis

Develop a sense of Humor

Don't Be Sarcastic and Put Others Down

To Have a Friend,be a Friend

Show Empathy

Manjima

Mayookha

Archana.A.V   9A
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ഗണകത ശറ്റോസ്ത്ര റമളയകൽ വരകകങട റമറ്റോഡലകൽ
ജകലയകൽ ഒന്നറ്റോലം സറ്റോനവുലം സലംസറ്റോന

തലത്തകൽ എ റഗഡലം റനടെകയ റനഹെെ സുമന 
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  Come,Let Us Play

                                                   Welcome , welcome , I  do  say , 

                                                   With  a  heart  that  filled  with  gay . 

                                                   You  do  come  and  join  the  game , 

                                                   To  make  and  spread  so  wide  our  fame  

                                                   Let  us  make  a  chain  of  ours  

                                                   And  make  so  fruitful  these  great  hours . 

                                                   We  are  free  to  think  and  play , 

                                                    Many  a  game  that  make  some  gain . 

                                                   Shall  we  play  the  hide   and  seek .....

                                                   If  I  hide , can  you  seek .....?

                                                  Or  can  play  police  and  thief  
                                                                                               
                                                                                         You  can't  catch  me  if  I  am  a  thief . 

                                                                                        If  'am  a  ruler , you  are  my  subject  

                                                                                        I  may  rule  you  out  from  my  subjects . 

                                                                                        If  'am  a  doctor , you  are  my  patient , 

                                                                                        I  will  keep  you  to  lose  your  patience . 

                                                                                        If  'am  a  lawyer , you  are  my  client , 

                                                                                        I  will  twist  the  laws  for  my  client . 

                                                                                        If  'am  a  gambler , you  are  my  partner , 

                                                                                       I  will  cheat  you  in  any  matter  

                                                                                      If  'am  a  teacher , you  are  the   pupil   
 Uma ,Bimithra  ,9A                                                    I  will  teach  you  to  be  good  people .
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Art Corner

Ashtami.S.Prasad,8A

Nandana.P.R    9A
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Arjun Prathap,9A

Alfiya,8A
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Little  Ducks                            
Five little ducks went out one day ,
  Over the hills and far away,

  Mother duck  said, 'Quack, quack,quack ,'
  And only four little ducks came back.
  Four little ducks  went out one day, 

  Over the hills and far away,
  Mother duck said, 'Quack, quack, quack,' 
  And only three little ducks came back.
  Three little ducks went  out one day, 

   Over the hills and far away,
   Mother duck  said, 'Quack, quack,quack ,'
   And only two  little ducks came back.
   Two little ducks  went out one day, 

   Over the hills and far away,
  Mother duck said, 'Quack, quack, quack,' 
   And only one little duck came back. 

One  little duck went out one day,

Sreejith, Karthik  9A
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Performance in School Kalolsavam
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Back to School

                  I  am  a primary  school  teacher . Do
you  know  that  even  teachers  attend  classes  from
time  to  time ? We  become  students  and  learn  from
senior  teacher!
                    In  one  such  class , I  met  a  senior
teacher , Mrs . Sarikala . She  was  a  kind  person  and
was  a  good  teacher . She  was  part  of  the  municipal
department  that  looked  after  education . Her  job  was
ensure  that  every  kind  in  he  locality  would  attend
school . She  was   our  favourite  teacher  in  training
sessions . 
                    That's  why  we  were  disappointed
when  she  didn't   come  to  take  our  class  for   a
couple   of   days  .  Then  ,  much   to   our   relief  ,  She
started   taking  our  class  again . She  explained  her
absence  - She  told  us  she  had  gone  in  search  of
her  missing  student .  ''What  missing  students ?''   We
all  asked . Mrs  sarikala  then  told  as  that  she  had
been  doing  for  the  last  two  days . 
                      “We  try  our  very  best  to  get
all   children  to  attend  school  .  These  children  come
from  poor  backgrounds . When  a  child  is  absent  for
more  than  three  to  four  days , I visit  their  place  to
see  what's  the  problem ,”  said  Mrs . Sarikala .

                   “This  time  two  children  stopped
coming   to   my   school   they   were   children   of
construction  works  .  I   visited   the   construction  site
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and  workers had  moved  to  another  construction  site
faraway . The  super  visor  told  me  where  to  find
them . So ,  I   took  a  bus  to  that  construction  site
faraway  .  I   found   the   parents   of   my   missing
student.”
                          I  was  shocked  to  see  my
students   working  a  the   construction  site   carrying
bricks  on  their  head . I  asked  the  parents  why  the
they  had  stooped  sending  their  children  to  school . 

                           “Madam , we  go  where  our
work  takes  us . If  we  don't  work , we  won't  have
enough  money  to  buy  food .  Now  that   we  work
here , how  can  we  sent  the   children  to  a   school
that  is  so  far  away ?”  the  mother  said . 
                              I  told  them  I  could  find
a   school   near   by  .  The   next   day  ,  I   took   the
children  to  the   nearest   municipal   school   and  got
them  admission  there . Now  the  children  are  back  in
school  ,  Mrs  .  Sarikala   finished   her   story   with   a
smile .
                                We  were  all  relieved  to
hear  that  those  children  were  back  in  school . We
felt   very   pround   of   your   teacher   who   took   so
much  trouble  to  get  those  children  back   to  school . 

Soon , the  training  session  was  completed
.  I   went   back   to   my  school  .  On  my  return ,  I
found   one   of   my   students   had   stopped  attending
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school  .  She   came  from  a  slum across   the   railway
track . That  evening  I  found  my  self  crossing  the
railway  track , on  my  way  to  the  slum  in  search
of  my missing  student . 

Archana.P

9A
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