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സനന്ദേശശം 

       
                                     ലലിറലിൽ കകൈററ്റ്സറ്റ്  എന്ന പപേരലിൽ ഈ
സ്കൂളലിലല  വലിദദദ്യാർതലികൈൾ  ഒരു  മദ്യാഗസലിൻ  പുറതലിറക്കുന
എന്നറലിഞ്ഞതലിൽ  ഞദ്യാൻ  സപനദ്യാഷലിക്കുന  .കുടലികൈളുലട
സർഗദ്യാത്മകൈ  പശേഷലി  വർധലിപലിക്കുന്നതലിനനും  അവരുലട  പ്രതലിഭ
പുറത്തുലകൈദ്യാണ്ടുവരുന്നതലിനനും സഹദ്യായലിക്കുന്ന ഈ സനുംരനുംഭതലിനറ്റ്
എലദ്യാ ആശേനുംസകൈളുനും ഞദ്യാൻ പനരുന .
                                                           

                                                     പേലി റലി എ  പ്രസലിഡനറ്റ് 
                                                     പ്രശേദ്യാനറ്റ് .പേലി .മലയനും 
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പതത്രാധധിപസമധിതധി 
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അഡച്ച് വവസറവി ബബസ്റ്റാർഡച്ച് എഡവിറ്റർ 
സമാഫസ് സസക്രട്ടറവി-അനൂപസ് 

പവി റവി എ  പ്രസവിഡനസ്-പ്രശമാനസ്.പവി 
എഎം പവി റവി എ --ബവിന്ദു 

വവിദേദമാരഎംഗഎം-പ്രസന്നകുമമാരവി 
എസസ് ഐ റവി സവി -ബവിന്ദുകൃഷ്ണ.സവി 
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ലലിറലിൽ കകൈററ്റ്സറ്റ്

വലിളവൂർക്കൽ സറ്റ്കൂളലിൽ ലലിറലിൽ കകൈററ്റ്സറ്റ് യുണലിററ്റ് 
ആരരംഭലിച്ചു .യൂണലിറലിനന്റെ  ഉദറ്റ് ഘജ്വാടനരം  ബഹുമജ്വാനന്യയജ്വായ 
ശശ്രീമതലി .ജയകുമജ്വാരലി  നലിർവ്വഹലിച്ചു .ലലിറലിൽ കകൈററ്റ് സലിനന്റെ 
ബബജ്വാർഡറ്റ് സജ്വാപലിച്ചു. കകൈററ്റ് മലിസറ്റ് ട്രസറ്റ് ആയലി ശലിലശ്രീനജ്വാ 
ടശ്രീച്ചറലിനനയുരം ജയമരംഗള ടശ്രീച്ചറലിനനയുരം തലിരനഞ്ഞെടുത്തു .
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SPC

ഗവ.എചച്ച്  .എസച്ച്  .എസച്ച്  .വവിളവൂർക്കൽ  സ്കൂളവിനന്റെ ചരവിത്രതവിൽ
ആദദ്യമമായവി  SPC (സ്റ്റുഡന്റെച്ച് പപമാലലീസച്ച് പകേഡറച്ച്  )യൂണവിറച്ച്  2018

-19  അധദ്യയനവർഷതവിൽ ആരരംഭവിച്ചു  .ജൂലല മമാസരം  6 -ആരം
തലീയതവി  കേമാടമാക്കട  നവിപയമാജകേമണ്ഡലതവിനല  എരം  എൽ  എ
ഐ ബവി  സതലീഷച്ച്  ഉദഘമാടനരം  നചയ്തു .
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പ്രസന്നകുമമാരവി ടലീചറവിനനയരം അനൂപച്ച് സമാറവിനനയരം  SPC  യനട
ചുമതല  നൽകേവി.  രക്ഷകേർതമാക്കളുനട  സഹകേരണപതമാനട
വവിജയകേരമമായവി പ്രവർതനങ്ങൾ നടക്കുന.
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ജലസമൃദദ   

ഹരരിതവരിദദദ്യാലയയം  പദ്ധതരിയുടടെ  ഭദ്യാഗമദ്യായരി  ജലസമൃദ്ധരി
നമ്മുടടെസ്കൂളരിലയം പച്ചക്കറരികൾ നടട്ട് ആരയംഭരിച്ചു  .നനച്ചർ ക്ലബരിടല
കുടരികൾ പരരിപദ്യാലരിച്ചു നപദ്യാരുന.
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ആഗസച്ച്  ആഗസച്ച്      15 15 

 

                                      ഇനന്ത്യൻ    സസ്വതന്ത്രദദിനതദിനന
71 -ആആം വവാരര്ഷദികതതവാടര്അനുബനദിചര് സ്കൂൾ അങ്കണതദിൽ
വചര് പദിൻസദിപ്പൽ കൃഷ്ണകദിതഷവാർ സവാർ പതവാക ഉയർത്തുകയആം
തുടർനര്  അധന്ത്യവാപകരുനടയആം  വദിദന്ത്യവാർതദികളുനടയആം
കലവാപരദിപവാടദികൾ നടത്തുകയആം നചയ്തു  .കുടദികൾകര് പദി റദി എ
ഭവാരവവാഹദികൾ മധുരആം വദിതരണആം നചയ്തു .
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അദദദ്ധ്യാപകദദിനനം 

                  2018  സസെപപ്ററ്റംബർ  5  നപ് അദദദ്ധ്യാപകദദിനറ്റം
ആചരദിച.വദിശദിഷപ് ട വദകദിയദ്ധ്യായ    രവവീന്ദ്രൻ മദ്ധ്യാഷദിസന ആദരദിച.

.നമ്മുസട  സ്കൂളദിസലെ  മുതദിർന്ന  അദദദ്ധ്യാപകരദ്ധ്യായ  കൃഷ്ണകദിഷഷദ്ധ്യാർ
സെദ്ധ്യാറദിസനയറ്റം    സുഗത ടവീച്ചറദിസനയറ്റം 
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ആദരദിച .ആ  ദദിവസെറ്റം സഹെഡദ്ധ്യാസ്റ്റർ ,അധദദ്ധ്യാപകരുസട ഷറദ്ധ്യാളുകൾ 
കുടദികൾ വളസര ഭറ്റംഗദിയദ്ധ്യായദി കകകദ്ധ്യാരദറ്റം സചയ.കുടദികൾകറ്റം 
അസതദ്ധ്യാരു നല്ല അനുഭവമദ്ധ്യായദിരുന്നു .
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ഗഗാനവിജയനവി 

നമ്മുടടെ രരാകക്ഷ്ട്രപപിതരാവരായ ഗരാനപിജപിയുടടെ ജന്മദപിനമരായ 
ഒകകരാബരക്ഷ് 2 നക്ഷ് 150 മൺ  ചപിരരാതുകൾ കതപിച്ചു .വപിവപിധ 
കലരാപരപിപരാടെപികളളും തുടെർനക്ഷ് നടെന.
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ശശശദശനനശശശദശനന

നവവംബർ  14  ശശിശുദശിനതശിൽ കുടശി  ചചാചചാജശിയചായശി കുരുന്നകൾ
അണശി  നശിരന.  റചാലശി  നടതശിയവം   ,പപചാസ്റ്റർ
രചനകൾസവംഘടശിപശിചവം   പ്ലകചാർഡുകൾ  തയചാറചാകശിയവം
ആചരശിച 
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  കൂട്ടുകകാ൪

ഒരു  ദദിവസ൦  രണണ്ട്  കുടദികള്  സ്കൂളദില്  പപപോകുവപോ൯ 
പവണദി  തയപോററെടുക്കുകയപോണണ്ട് . അവരുറടെ  വവീടെണ്ട്
വളറര  അടുതപോണണ്ട്  പപക്ഷേ  അവ൪കണ്ട്  ഒരു  വൃതദിറകട 
സസ്വഭപോവവം  ഉണണ്ട്  അവരദില്  ഒരുതന്  കറുപവം  ഒരപോള്
റവളുപവം. ഇതു  പറെഞണ്ട്  രണ ുപപരുവം  എപപപോഴവം  വഴകദിലപോകവം 
എനദിടണ്ട്  എപപപോഴവം  റവളുതവന്  കറുതവറനെ  കളദിയപോക്കുവം 
പപക്ഷേ  അതണ്ട്  അവനെണ്ട്  വളറര  സങ്കടെമപോയദി. ഒടുവദില്  അവ൪
രണ്ടുപപരുവം  പദിരദിഞണ്ട്നെടെന. മദിണപോറത  അവ൪  ഭയങ്കര
പദിണകതദില്  ആയദിരുന. അങ്ങറനെ  ദദിവസങ്ങള് 
കടെനപപപോയദി. എനദിടവം  കുറെച്ചുദദിവസവം  കഴദിഞണ്ട്  കറുതവന്
റവളുതവപനെപോടെണ്ട്  മദിണപോന്  പപപോയദി. എനദിടവം  റവളുതവന്
അവപനെപോടെണ്ട്  മദിണദിയദില. അതദിനുപശേഷവം  കറുതവനുവം  മദിണപോന്
പപപോയദില. ഒരുദദിവസവം  റവളുതവന്  ഇരുന  കരയുകയപോണണ്ട്.
ആരുവം  അവറനെ  തദിരദിഞണ്ട്പനെപോകദിയദില. പപക്ഷേ  കറുതവന്
ഓടെദിവനണ്ട്  പചപോദദിച്ചു  എന്തുപറദി  കടകപോരപോ നെവീറയനദിനെപോണണ്ട്
ഇങ്ങറനെ  കരയുനതണ്ട്. അതുറകപോണണ്ട് കറുതവന്  കരഞ. 
എനദി ടവം  അപപപോഴപോണണ്ട്  റവളുതവന്  കറുതവറന്റെ  മഹതസ്വവം
മനെസദിലപോയദി. എനദിട കറുതവ൯ പറെഞ  കടകപോരപോ  
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കറുതവനുവം  റവളുതവനുവം  എനണ്ട്  പവ൪തദിരദികരുതണ്ട്.
ഇതദില്  പറെയുനതണ്ട്  ഇത്രയുവം  തപോഴദി  കളദിയപോകദിയദിടവം
കറുതവന്  വനണ്ട്  അവറന്റെ  ദദുഃഖതദില്  പങ്കുപച൪നണ്ട്. ഇങ്ങറനെ
ആകുവം നെല കടകപോരന്.
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FriendshipFriendship
                         Friendship is a memorable moment of our 
life.  We will always think about our friends, because they 
are own well wishers . In my childhood friends are my best 
companions. When I think about my friends that moment is 
my happy moment.

       Life is sad without a friend,

       A home is lonely,
       Without a mother

      True friends are the diamonds,
      Costly rich and race.
  
      There are many ships, small ships, big ships 
      But there is no ship
      Like Friendship

anandu
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                                   तततलल

                    तततलल-    तततलल पययरल तततलल ,
               ररग-     तबररगग परखखर कल तततलल ,
               छखटल-    बडल ससनदर तततलल ,
               फफ ल-     फफ ल मम नयचनग वयलल , 
                    सबकग मन कल बहलयनग वयलल ,

               तततलल-   तततलल पययरल तततलल 

                                                       BY,
                                                 MAHALEKSHMI.V MAHALEKSHMI.V
                                                          IX.A
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                                                              യയാത്ര അനുഭവവയയാത്ര അനുഭവവ

കനനജ്വാകുമജ്വാരരിയരിലലകക്ക്  ഒരു യജ്വാത

ഒരു ഞഞായറഞാഴഴ്ച്ച ഞഞാന് കുടടുംബതതഞാടടഞാപടും 
കനനഞാകുമഞാരരിയരിതലേകഴ് ഒരു യഞാത്ര തപഞായരി. 
അതരിരഞാവരിടലേയഞാണഴ്  തപഞായതഴ്. സൂതരനഞാദയടും കഞാണഞാന് 
വളടര ഭടുംഗരിയഞായരിരുന. കുറച്ചുതനരടും കഴരിഞ്ഞതപഞാള് 
ഞങ്ങള് കനനഞാകുമഞാരരിയരില് എതരി. നല്ല 
ടവയരിലേഞായരിരുന അവരിടട. എനഞാലടും കടലേരിടലേ കഞാറരിനഴ്
കൂറചുതണുപ്പുണഞായരിരുന. ആ ടവയരിലേത്തു കടല് 
തരിളങ്ങുനതുകഞാണഞാന് മതനഞാഹരമഞായരിരൂന. 
അതരിനുതശേഷടും ഞങ്ങള് ടവറരില് കയറഞാന് തപഞായരി. 
അതരിടന്ഴ്റ തഞാടഴ പഞാറടകട്ടുകളുടട ഇടയരില് കുടറ 
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ഞണ്ടുകള് ഒളരിച്ചരിരരിപ്പുണഞായരിരുന. ഞണ്ടുകടള 
കുടറതനരടും തനഞാകരിനരിന. എനരിടഴ് ഞങ്ങള് ടവറരിടന്ഴ്റ 
മുകളരില് കയറരി. അവരിടട നല്ല കഞാറഞായരിരുന. അവരിടട 
നരിനഴ് കടലടും വരിതവകഞാനന്ദപഞാറയടും കഞാണഞാന് നല്ല 
രസമഞായരിരുന. അവരിടട കുടറതനരടും 
ചരിലേവഴരിച്ചതരിനുതശേഷടും ടവറരില് നരിനഴ് തഞാടഴയരിറങ്ങരി. 
ഞഞാനുടും എടന്ഴ്റ തചടനുടും വരിതവകഞാനന്ദപഞാറയരില് 
തപഞാകഞാന് വഞാശേരിപരിടരിച്ചു. അതരിനഞായരി ഞങ്ങള് തബഞാടരിനഴ് 
ടരികടറടകഞാന് തപഞായരി. പടക്ഷെ അവരിടട  ധഞാരഞാളടും 
ആളുകള് തരിരക്കുകൂട്ടുനണഞായരിരുന. നല്ല 
ടവയരിലമുണഞായരിരുന. അതുകഞാരണടും അമ്മ പറഞ്ഞു 
''സമയടും വവകരി ഇനരി തരിരരിച്ചുതപഞാകഞാടും. അടതതവണ 
വരുതമഞാള് വരിതവകഞാനന്ദപഞാറയരില്ടകഞാണ്ടുതപഞാകഞാടും.''  
ഞങ്ങള് ഭക്ഷെണടും കഴരിച്ചഴ് വണരി കയറരിമടങ്ങരി. എടന 
ഏറവടും വരിഷമരിപരിച്ചതഴ്, ഞഞാനുടും എടന്ഴ്റ തചടനുടും 
വഞാശേരിപരിടരിച്ചരിട്ടുടും വരിതവകഞാനന്ദപഞാറയരില് 
ടകഞാണ്ടുതപഞാകഞാതതഞാണഴ്. എനഞാലടും വളടര രസകരമഞായ 
ഒരു യഞാത്രയഞായരിരുന കനനഞാകുമഞാരരി യഞാത്ര.
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 കകിളകിക്കൂട്ടുകജ്വാർ കകിളകിക്കൂട്ടുകജ്വാർ 

          ഞജ്വാൻ അറകിയുന്നുണണ്ട് എനന്റെ 
            ചകില്ലകൾ വജ്വാടുന്നതണ്ട്.
            വവരുകൾ മരകിക്കുന്നതണ്ട് 
                         
                         എന്നകിൽ കൂടുണജ്വാകകിയ കകിളകിനയ 
                         നകിനകണ്ട് പറകജ്വാക്കാം 
                         അധകികകജ്വാലക്കാം തണവലകജ്വാൻ 
                         എനകികജ്വാവകില്ല 

           നകിവന്റെതുമജ്വാത്രമജ്വായ ആകജ്വാശവക്കാം 
           വസന്തവക്കാം നകിനന്നകജ്വാതകിരകിക്കുന്നു 
           നനീ പറന്നണ്ട് വപജ്വാകൂ ......…

                               
                           വഗജ്വാകുൽ അനകിൽ 
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പഠവിപ്പു തതീർനന്നാൽ 

പഠഠിപ്പു തതീർനന്നാൽ  , പ്പളഠിക്കുടടം 
വഠിട്ടുകഴഠിഞന്നാൽ ,
പറയുകപറയുക , പഠിനഠിടടടനന്നാരു 
പണഠിക്കു പപന്നാകടം നതീ ?
കൃഷഠിക്കുപപന്നാകടം , കൃഷഠിക്കുപപന്നാകടം ,
കൃഷഠിക്കുപപന്നാകടം ഞന്നാൻ 
കൃഷഠിക്കു ,നമ്മുടട  പഠിതന്നാക്കൾ ടചെയയ് ടതന്നാരു 
ടതന്നാഴഠിക്കു ,പപന്നാകടം  ഞന്നാൻ 
പുലർനഠിടുപമന്നാൾ പന്നാടടം പൂക്കുടം 
കന്നാളകപളന്നാതുഴുവൻ ,
ഉലർന  പച്ചപ്പട്ടൻ  മന്നാതൃധരഠിതഠിടയയന്നാണഠിയഠിക്കന്നാൻ 
നഠിറഞഠിടുടം ടനൽപ്പതന്നായ ങ്ങളുടമന്നുടടആശകളുടം,
നഠിറഞ ലകയ് മഠിനന്നാർത്ഥന പവദഠികയന്നായഠിടുടമൻ രന്നാജജടം   
                                                             എൻ .വഠി .കൃഷ്ണവന്നാരജർ 
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മുത്തശശ്ശിയുടടെ   പപ്രാർത്ഥന 

                                       ഒരശ്ശിടെത്തത്ത്  ഒരു മുത്തശശ്ശിയുണപ്രായശ്ശിരുന്നു . ആ 
മുത്തശശ്ശികത്ത്  ഒരു ടചെറശ്ശിയ ഓലമമേഞ്ഞ വവീടുണപ്രായശ്ശിരുന്നു . എലപ്രാ 
ദശ്ശിവസവവും സനന്ധ്യകത്ത് ആ മുത്തശശ്ശി വശ്ശിളക്കുകത്തശ്ശിചത്ത് 
പപ്രാർത്ഥശ്ശിക്കുമേപ്രായശ്ശിരുന്നു .    തനശ്ശിടകപ്രാരു നല വവീടെത്ത് 
കശ്ശിട്ടണടമേനപ്രായശ്ശിരുന്നു മുത്തശശ്ശിയുടടെ പപ്രാർത്ഥന . അങ്ങടന ഇരശ്ശിടക 
ഒരു ദശ്ശിവസവും മുത്തശശ്ശിപപ്രാർത്ഥശ്ശിച  മശേഷവും വവീടെശ്ശിനുളശ്ശിമലകത്ത് 
കയറശ്ശിമപപ്രായശ്ശി . ഈ സമേയവും ഒരു കപ്രാക വശ്ശിളകശ്ശിലശ്ശിരുന തശ്ശിരശ്ശി 
ടകപ്രാത്തശ്ശിടയടുത്തുടകപ്രാണ്ടുമപപ്രായശ്ശി .തവീ ചുണശ്ശിൽ ടകപ്രാണമപപ്രാൾ കപ്രാക 
ചുണശ്ശിലുണപ്രായശ്ശിരുന തശ്ശിരശ്ശി തപ്രാമഴേകശ്ശിട്ടു .പപ്രാവവും ആ തശ്ശിരശ്ശി മുത്തശശ്ശിയുടടെ 
ഓലമമേഞ്ഞ  കൂരയുടടെ മുകളശ്ശിൽ വവീണു . ഓല കത്തശ്ശിയമപപ്രാൾ മുത്തശശ്ശി  
വവീട്ടശ്ശിൽ നശ്ശിന്നുവും ഇറങ്ങശ്ശിമയപ്രാടെശ്ശി .  ആളുകൾ ഇതത്ത് കണ്ടു . ടപടട്ടന്നുതടന
അവർ കത്തശ്ശിയ ഓലമമേൽ ടവളടമേപ്രാഴേശ്ശിച്ചു .പമക്ഷേ വവീടെത്ത് കത്തശ്ശിമപപ്രായശ്ശി .
മുത്തശശ്ശികത്ത്  വളടര വശ്ശിഷമേമേപ്രായശ്ശി .
അങ്ങടന നപ്രാട്ടുകപ്രാടരലപ്രാവും കൂടെശ്ശി മുത്തശശ്ശികത്ത് നല ഒരു വവീടെത്ത് 
പണശ്ശിതുടകപ്രാടുത്തു . അങ്ങടന മുത്തശശ്ശിയുടടെ പപ്രാർത്ഥന ദദവവും 
സപ്രാധശ്ശിച്ചുടകപ്രാടുത്തു .പപ്രാർത്ഥനപകപ്രാരവും ഒരു നല വവീടെത്ത് ദദവവും ടകപ്രാ 
{ഗുണപപ്രാഠവും :പപ്രാവങ്ങളൂടടെ കഷ്ടപപ്രാടെത്ത് ദദവവും മകൾക്കുന്നു.അതുമപപ്രാടല 
തടന അവരുടടെ പർത്ഥനയശ്ശിലുവും സമനപ്രാഷത്തശ്ശിലുവും ,ദദുഃഖത്തശ്ശിലുവും 
ദദവവും കൂടടെ ഉണപ്രാകകവും. }                              മമീനനാകവി .  

                                                                      VI A
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     മമീനുവവിനന്റെ  സജപ്നതവിനല  അമ്മ 
 പതതിനനനൊന്നു  വയസുള്ള  ഒരു  നപൺകുടതിയനൊണണ്  മമീനു . എലനൊ  ദതിവസവവ
മമീനു  സസ്വപവ  കനൊണനൊറുണണ്. പനക്ഷെ  എലനൊ  ദതിവസവവ 
                    അവൾ  കനൊണുന്ന  സസ്വപതതിൽ  ഒരു  മുഖവ  മനൊതവ  
മമീനുവതിനണ്  കനൊണനൊൻ  പറതിയതിടതില . അമ്മയതിലനൊത  കുടതിയനൊണണ്  മമീനു . 
മമീനു 
                    ജനതിചണ്  അവൾകണ് അറതിവനൊകുന്നതതിനണ്  മുമ്പുതനന്ന  അവളുനട
അമ്മ  മരതിച്ചുപപനൊയതി . അതുനകനൊണ്ടുതനന്ന  എന്നുവ  അവൾകണ് 
                    അമ്മയതിലനൊതതതിനന്റെ  ദദുഃഖമനൊണണ് . മമീനുവതിനന്റെ  അച്ഛൻ  
അവനളെ  എന്നുവ  സപനനൊഷതിപതികനൊൻ  നശ്രെമതിക്കുമനൊയതിരുന്നു . അമ്മ 
                    ഇലനൊതതതിനന്റെ  കുറവണ് അവപളെനൊർമതികനൊതതിരതികനൊൻ  എന്നുവ 
മമീനുവതിനണ് പതിയനപട  സമ്മനൊനങ്ങൾ  അവളുനട അച്ഛൻ  വനൊങ്ങതി 
                    നകനൊടുക്കുവ . ഒരു  ദതിവസവ  മമീനുവതിനണ്  അവൾകണ്  ഏറവവ  
ഇഷ്ടമുള്ള  സമ്മനൊനവ  കതിടതി . അന്നണ്  രനൊതതി  അവളുനട  ദദുഃഖവ അവൾ 
                    ആ  സപനനൊഷതതിൽ  മമീനു ഉറങ്ങതി . ആ  രനൊതതിയതിൽ  
മമീനുവതിനന്റെ  സസ്വപതതിൽ  അവളുനട  അമ്മയുനട  ആ  മുഖവ  കണ്ടു .
                    മമീനു  കണ  അവളുനട  സസ്വപതതിനലെ  അമ്മനയക്കുറതിചണ്  
അടുത  ദതിവസവ  തനന്ന  മമീനു  അച്ഛപനനൊടണ്  പറഞ്ഞു . അച്ഛനണ് 
                    ഇതണ്  പകടപപനൊൾ  സഹതികനൊനനൊയതില . അയനൊൾ  മമീനുവതിനന്റെ 
മുന്നതിൽ  ചതിരതികനൊൻ  നശ്രെമതിച്ചു . [ഗുണപനൊഠവ - നല  സസ്വപണ് നങ്ങൾ  
കനൊണനൊൻ , സപനനൊഷപതനൊനട  ഉറങ്ങണവ .]       ABHIRAMI.S.M
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   റററോജറോ  പൂവച്ച് 

                                                                          

                                                           റററോജറോ  പൂ   റററോജറോ പൂ 
                                               നമ്മുടടെ  ഈറശറോ  റററോജറോ പൂ 
                                               ആകറോശതവിലലും  കറോണലും  
                                               നമ്മുടടെ  ഈറശറോ 
                                               റററോജറോ .....റററോജറോ ....റഹറോ ..റഹറോ ..
                                               റററോജറോ ....റററോജറോ ..
                                               അമവിളവിയമറോവനവിലലും  നമ്മുടടെ 
                                               ഈറശറോയുടടെ  രുപലും  കറോണറോലും 
                                               മറോനതവിലലും  കറോണലും  നമ്മുടടെ 
                                               ഈറശറോ റററോജറോ  പൂ .....
                                               റററോജറോ  പൂ  റററോജറോ  പൂ 
                                               നമ്മുടടെ ഈറശറോ റററോജറോ  പൂ 
                                                 
                                                                   NANDHANA MR
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ലഹരവിവവിരുദ്ധദവിനലും 

ലഹരലിവലിമുക്ത  കകൈരളളം നമ്മുടടെ ലകകളം 
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യഥജ്വാർത്ഥ സുഹൃതത്ത് യഥജ്വാർത്ഥ സുഹൃതത്ത് 

             

                          ഒരരിക്കൽ രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു യയാത്ര പപയാവുകയയായരിരുന. 
അങ്ങനനെ കയാരര്യങ്ങൾ പങ്കു വചച്ച് പപയാകുന്നതരിനെരിടയരിൽ അവർ തമരിൽ 
വയാക്കുതർക്കക്കം ഉണയായരി. സുഹൃത്തുക്കളരിൽ ഒരയാൾ മനറ്റെയയാനള  തലരി . 
തല്ലുനകയാണവൻ അടുത്തുകരിടന്ന മനെരില എഴുതയാതരി 'എനന്റെ സുഹൃതച്ച് 
എനന്ന തലരി ' അവർ യയാത്ര തുടർന്നച്ച്. അങ്ങനനെ അവർ ഒരു  പുഴയുനട 
കരയരിൽ എതരി. പുഴയരിൽ നവളക്കം കരകവരിനഞയാഴുകുകയയായരിരുന. 
സുഹൃത്തുക്കളരിൽ രണയാമൻ പുഴയുനട അരരികരിപലക്കച്ച് പപയായപപയാൾ കയാൽ 
വഴുതരി നവളതരിൽ വവീണ. ഇതച്ച് കണ ഒന്നയാമൻ സുഹൃതരിനന്ന രകരിച. 

അടുത നെരിമരിഷക്കം രണയാമൻ അടുത്തുള പയാറയരിൽ എഴുതരി 'എനന്റെ സുഹൃത്തു
എനന്റെ ജവീവൻ രകരിച ' ഇതു കണ ഒന്നയാമൻ സുഹൃതരിപന്നയാടു പചയാദരിച 
"ഞയാൻ നെരിനന്ന തലരിയപപയാൾ നെവീയതച്ച് മണരിൽ എഴുതരി പനക നെരിനന്ന 
രകരിചപപയാൾ അതച്ച് പയാറയരിൽ എഴുതരി. അനതനരിനെയാണച്ച് ?" സുഹൃതരിനന്റെ 
പചയാദര്യതരിനെച്ച് രണയാമൻ നകയാടുത മറുപടരി ഇതയായരിരുന "നെവീ എനന്ന 
തലരിയതച്ച് മണരിനല എഴുതയാവൂ ഒരു കയാറ്റെടരിക്കുപമയാൾ അതച്ച് മയാഞ്ഞു 
പപയാകണക്കംകയാരണക്കം അതരിനെച്ച് അത്ര ആയുസച്ച് ഉള. എന്നയാൽ നെവീ എനന്റെ 
ജവീവൻ രകരിച കയാരര്യക്കം പയാറയരിൽ തന്നനയഴുതണക്കം അതച്ച് എത്ര കയാലക്കം 
കടനപപയായയാലക്കം മയാഞ്ഞുപപയാകയാൻപയാടരില .സസൗഹൃദനത നെമ്മുക്കച്ച് 
ഒരരിക്കലക്കം അളക്കയാൻ സയാധരിക്കരില കയാരണക്കം അതച്ച് ആനെന്ദമയാണച്ച്
.നെവീയയാനണനന്റെ യഥയാർത്ഥ സുഹൃതച്ച്     ;   GOPIKANIL         
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കകേരളപവിറവവിദവിനനം കകേരളപവിറവവിദവിനനം 
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കലലജ്വാത്സവവ

2018 -19    അധധനവർഷതത കലലലതവവ ഒലകലബർ 24  നന
 നടതത .     കലലലതവതതൽ മതകച കലഴവച പരതപലടതകൾ
   ഉപജതലല കലലലതവതതനന തതരതഞടത .  ലഗഡകൾ

 കരസമലകത .
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ഭഷഷ്യമമേള 

ഭഷഷ്യമമേള  2018  നവവംബർ  24  നന്  സ്കൂളളിൽ  വചന്
നടത്തുകയുണണ്ടായളി. 
ഭഷഷ്യമമേളയളിൽ  കുടടുംബശശ്രീയുടട  ഉൽപ്പന്നങ്ങളടും  കുടളികൾ
തയണ്ടാറണ്ടാകളി ടകണ്ടാണ്ടുവന്ന വവവളിധഷ്യവടും സസണ്ടാദളിഷ്ടവമേണ്ടായ 

ആഹണ്ടാരവളിഭവങ്ങളടും  കണ്ടാർഷളികവളിഭവങ്ങളടും  പ്രദർശളിപ്പളിച.
ഭഷഷ്യമമേളയളിൽ എലണ്ടാ അധഷ്യണ്ടാപകരടും വളിദഷ്യണ്ടാർതളികളടും പളി റളി എ
ഭണ്ടാരവണ്ടാഹളികളടും സഹകരണമതണ്ടാട വളിജയകരമേണ്ടാകളി .
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OSTWALD PROCESS

Ostwald process is the designed by
the  German  scientist  Wilhem
Ostwlad in 1932 for  the  industrial
production of nitric acid. In the first
stage, nitric oxideis produced by the
reaction of ammonia with oxygen in
the  presence  of  platinum  as  the
catalyst.  This  is  followed  by  the
conversation  of  nitric  oxideto
nitrogen dioxide in the presence of
oxygen.  The  nitrogen  dioxide  thus
obtained is dissolved in water again
in the presence of oxygen to produce
nitric acid.
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HABER PROCESS

The  Haber  process  was  invented  by
the  German  Scientist  Fritz  Haber  in
1912,
for  preparing  ammonia  on  an
industrial  basis.  Nitrogen  and
hydrogen, taken in 
the ratio 1:3, are made to combine at a
very  high  pressure  (500atm)  and  a
temp-
erature  of  450   c   to  produce
ammonia. Spongy iron is used  as the
catalyst.  Ammonia  is  an  important
compound used in large quantities to
produce  chemical  fertilizers.  It   was
through the green revolution that our
country   ensured  food  security  and
achieved  self  sufficiency  in  food
production.  One  of  the  major
principles of the green revolution was
the use of chemical fertilizers.  

GOKUL  ANIL
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SCIENCE EXHIBITION
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  കണകകലല മമജകകക   
 വതവവ ഞമണവ 

              വൃതത്തം ഒരു ചവിത്രമമാണണെനത്തം അതവിനച്ച് ആരത്തം
എന്ന അളവച്ച്  പരമ പ്രധമാനണമനത്തം നമുക്കറവിയമാമലലമാ.
വൃതതവിണലെ  ഏതു  രണ്ടു  ബവിന്ദുക്കലള  ലയമാജവിപവിച
വരയ്ക്കുന്ന  ലരഖയത്തം  ഞമാണെവിണന  ഉൾണക്കമാള്ളുണമനത്തം
മനസവിലെമാക്കവിയവിരവികത്തം.  ഏറ്റവത്തം  വലെവിയ  ഞമാൺ
വവമാസമമാണണെനത്തം  വവമാസത്തം  എലപമാഴത്തം
വൃതലകേന്ദ്രതവിലൂണടെ കേടെന ലപമാകുണമനത്തം അതവിനമാൽ
ഏണതമാരു വവമാസയത്തം വൃതണത രണ്ടർദ്ധ വൃതങ്ങളമാകണമനത്തം,
രണ്ടു  ആരതവിനച്ച്  തുലെവമമാണെച്ച്  വവമാസണമന  ണമലമാത്തം  പഠവിച  വച
കേമാരവങ്ങൾ.  എന്നമാൽ ഏണതങ്ങവിലത്തം ഒരു വൃതതവിനകേത്തു എത്ര
ഞമാണുകേൾ വരയമാൻ കേഴവിയണമലന്നമാ ഇതുവണര കേണണ്ടതവിയവിടവില.
എങവിലത്തം  ഒരു  വൃതതവിനകേത്തു  നമുക്കച്ച്  കേഴവിയമാവന്നത്ര  ഒലര
നനീളമുള്ള  ഞമാണുകേൾ  വരചമാൽ  നമുക്കച്ച്  ലെഭവികന്ന  ചവിത്രത്തം
ഏതമായവിരവികണമന ഊഹവിച ലനമാക്കവിയവിട്ടുലണ്ടമാ?  ഇണലങവിൽ ഒന്നച്ച്
വരച ലനമാക്കവി പറയകേ.
           എനമാ കേവിടവിയവിലല ?ഇതമാണെച്ച് നമ്മുണടെ പപപവിണന്റെ മുഖമമായ
വൃതവലെയത്തം, ഒരു വലെവിയ വൃതതവിനകേത്തു ഓർ ണചറവിയ വൃതത്തം 

               33                                                                                              ലലിറലിൽ കകൈററ്റ്സറ്റ് 



           ജജജ്വാല 2018 -19           ഗവ.എചച്ച് .എസച്ച് .എസച്ച് .വവിളവൂർക്കൽ

രുപണപടുകേയത്തം അവയവിടെയവിലള്ള സ്ഥലെത്തം ണഷെയച്ച്ഡച്ച് ണചയ്യണപടുകേയത്തം
ണചയച്ച്  അവസ്ഥ.  രണ്ടു വൃതമുള്ളതവിനമാൽ രണ്ടു ആരങ്ങൾ.  ഒന്നച്ച്
വലെവിയ  വൃതവത്തം  മലറ്റതച്ച്  ണചറവിയ  വൃതവമമായതവിനമാൽ  വലെവിയ
ആരവത്തം ഉണ്ടമാകുണമനത്തം കു ടെവി മനസവിലെമായവിലല.                             

BY ,          BY ,          
KARTHIKA.V.SKARTHIKA.V.S

IX AIX A
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     കണകവലല മമയമജമലല
   കവടവകളളലട എണല

                                       നമല രണച നമളകച രണച എനതച മമറവ , '   നമല ഒനച

നമളലകമനച'     എനമകവയ കമരചയമവലചല ഇവവലട പറയളനതച . 

  കവടവകൾ കവറയളനള .   ഡവവവഷനളകളവലല കവടവകളളലട

 അനളപമതല 1:30      എനമകണല എനച അദചയമപകർ മളറവവളവ

   കവടളന കമലമമണലചലലമ ഇതച .    നമളകച ഒരള കചലമസവലല

      കവടവകളളലട എണല രസകരമമയ ഒരള കണകവലവലട കലണതമല . 

     കവടവയളലട പഠനനവലവമരല അറവയമനമയവ സവളവലലതവയ ഒരള

    രകവതമവച തലന മകലനമടച ലചമദവചള .     നവലന കചലമസവൽ ആലക

   എതചര ലപരളണച എനച ,      ലപരളകളളലട എണമലചല കവടവകളളട

     എണമമണച ആ പവതമവച അറവയമൻ ആഗചരഹവചതച .   അവൻ പറഞ

    ഉതരല ലകടലപമൾ പവതമവച അലചപസമയല

 അനലവവടളനവനളലപമയവ .   കവടവ പറഞതവപചരകമരമമയവരളനള .

                                             

                                                    '     ഞങളളല ഞങളളല

                                                       ഞങളവൽ പമതവയളല

                                                         അതവലന പമതവയളല

                                                         സമറളല ലചർനമൽ നവറച '

               ഇനവ നവങൾ പറയള .'  ഞങൾ '     എനതളലകമണള ആ കവടവ

   ഉലദശവചതച എതചര ?
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                           ഞങൾ X     എങവൽ

                                  ഈ സമവമകചയലത നവർദമരണല ലചയളലമമൾ

X=36            എനചലഭവകളനള .

                                            x+x+x  + x + 1  = 100
                                                     2     4  
                                              2x+ x+x+1       =100
                                                     2  4
                                               2x + x + x =99
                                                        2    4
                                               8x+2x+x  =   99 = 11x  =  99
                                                      4                       4
                                 =    11x = 99  x 4 = x=   99  x 4= X =  99x4  =36
                                                                            11         
                                                                                                      

                                                                                             KAVYA .S.V
                                                                                                   IV  A   
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ഗണണിത പ്രശശ് നനനോത്തരണിയണിലലെ കുസൃതണികൾ ഗണണിത പ്രശശ് നനനോത്തരണിയണിലലെ കുസൃതണികൾ 

തുറമുഖത്തശ് നങ്കുരമണിടണിരണിക്കുന്ന ഒരു കപ്പലെണിലലെ 10 ½  മമീറ്റർ 
നമീളമുള്ള ഏണണിപ്പടണിയുലട 1 ½ മമീറ്റർ ലവെള്ളത്തണിനടണിയണിലെനോണശ് . 

       വവലവിവയേറ്റതവിൽ  1½ മമീറ്റർ ലവെള്ളള്ളം ലപനോങണിയനോൽ                 
ഏണണിപ്പടണിയുലട എത്ര മമീറ്റർ ലവെള്ളത്തണിനടണിയണിലെനോകുള്ളം  ?

 രണ്ടു നനോണശ്ങളണിലെനോയണി എലന്റെ കകയണിൽ 
രണ്ടുഅറുപതുകപസയുണശ് .ഒന്നശ് അമ്പതുകപസയല്ല 
മനറ്റനതനോ?

ഒനള്ളം ഒനള്ളം ?
 3 x =4 x  ആയനോൽ x -ലന്റെ വെണിലെ ?
 10 ൽ നണിനള്ളം ഒന്നശ്   എത്രപ്രനോവെണിശശള്ളം കുറകനോള്ളം ?
ഒരു നന്യൂനനകനോണണിലന്റെ സമഭനോജണി വെരചനോൽ ആലക എത്ര 
നന്യൂനനോനകനോണുകൾ ഉണനോകുള്ളം ?
 ഒരു ചതുരത്തണിലന്റെ ഒരു മൂലെ ലവെടണികളഞനോൽ ബനോകണി 
എത്രമൂലെ?
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      വവേററിട്ട നറിമറിഷങ്ങൾ വവേററിട്ട നറിമറിഷങ്ങൾ 

       2017 -18  ൽ വവിരമവിച്ച   അദദദ്ധ്യാപകരുടടെ യദ്ധ്യാത്രയപപ്പ് നവിമവിഷങ്ങൾ.
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നബനോടണണിയണിൽ പണി എചശ് ഡണി  ലെഭണിച ജമീവെശനോസ്ത  അദശനോപണികയനോയ
ശമീകലെനോനദേവെണിയശ്  പണി റ്റണി എ ഭനോരവെനോഹണികളള്ളം സ്കൂൾ പ്രതണിനണിധണികളള്ളം 
നചർന്നശ് ഉപഹനോരള്ളം നൽകുന.
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ഓർമ്മതജ്വാളുകൈൾ ഓർമ്മതജ്വാളുകൈൾ 
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ARTISTERS GALLERY
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