
ധ്വനി

സെ�ന്റ് ജ�ോ�ഫ്സ് �ി.എച്ച്.എ�്. സെ�ങ്ങല് .........               1



ധ്വനി

LITTLE KITES 
              ST JOSEPH’S G. H. S CHEN GAL
     PRESENTS

സെ�ന്റ് ജ�ോ�ഫ്സ് �ി.എച്ച്.എ�്. സെ�ങ്ങല് .........               2



ധ്വനി
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ധ്വനി

സെ�ന്റ് ജ�ോ�ഫ്സ് �ി.എച്ച്.എ�്
സെ�ങ്ങല് 

ആദിശങ്കരസെന്റ �ന്മംസെ�ോണ്ട് ജ�ോ�ം മുഴുവന് പ്ര�ിദ്ധമോയ
�ോ�ടിയുസെട ഹ്യദയഭോഗത്ത് വി. �ോവറ പിതോവിസെന്റ

ദീര്ഘവീക്ഷണത്തില് രൂപീ�ൃതവും �ി.എം.�ി
�ിജ3ഴ്സിസെന്റ പരി�ോളനത്തോല് പടര്ന്ന് പന്ത�ിച്ചതുമോയ  

ഞങ്ങളുസെട
സ്കൂള്.
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ധ്വനി

സെ�ന്റ് ജ�ോ�ഫ്സ് സ്കൂളിസെന്റ വഴികോട്ടിയും
�ംരക്ഷകനുമോയ വി. ഔജ�പ്പിതോജവ........
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ധ്വനി

        VISION
  

           IS TO BRING FORTH 
  
     INTELLECTUALLY CREATIVE 
       EMOTIONALLY MATURE 
       MORALLY RESPONSIBLE
       SPIRITUALLY EN-LIGHTED 
       SOCIALLY COMMITTED &
       TRULY LIBERATED
   
YOUNGSTERS,  ESPECIALLY GIRLS  THE  FUTURE  MOTHERS,
WHO PLAY A VITAL ROLE FOR THE TRANSFORMATION OF
SOCIETY AND NATION.
      
  

               MISSION 

                                                 TO PROMPT THE STUDENTS TO BE
   
                                                 PHYSICALLY
                                                 MENTALLY

                                        SPIRITUALLY
                                        SOCIALLY
                                        CULTURALLY &
                                        AESTHETICALLY

                                              MATURED THROUGH EDUCATION.
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ധ്വനി

.

വിദ്യാലയത്തിന്റെ
 സാരഥി ന്റെ�ഡ്മിസ്ട്രസ്വിദ്യാലയത്തിന്റെ
 സാരഥി ന്റെ�ഡ്മിസ്ട്രസ്
  സിസ്റ്റ൪ ന്റെ�സ്മിന്സിസ്റ്റ൪ ന്റെ�സ്മിന്
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ധ്വനി

സെ�ന്റ് ജ�ോ�ഫ്�്  സെ�ന്റ് ജ�ോ�ഫ്�്  
  �ി�ി..എച്ച്എച്ച്. . എ�് സെ�  ങ്ങല്എ�് സെ�  ങ്ങല്

�്കൂളിസെ�  �ിറ്റില് കൈ�റ്റ്�്�്കൂളിസെ�  �ിറ്റില് കൈ�റ്റ്�്
യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് 2019-212019-21
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ധ്വനി

എഡിജറ്റോറിയല് അംഗങ്ങള്
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ധ്വനി

ഉള്ളടക്കം

➢ആമുഖം
➢ആശം�കജളോസെട......
➢ആശം�കജളോസെട......
➢പ്രജവശജനോത്സവം 
➢പരിസ്ഥിതി ദിനം 
➢വോയനോദിനം
➢ജൈ�വജൈവവിധ്യ ഉദ്യോനം 
➢�രിത്രമ്യൂ�ിയം
➢ശിശു ദിനം
➢ഗോന്ധി�യന്തി /ഹരിതജകരളയജ്ഞം 
➢സ്മോര്ട്ടമ്മ പരീശിലനം 
➢ജZോധവത്കരണക്ലോസ്സുകള് 
➢ഫീസ്റ്റ് ആജaോഷം
➢സ്കൂള് തലജമളകള് 
➢ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യോമ്പ�് 
➢ജയോഗോദിനം 
➢�ര്ഗ്ഗവിസ്മയം 
➢സെമന്ഡലീവിയ 2019
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ധ്വനി

➢സ്കൂള് കജലോത്സവം 2019
➢ഹിജരോഷിമ ദിനം 
➢പോര്ലസെമന്റ്  ഇലക്ഷന് 
➢പ്രളയവോര്ഷികം 
➢�്വോതന്ത്ര്യദിനോജaോഷം 
➢ഒോണോജaോഷം 
➢ജകരളപ്പിറവി / തുള്ളല് ശില്പശോല 
➢ക്രിസ്തമ�് - ന്യൂ ഇയര്
➢�ിത്രശോലയിലൂസെട
➢എസെന്റ ഗുരുനോഥന്
➢അമ്മ മലയോളം
➢�ൗഹൃദം
➢�ിരസ്മരണ
➢മനുഷ്യന് മറന്ന ഋതുജ{ദങ്ങള്
➢മഹത് വ�നങ്ങള്
➢പ്രിലിമിനറി ക്ലോസ്സ്
➢ഏകദിന ക്യോമ്പ്
➢പ്രിലിമിനറി ക്ലോസ്സ്
➢പ്രതി{കസെള ആദരിക്കല്
➢ഗുരുജ~ഷ്ഠര്ക്ക് യോത്രോമംഗളങ്ങള്
➢ന ന്ദി
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ധ്വനി

      ആമുഖം
   പ്രിയപ്പെ	ട്ടവപ്പെ�, 

109-ാ�മപ്പെ� വയസ്സിന് 
നിറവില�യി�ിക്കുന്ന അക്ഷ�മു�ശ്ശിയ�ണ് ഞങ്ങളുപ്പെ! 
വിദ്യ�ലയമ�യ പ്പെ$ന്റ് ജ'�$ഫ്സ് 'ി. എച്്ച. എ$,് പ്പെ+ങ്ങല്.

                                 2019-2020 അദ്ധ്യയന വ൪ഷ�ിപ്പെല
പ�ഠ്യ-പ�ജഠ്യത� പ്രവ൪�നങ്ങള് ഉള്പ്പെ5�ള്ളിച്്ചപ്പെ7�ണ്ട്  
ലിറ്റില് കൈ5റ്റ്$് അംഗങ്ങള് തയ്യ�റ�ക്കുന്ന ഡി'ിറ്റല് 
മ�ഗ$ിന�ണ്  "ധ്വനി".
                           
       പഠന�ിനപ്പുറം പ�ജഠ്യത� പ്രവ൪�നങ്ങളിലും 
മുജന്നറിനില്ക്കുന്ന  ഈ ഉ�മഗുരുകുല�ിപ്പെന്റ 
അ5�ളങ്ങളിജല7്  നിങ്ങപ്പെള $്വ�ഗതം പ്പെ+യ്യു5യ�ണ്  
"ധ്വനി".

         
                                         ജHഹപൂ൪വം ,

എഡിറ്റ൪
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ധ്വനി

ആശം��ജളോസെ)....
 

 വിദ്യോഭ്യോ�ം ഉയരങ്ങള് �ീഴ)ക്കി �ഴിഞ്ഞു. ���തും 
വിരല്ത്തുമ്പി�ോയി. വിവര�ോജ7തി� വിദ്യ കുട്ടി�സെള 
അറിവിസെന്റ ജ�ോ�ത്തിജ�ക്ക് ആനയിക്കുന്നു എന്നത് 
�ോരിതോര്ത്ഥ്യമോണ്. പോഠ്യ-പോജഠ്യതര പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വരയും
വര്ണ്ണവും ആയി ഡി�ിറ്റല് ആക്കി സെ�ന്റ് ജ�ോ�ഫ്�ിസെ� 
�ിറ്റില് കൈ�റ്റ്�് വിഭോഗം കുട്ടി�ള് "ധ്വനി" എന്ന മോഗ�ിന് 
തയ്യോറോക്കുന്നു. നിങ്ങളുസെ) എല്ലോ പ്രവര്ത്തനത്തിനും 
പ്രജത്യ�ിച്ച് ധ്വനി എന്ന മോഗ�ിനും എല്ലോവിധ ആശം��ളും
ജനരുന്നു. നിങ്ങസെളയും നിങ്ങള്ക്കു ജനതൃത്വം നല്കുന്ന 
അധ്യോപ�ജരയും കൈദവം �മൃദ്ധമോയി അനുഗ്രഹിക്കസെട്ട 
എന്ന് ആശം�ിക്കുന്നു........

എന്ന്,
സെഹഡ്മി�്ട്ര�്

�ി. സെ��്മിന്
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ധ്വനി

ആശം�കജളോസെട....

 വിജ്ഞോന വിജ�ോടനത്തിസെന്റ ഇന്നസെത്ത 
കോലaട്ടത്തിസെന്റ വിവര�ോജ�തിക വിദ്യയുസെട നവ �ോധ്യതകസെള  
പ്രജയോ�നസെപ്പടുത്തി അറിവുകസെള തിരിച്ചറിവുകളോക്കി 
�മൂഹത്തിജലക്ക്  പകര്ജത്തണ്ടത് ഇന്നിസെന്റ ആവശ്യമോണ്. �ര്ഗ 
വോ�നകസെള...... അക്ഷരവോയനകള്ക്കപ്പുറമുള്ള വിസ്മയ 
കോഴ്ചകളിജലക്ക്....... വര്ണവരികളിജലക്ക്....... മനസ്സിസെന്റ 
തോളങ്ങളിജലക്ക് .........   ഡി�ിറ്റല് മോഗ�ിനിജലക്ക്...... 
രുപസെപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള ലിറ്റില് ജൈകറ്റ്�് കുട്ടികളുസെട എല്ലോവിധ 
ക്രിയോത്മകപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് {ോവുകങ്ങളും  അ{ിനന്ദങ്ങളും......  
ധ്വനി എന്ന മോഗ�ിന് ജൈകറ്റ് മോജസ്റ്റര്�് എന്ന നിലയില് എല്ലോവിധ
ആശം�കള് ജനരുന്നു..........

ജൈകറ്റ് മോജസ്റ്റര്�്,

ഷൈ��ി ജ�ാസഫ് 
സി.   ഡിന്സി
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ധ്വനി

പ്രവേവശവേനോത്സവം 
അറിവിസെന്റ വിസ്മയ ജ�ോ�ജത്തക്ക് �ുരുന്നു�സെള 

ആ�ര്ഷിച്ചുസെ�ോണ്ട് അദ്ധ്യയന വര്ഷോരംഭത്തില് 
പ്രജവശജനോത്സവം�ോജഘോഷം സെ�ോണ്ട ോടു�യുണ്ടോയി. 
�ോഞ്ഞൂര് പഞ്ചോയത്ത് പ്ര�ിഡന്റ്  ശ്രീ. എം. പി. ജ�ോനപ്പന്
ഉദ്ഘോടനം സെ�യ്തു. ജ�ോക്കല് മോജന�ര് �ി3ര്. റോണി 
സെHയ്�് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.നവോഗതര്ക്ക് �്വോഗതം 
ആംശ�ിച്ചുസെ�ോണ്ടും മധുരപ�ഹോരങ്ങള് വിതരണം 
സെ�യ്തുസെ�ോണ്ടും സെഹഡ്മിസ്ട്രM�് �ി3ര് സെ�സ്മിന് 
�ം�ോരിച്ചു.
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ധ്വനി

പരിസ്ഥിതി ദിനാഘ�ാഷം 

പ്രകൃതിജയയും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങജളയും 
പരിരക്ഷിക്കുന്നതി  സെന്റ ഭോഗമോയി പരിസ്ഥിതി 
ദിനോ�രണം ഫോ.ജ�ോണ് പുതുവ വൃക്ഷകൈത  നട്ട് 
ഉദ്ഘോ)നം സെ�യ്തുു. ജ�രള �ംസ്ഥോന കൃഷി വകുപ്പിസെന്റ 
ആഭിമുഖ്യത്തില് �ോഞ്ഞൂര് ജമഖ�ോത�ത്തില് നിന്നും 
ജഗ്രോബോഗ്, സെവര്മി�ജമ്പോസ്റ്റ്, പച്ചക്കറിജത്തോട്ടം           
നിര്മ്മോണം, ഔഷധ��്യപരിപോ�നം, 
വ്യക്ഷകൈത്തവിതരണം,വിത്തിനങ്ങളുസെ) വിതരണം 
എന്നിവ ന)ന്നു. ��വിഭവങ്ങള്, ��ജiോതസ്സു�ള്, 
പ്രകൃതി �മ്പത്തു�ള്, കൃഷിയി)ങ്ങള് ഇവ 
�ംരക്ഷിജക്കണ്ടതിസെന്റ ആവശ്യ�തസെയക്കുറിച്ചുള്ള 
ജബോധവത്ക്കരണക്ലോ�് �ിസ്റ്റര് കൈനബിയുസെ) 
ജനതൃത്വത്തില് പരിസ്ഥിതി ക്ലബ് ന)ത്തി.
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ധ്വനി

വോയനോദിനം

വോയിച്ച് വളരു�, �ിന്തിച്ച് പ്രബുദ്ധരോക്കു� 
എന്ന �ക്ഷ്യജത്തോസെ) '�ഞ്ചരിക്കുന്ന കൈ�ബ്രറി' 
പദ്ധതിക്ക് വോയനോദിനത്തില് തു)ക്കം കുറിച്ചു. 

     മരിച്ചുസെ�ോണ്ടിരിക്കുന്ന വോയനസെയ 
�നമദ്ധ്യത്തിസെ�ത്തിക്കുവോന് 'പുസ്ത� കൈ�ക്കിള് 
റോ�ി' �ംഘ)ിപ്പിച്ചു. കുട്ടി�ള് വീടുജതോറും 
�യറിയിറങ്ങി പുസ്ത�വിതരണം ന)ത്തി. �്വി�്, 
�വിതോ�ോപനം, ജപോസ്റ്റര്നിര്മ്മോണം തു)ങ്ങിയ 
പരിപോ)ി�ജളോസെ) വോയനോദിനം വര്ണ്ണോഭമോയി 
സെ�ോണ്ടോ)ി.
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ധ്വനി

ജൈ�വജൈവവിധ്യ ഉദ്യാനം

അടുക്കളജത്താട്ടം, ഔ�ധജ'ാട്ടം, പൂജ)ാട്ടം, മീന്കുളം, 
പക്ഷിക്കൂട് എന്നിങ്ങന്റെ3 ഷൈ�വഷൈവവിധ്യ ഉദ്യാ3ം ഈ വര്�ന്റെത്ത പു'ിയ 
സംരംഭമായിരുന്നു. കുട്ടികന്റെള പ്രകൃ'ിയുമായി അടുപ്പിക്കുവാനും അടുക്കളജ'ാട്ട
പരിരക്ഷയിലൂന്റെട വി�ര�ി' പച്ചക്കറികള് ഉ'്പാദിപ്പിക്കുവാനും കുട്ടികള് 
പഠിക്കുന്നു. 
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ധ്വനി

�രിത്രമ്യൂ�ിയം

 പഴമയുസെ) നന്മ�സെള ജ�ര്ത്തുനിര്ത്തി 
പുതുത�മുറയ്ക്ക് �രിത്രത്തിജ�ക്ക് 
എത്തിജനോക്കുവോന് �ോധിക്കുന്ന വിധം 
�ംവിധോനം സെ�യ്ത് ആവിഷ്കരിച്ചതോണ് 
�രിത്രമ്യൂ�ിയം. ആലുവ വിദ്യഭ്യോ��ില്ലോ 
ഒോഫീ�ര് ശ്രീ. സുബിന് ജപോള് ഉദ്ഘോ)നം നിര്
വഹിച്ചു. �ിറ്റില് കൈ�റ്റ്�ിസെന്റ ജനത്യത്വത്തില് 
നി൪മിച്ച Q. R code സെപോതു�നങ്ങള്ക്ക് 
അജന്നദിവ�ം പ്രദര്ശിപ്പിച്ചു. 
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ധ്വനി

ശിശുദിനോജaോഷം 

മികച്ച ബാല'ാരം മാസ്റ്റര് ആദി�് പ്രവീണ് 
ഉദ്ഘാട3ം 3ിര്വ�ിച്ചു. ശിശുദി3ാജഘാ� പരിപാടികള് 
3വംബര് 14-3് ന്റെകാണ്ടാടി. കുരുന്നുപ്ര'ിഭകള് മികവ് 
ന്റെ'ളിയിച്ചു. മധുര പല�ാരങ്ങള് വി'രണം ന്റെTയ്തു. 
സമ്മാ3ങ്ങള് 3ല്കിയും ഈ ദിവസന്റെത്ത   
വര്ണ്ണാഭമാക്കാന് സാധിച്ചു.
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ധ്വനി

ഗോന്ധി�യന്തി / ഹരിതജകരളയജ്ഞം

ഗോന്ധി�ിയുസെ) 150 �രമവോര്ഷി�ജത്തോ)നുബന്ധിച്ച് 
പത്തിനം പരിപോ)ി�ള്ക്ക് വിദ്യോ�യം ജനതൃത്വം നല്�ി.
പ്ലോസ്റ്റി�് നിര്മ്മോര്�നം, ശു�ി�രണപോരിപോ)ി�ള്, 
ജബോധവല്�രണക്ലോസ്സ്, ഭക്ഷ്യജമള, കൈ�ക്കിള് റോ�ി, 
പോഴ്വസ്തക്കളുസെ) ജശഖരണം, ഉപജയോഗശൂന്യമോയ 
അ�ം�്കൃതവസ്തു�ള് സെ�ോണ്ടുള്ള �ര�ജവ��ളുസെ) 
പ്രദര്ശനം, നിര്ധനര്ക്ക് സെപോതിജച്ചോറ്,ഹരിതയജ്ഞ 
പ്രതിജ്ഞ എന്നിവ ന)ന്നു. �ോ�)ി പഞ്ചോയത്ത് 
പ്ര�ിഡന്റ് ശ്രീ.എം. പി. ജ�ോനപ്പന് പോരിപോ)ിയില് 
�ന്നിഹിതനോയിരുന്നു.
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ധ്വനി

സ്മാര്ട്ടമ്മ പരിശീല3ം

ലിറ്റില് ജൈ�റ്റ്സ് യൂണിറ്റിന്റെ� 
ഘനതൃത്വത്തില് Q. R code, സമഗ്ര, വിഘ+ഴ്സ് 
സ്ക്രീന് �്യാസ്റ്റിങ്ങ് എന്നിങ്ങന്റെനയുള്ള വ്യത്യസ്ത 
പഠനവിഭവങ്ങന്റെ9 അമ്മമാര്ക്ക് 
പരിചയന്റെ@ടുത്തി.
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ധ്വനി

ഘBാധവത് �രണ ക്ലാസ്സു�ള്
 

ജ�രള ജപോ�ീ�് അജ�ോ�ിജയഷസെന്റ ജനതൃത്വത്തില്
കൈ�ബര് ജബോധവത്�രണ ക്ലോസ്സ് ന)ന്നു. ബഹു. �ില്ലോ
ജപോ�ീ�് ജമധോവി സെ�. �ോര്ത്തി�് IPS ഉദ്ഘോ)നം
നിര്വഹിച്ചു. കൈ�ംഗി�  ജബോധവത്�രണ സെ�മിനോര്
ജഡോ.�ി.ഗീതയുസെ) ജനതൃത്വത്തില് ന)ന്നു. �മൂഹത്തില്
വര്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന കൈ�ബര് കൈ�ംഗി� കുറ്റകൃത്യങ്ങസെള
കുറിച്ചുളള അവജബോധം കുട്ടി�ള്ക്ക് �ഭിച്ചു. മിസ്റ്റര്
ഹരിദോ�് നോയര് നയിച്ച ജമോട്ടിജവഷന് ക്ലോസ്സില് 
പത്തോം ക്ലോസ്സ് വിദ്യോര്ഥിനി�ള് പസെ7ടുക്കു�യും 
ഭോവിസെയ വോര്സെത്തടുക്കുന്നതില് ദിശോജബോധം 
ഉള്ളവരോയി തീരു�യും സെ�യ്തു. 
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ധ്വനി

ഫീസ്റ്റ് ആഘ�ാഷം 

                  സെഹ ഡ്മി�്ട്രസ്സ് �ി. സെ��്മിന്, 
ജ�ോക്കല് മോജന�ര് റവ. �ി. റോണി ജഗ്രയ്�് 
എന്നിവരുസെ) നോമജഹതു� തിരുനോള് വിവിധ 
പോരിപോ)ി�ജളോസെ) സെ�ോണ്ടോ)ി. വിശുദ്ധ കുര്
ബ്ബോന, ആശം��ളര്പ്പിക്കല്, 
��ോപരിപോ)ി�ള്, മധുരപ�ഹോരവിതരണം 
എന്നിവ ന)ന്നു. 
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ധ്വനി

സ്കൂള്തലജമളകള് 
                സയന്സ്, ഗണിതം, 
സാമൂഹ്യപാഠം, പ്രപവൃത്തി പരിചയം 
എന്നീ വിഷയങ്ങളില് സ്കൂള്തല 
മേമളകള് വിവിധ വിഭാഗങ്ങള്ക്കായി 
നടത്തപ്പെ*ട്ടു. മികച്ച ഇനങ്ങള്ക്ക്  
പുരസ്കാരങ്ങള് നല്കുകയും 
ഉപജില്ലാതലത്തിമേലക്ക് 
തിരപ്പെ4ടുക്കപ്പെ*ടുകയും പ്പെചയ്തു.
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ധ്വനി

ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യോമ്പ�് 
          �ഹരി വിരുദ്ധ �ജ�ശം �മൂഹത്തില് പ�രുവോനോയി 
ജൂണ് 16  �ഹരി വിരുദ്ധ ദിനമോയി �്കൂളില് ആ�രിച്ചു. 
�ന്നദ്ധ �ംഘ)ന�ളുസെ) ജനതൃത്വത്തില് ജപോസ്റ്റര് നിര്
മ്മോണം, കൈ�ക്കിള് റോ�ി, �ീഫ് സെ�റ്റ് വിതരണം, 
ജബോധവത്ക്കരണക്ലോസ്സ് എന്നിവ �ംഘ)ിപ്പിക്കസെപ്പട്ടു. 
കൈഗഡ്�് �്യോപ്റ്റന് �ിസ്റ്റര് അമല് സെഗ്രയ്�് �ഹരി 
വിരുദ്ധ �ജ�ശം നല്�ി.  സെഹ  ഡ്മി�്ട്രസ്സ് �ി. സെ��്മിന് 
പ്രതിജ്ഞ സെ�ോല്ലിസെക്കോടുക്കു�യും �ഹരി വിരുദ്ധ �്യോമ്പസ്സോയി 
വിദ്യോ�യസെത്ത പ്രഖ്യോപിക്കു�യും സെ�യ്തു.
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ധ്വനി

ജയോഗോ ദിനം
                 അന്താരാഷ്ട്ര ഘയാഗാദിനഘത്താടനുBന്ധിച്ച് ഘ�ര9 
സര്ക്കാരിന്റെ� ആയുഷ് വകു@ിന്റെ� ഘനതൃത്വത്തില് വിദ്യാലയത്തില് 
ഘയാഗാദിനം ആചരിച്ചു. പുതിഘയടം ഗവ. ആയുര്ഘവദ 
ആശുപത്രിയിന്റെല സീനിയര് ന്റെമഡിക്കല്   ആയുര്ഘവദ ഘഡാ. ഇന്ദിര
ഉദ്�ാടനം നിര്വഹിച്ചു . �ീവിതജൈXലി ഘരാഗങ്ങള് വര്ദ്ധിച്ചു 
വരുന്ന ഈ �ാല�ട്ടത്തില് ഘയാഗാഭ്യാസനം �ീവിതത്തിന്റെ� 
ഭാഗമാക്കാന് അവര് ആഹ്വാനം ന്റെചയ്തു. പ്രXസ്ത 
ഘയാഗാപരിXീല�ന് മിസ്റ്റര് ശ്രീ�ിത്തിന്റെ� ഘനതൃത്വത്തില് കുട്ടി�ള്
ക്ക് ഘയാഗ പരിXീലനം നല്�ി.
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ധ്വനി

�ര്ഗ്ഗവിസ്മയം
                      
                       ശ്രീമൂല3ഗരം ജമാ�3ന് ഉദ്ഘാട3ം ന്റെTയ്ത സര്ഗ്ഗവിസ്മയം
സാ�ി'്യസമാ�ത്തിജ
യും വിവിധ ക്ലബ്ബുകളുജടയും സംയുക്തദി3ാTരണം 
ജൂഷൈല 6-3് സംഘടിപ്പിക്കന്റെപ്പട്ടു.  ജലാക്കല് മാജ3�ര് റവ. സി. 
റാണിന്റെeയ്സ് അദ്ധ്യക്ഷയായിരുന്ന ജയാഗത്തില് സി. ന്റെ�സ്മിന്, കാലടി 
പള്ളി വികാരി റവ. ഫാ. ജ�ാണ് പുതുവ എന്നിവര് സംസാരിച്ചു. ഒാജരാ 
ക്ലബ്ബിജ
യും ആഭിമുഖ്യത്തില് കലാപരിപാടികളും വിജ്ഞാ3 വര്ദ്ധകമായ 
മറ്റി3ങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കന്റെപ്പട്ടു. ന്റെപാ'ിയക്കര ജn�സദന് ന്റെo�്യല് 
സ്കൂളിന്റെല കുട്ടികളുന്റെട ഗ്രൂപ്പ് ഡാന്സും മറ്റ് കലാപരിപാടികളും              
സര്ഗ്ഗവിസ്മയത്തി3് മാറ്റുകൂട്ടി. ഭിന്നജശ�ിക്കാരായ കുട്ടികളുന്റെട            
സര്വ്വജ'ാന്മുഖമായ വളര്ച്ചയ്ക്കും വികസ3ത്തിനും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു 
ന്റെകാണ്ട് ജ�ാസഷൈഫന്സ് ഫാമിലി ജn�സദന് സ്കൂളി3് സ�ായധ3ം 
വാഗ്ദാ3ം ന്റെTയ്തു. 
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ധ്വനി

സെമന്ഡ�ീവിയ 2019  
              
പീരിജയാഡിക് ജടബിളിന്റെ
 150-ാാം വാര്�ികവുമായി ബന്ധന്റെപ്പട്ട് ന്റെTങ്ങല്
സ്കൂള് ജവദിയാക്കി ഒരു ഇ
ര് സ്കൂള് ജകാമ്പറ്റീ�ന് സംഘടിപ്പിച്ചു. പി.റ്റി.എ. 
പ്രസിഡ
് ന്റെക. എസ്. ദിലീപ് ഉ്ഘാട3ം 3ിര്വ�ിച്ച പരിപാടിയില് 
അസിസ്റ്റ
് ന്റെ�ഡ്മിസ്ട്രസ് സി. ഷൈ3ബി അദ്ധ്യക്ഷ' വ�ിച്ചു. കുട്ടികള് 
'യ്യാറാക്കിയ കന്റെയ്യഴുത്തുമാസിക "ബ്ലിസ്സ്ഫുള് ഗ്ലിംസസ് "-ന്റെ
 പ്രകാശ3ം 
ജ്ഞാജ3ാദയ ന്റെസന്ട്രല് സ്കൂള് പ്രിന്സിപ്പാള് സി. 3വ്യ ജറാസ് 3ിര്വ�ിച്ചു. 
ശാസ്ത്രവി�യങ്ങളുന്റെട അടിസ്ഥാ3ത്തില് സംഘടിപ്പിച്ച ഇ
ര് സ്കൂള് 
ജകാമ്പറ്റീ�ന്-ല് അ'ിഥികളാന്റെയത്തിയ ന്റെസ
് ജ�ാസ്ഫ് ജകാണ്ന്റെവ
് 
ജഗള്സ് ഷൈ�സ്കൂള് കാഞ്ഞൂര് ഒന്നാം സ്ഥാ3ന്റെത്തത്തി. രണ്ടാം സ്ഥാ3ം 
കരസ്ഥമാക്കിയ ന്റെTങ്ങല് സ്കൂളിനും വി�യികളായ മറ്റ് വിദ്യാര്ഥികള്ക്കുും 
ജമരിമാ' ജകാര്പ്പജററ്റ് എഡ്യൂജക്ക�ന് കൗണ്സിലര് സി. �യാജറാസ് 
പുരസ്കാരങ്ങള് 3ല്കി അഭി3ന്ദിച്ചു. ആധു3ിക പീരിജയാഡിക് ജടബിളിന്റെ
 
Tരിത്ര വഴികളിലൂന്റെട സഞ്ചരിച്ചു ന്റെകാണ്ടുള്ള 'എലന്റെമ
് സ് ' എന്ന 
ദൃശ്യവിരുന്ന് കുട്ടികന്റെളാരുക്കി.   
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ധ്വനി

വാട്ടര്  ന്റെബല് 

           ക്ലാസ്സ് ആരംഭിക്കുവാനും അവസാനിക്കുവാനും മാത്രമല്ല 
ആഘരാഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുവാനുമുള്ള ഒാര്മ്മന്റെ@ടുത്തലിന്റെ� 
ആവX്യ�തയാണ് വാട്ടര്ന്റെBല്ലിന്റെ� തുടക്കം. മണി മുഴങ്ങു
ന്നഘതാന്റെട കുട്ടി�ള് വാട്ടര് ഘBാട്ടിലില് നിന്ന് ന്റെവള്ളം 
കുടിക്കുവാനുള്ള സഘന്ദXമാണ് �ാലടി പള്ളി വി�ാരി 
ഫാ. ഘ�ാണ് പുതുവ മുഘന്നാട്ടു വച്ചത്. ന്റെവള്ളം ധാരാ9ം 
കുടിക്കുന്നവരുന്റെട ഇടയില് ഘരാഗങ്ങള് കുറയുന്റെമന്നുമുള്ള 
ന്റെമഡിക്കല് സയന്സ് നിരീക്ഷണത്തിന്റെ� 
പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഈ ആഹ്വാനം.
ദിവസത്തില് 2 ഘനരം 11 മണിയ്ക്കും, 3 മണിയ്ക്കും ന്റെBല് 
ഘ�ള്ക്കുഘrാള് കുട്ടി�ള് കുടിയ്ക്കു�യും നിര്ജ്ജലീ�രണം 
മൂലമുള്ള ഘരാഗങ്ങന്റെ9ക്കുറിച്ചും, ഘരാഗ�ാരണങ്ങന്റെ9 
ക്കുറിച്ചുമുള്ള അവഘBാധം സമൂഹത്തില് എത്തിക്കു�യും 
ന്റെചയ്യുന്നു. 
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ധ്വനി

സ്കൂള് �ഘലാത്സവം 2019

         കുട്ടികളില് ഒളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സര്ഗ്ഗവാസ3കന്റെള 
കന്റെണ്ടത്തുവാനും വളര്ത്തുവാനുമുള്ള സ്കൂള് യുവ�ജ3ാത്സവം 
വിവിധ കലാപരിപാടികജളാന്റെട 3ടത്തുകയുണ്ടായി. പി.ടി.എ. 
പ്രസിഡ
് ശ്രീ. ന്റെക. എസ്. ദിലീപ് ഉദ്ഘാട3ം 3ിര്
വ�ിക്കുകയും ന്റെ�ഡ്മിസ്ട്രസ് സി.ന്റെ�സ്മിന് അദ്ധ്യക്ഷ' 
വ�ിക്കുകയും ന്റെTയ്തുു. 8 ജവദികളിലായി 3ടന്ന വിവിധ 
കലായി3ങ്ങളില് കുട്ടികള് മാറ്റുരയ്കുകയും മികവ് 
ന്റെ'ളിയിക്കുകയും ന്റെTയ്തു. 
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ധ്വനി

ഹിജരോഷിമ ദിനം

യുദ്ധം മോനവരോശിക്ക് വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന വിന�സെളക്കുറിച്ച്
മനസ്സി�ോക്കുവോനും  ജ�ോ��മോധോനത്തിനുജവണ്ടി
നി�സെ�ോള്ളുവോനും  കുട്ടി�സെളപ്രോപ്തരോക്കുന്നതോയിരുന്നു
ഹിജരോഷിമോദിനോ�രണം.  ജ�ഹവും  �ോജഹോദര്യവും
പു�ര്ത്തുന്ന  നല്ല  നോസെളസെയ  ഊട്ടി  വളര്ത്തുന്ന
വരോ�ണം  പുതുത�മുറസെയന്ന  �ജ�ശം  കുമോരി
ഭോഗ്യ�ക്ഷ്മി  നല്�ി.  കുട്ടി�ള്  സുഡോജക്കോ  സെ�ോക്കു�ള്
ഉണ്ടോക്കി �്ക്കൂള് അ7ണം അ�7രിച്ചു.
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ധ്വനി

പാര്ലന്റെമ
് ഇലക്ഷന് 

സ്ക്കൂള് പാര്ലന്റെമ�് രൂപീ�രണത്തിനും നടത്തി@ിനുമുള്ള 
ചട്ടങ്ങളും മാര്ഗ്ഗങ്ങളും സംBന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പ്ര�ാരം ഈ 
അദ്ധ്യയന വര്ഷന്റെത്ത പാര്ലന്റെമ�്ഇലക്ഷന് ന്റെസപ്റ്റംBര് 
മാസം നടന്നു. ഇന്ഡ്യന് പാര്ലന്റെമ�് ഇലക്ഷന് 
സമ്പ്രദായത്തിന്റെ� ചുവടുപിടിച്ച്  രഹസ്യപാലറ്റിലൂന്റെടയാണ് 
ഘവാട്ടു�ള് ഘരഖന്റെ@ടുത്തിയത്. പ്രിജൈസഡിംഗ് ഓഫീസര് 
സി.ന്റെ�സ്മിന് ഇലക്ഷന് ഘനതൃത്വം നല്�ി . ഘ�്യാതിലക്ഷ്മി  
സി. ഷണ്മുഖന് ന്റെചയര്ഘപഴ്സണായും നിമിത ജൈലജു ജൈവസ്
ന്റെചയര്ഘപഴ്സണായും ക്രിഘസ്റ്റാ ഘറാBി ഘBായ്സ് 
റപ്രന്റെസഘ�റ്റീവായും തിരന്റെ�ടുക്കന്റെ@ടു�യും  
സത്യപ്രതിജ്ഞ ന്റെചയ്യു�യും ന്റെചയ്തുു.
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ധ്വനി

പ്രപളയവാര്ഷികം

ജ�രളസെത്ത ഒന്നോസെ� വിഴുങ്ങിയ 2018 ആഗസ്റ്റ് 15 സെ� 
പ്രളയദിനങ്ങസെള ഓര്മ്മിക്കുമോറ് ഭീ�രനോശം വ)ക്കന് 
�ില്ല�ളില് വിതച്ച് ഈ വര്ഷവും ദുരന്തസെമത്തി. 
പുത്തുമ�യിലും �വളപ്പോറയിലും ഉണ്ടോയ ഉരുള്
സെപോട്ട�ിലും മണ്ണി)ിച്ചി�ിലും മരണസെപ്പട്ടവര്ക്കും 
ഒറ്റസെപ്പട്ടവര്ക്കും നിരോശ്രിതര്ക്കും നിജത്യോപജയോഗ 
�ോധനങ്ങള് അ)ക്കമുള്ള �ിറ്റു�ള് �മോഹരിക്കു�യും 
അത് ആവശ്യക്കോരന് എത്തിച്ചുസെ�ോടുക്കുന്നതിനും 
�്ക്കൂള് അധികൃതരും അദ്ധ്യോപ�രും വിദ്യോര്ത്ഥി�ളും 
മുന്കൈ�സെയടുത്തു.
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ധ്വനി

സ്വാ'ന്ത്ര്യദി3ാജഘാ�ം

ഇന്ത്യയുന്റെട 73 - ാാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘ�ാഷ പരിപാടി�ള് 
ആഗസ്റ്റ് 15 ന് സ്ക്കൂള് അങ്കണത്തില് നടത്തന്റെ@ട്ടു. ഘലാക്കല് 
മാഘന�ര് സി. റാണിഘഗ്രയ്സ് സ്വാതന്ത്ര്യദിന സഘന്ദXം നല്
�ി പതാ� ഉയര്ത്തി. സന്നദ്ധ സം�ടന�ളുന്റെട 
ഘനതൃത്വത്തില് ഡിഘ�, മാര്ച്ച് പാസ്റ്റ്, ത്രിവിധ ഭാഷ�9ിന്റെല 
പ്രഭാഷണങ്ങള് എന്നിവ സം�ടി@ിക്കന്റെ@ട്ടു. പി.റ്റി.എ 
എക്സി�്യൂട്ടിവ്, ടീഘച്ചഴ്സ്, കുട്ടി�ള് എല്ലാവര്ക്കും 
മധുരപലഹാരങ്ങള്  വിതരണം ന്റെചയ്തുു.
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ധ്വനി

ഓണോജaോഷം
ഓണോജഘോഷം വിവിധ മത്സരങ്ങജളോസെ)യും 
പരിപോ)ി�ജളോസെ)യും ന)ത്തസെപ്പട്ടു. പൂക്കളമിട്ട് 
�ദ്യസെയോരുക്കി ഓണത്തപ്പസെന വരജവറ്റു. രു�ി�രമോയ 
�ദ്യയും പോയ�വും ഓണക്കളി�ളും ഓണജഘോഷത്തിന് 
നിറജവ�ി. പി.റ്റി.എ എക്സി�്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളും മറ്റ് 
രക്ഷ�ര്ത്തോക്കളുസെ)യും �ന്നദ്ധ�ഹ�രണങ്ങള് 
ഓണോജഘോഷത്തിന് നിറജവ�ി. 
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ധ്വനി

ജകരളപ്പിറവി - തുള്ളല് ശില്പശാല

മലയാ9ദിനാഘ�ാഷവും ഭരണഭാഷാദിനാഘ�ാഷവും 
വിവിധപരിപാടി�ഘ9ാന്റെട നടത്തന്റെ@ട്ടു. തുള്ളല് Xില്പXാല 
ശ്രീ. പ്രദീപ് ആറാട്ടുപുഴയുന്റെട ഘനതൃത്വത്തില് നടന്നു. മൃദംഗം 
�ലാ�ാരന് �ലാമണ്ഡലം ഉണ്ണിക്കുട്ടന്, വായ്പ്പാട്ട് 
അവതരി@ിച്ച നന്ദന് ന്റെചറുഘ�രി, സുഭാഷ് ന്റെചറുഘ�രി  
എന്നിവരടങ്ങിയ ടീം �ല്ലാണസൗഗന്ധി�ം ഓട്ടന്തുള്ളല് 
�ഥയാണ് ഘവദിയില് അവതരി@ിച്ചത്. 
മലയാ9വാരാഘ�ാഷത്തിന്റെ� ഭാഗമായി സാഹിത്യ�്വിസ് , 
ചാര്ട്ട് പ്രദര്Xനം, വായനക്കുറി@് മ ത്സരം, മലയാ9 
ജൈട@ിംഗ് പരിXീലനക്ലാസ്, പ്രഭാഷണം, �ാവ്യാലാപനം , 
വാരാഘ�ാഷപ്രതിജ്ഞ എന്നിവ നടത്തന്റെ@ട്ടു. 
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ധ്വനി

ക്രിസ്തുമസ് 3്യൂ ഇയര് ആജഘാ�ം

തിരുപ്പിറവി ആജaോഷങ്ങള് വിവിധ
പരിപോടികജളോസെട വിദ്യോലയത്തില് സെകോണ്ടോടി. 
കുട്ടികള് ഉണ്ടോക്കിയ നക്ഷത്രങ്ങള്സെകോണ്ട് 
വിദ്യോലയം അല�രിക്കസെപ്പട്ടു. പുല്ക്കൂസെടോരുക്കി 
നക്ഷത്രവിളക്കുകല് സെതളിയിച്ച്, കജരോള്
ഗോനമോലപിച്ച് വിവിധയിനം 
കലോപരിപോടികജളോസെട ക്രിസ്തുമ�് ആജaോഷിച്ചു. 
ക്രിസ്തുമ �് ഫ്രണ്ടിന് �മ്മോനങ്ങള് ജൈകമോറിയും 
ജകക്ക് മുറിച്ചും �ൗഹൃദം പ�ിട്ടു.
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ധ്വനി

Tിത്രശാലയിലൂന്റെട.......

പോ൪വതി കൈഷജു IX C
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ധ്വനി

അദ്രി� മജനോ�്
IX B 
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ധ്വനി

എന്റെ
 ഗുരു3ാഥന്
"എസെന്റ �ീവിതമോണ് എസെന്റ �ജ�ശം "

ജ�ോ�സെത്ത ഒരു തറവോ)ോയി �ണ്ട മഹോത്മോവോണ് 
ഗോന്ധി�ി. എളിമോണ് അജ¥ഹം ഉയര്ച്ചയുസെ) 
അ)ിസ്ഥോനമോയി �ണ്ടത്. �ര്മ്മജയോഗത്തില് മുഴു�ിയ 
ഗോന്ധി�ി ജയോഗവിദ്യ അറിയുന്നവനോണ്. മറ്റുള്ളവരുസെ)  
നന്മമോത്രം �ക്ഷ്യമോക്കി പ്രത്നിച്ച �ര്മ്മജയോഗിയോയിരുന്നു
ആയുധമില്ലോസെത  ധര്മ്മയുദ്ധം ന)ത്തുന്നവനും പുസ്ത�മില്ലോസെത
അറിവ് പ�രുന്നവനും ഔഷധമില്ലോസെത ജരോഗം 
ശമിപ്പിക്കുന്നവനുമോണ്  ഗോന്ധി�ി. ക്രിസ്തുജദവസെന്റ 
പരിത്യോഗശീ�ം, കൃഷണസെന്റ ധര്മ്മരജക്ഷോപോയവും, ബുദ്ധസെന്റ 
അഹിം�യും ശ7രോ�ോര്യരുസെ) ബുദ്ധിശക്തിയും മുഹമ്മദിസെന്റ 
കൈസ്ഥര്യവും എല്ലോം ഒത്തുജ�ര്ന്ന്  വ്യക്തിയോണ് ഗോന്ധി�ി. 
ശോന്തിയോണ് അജ¥ഹത്തിസെന്റ പരജദവത.... 
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ധ്വനി

അമ്മ മലയോളം 
പുതുപുലരിയായ്, 3റു3ന്മയായ്,
വാ3ിലുദിച്ചുയരും 
എന്റെ
 മലയാളം 

ജn�ം ന്റെTാരിഞ്ഞ രാവിനും 
പകലിനുന്റെമാരു കൂട്ടായ് 
കവി''ന്  ഷൈകപിടിച്ച് ഉയര്ത്തുന്ന 
എന്റെ
 മലയാളജമ......

 മാ3ത്തു'ാരകം പുഞ്ചിരിക്കും ജ3രം 
മൂല്ല'ന് ചുണ്ടില് 

 3റുമണം വിരിഞ്ഞു 
മലയാളകരയിലാന്റെക 

 ന്റെപാന് 'ിളക്കം.....
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ധ്വനി

വീണാ3ാദം ഒഴുകിവരും 
    വീഥികജളാ മലയാളഭാ�'ന് 
 കാവ്യഷൈശലിയായ് 

വിളങ്ങി3ില്പ്പൂ..............

- അeീ� പി. എസ് VIII B
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ധ്വനി

സൗഹൃദം 
3ല്ല സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങള് �ീവി'ത്തില് സജ)ാ�വും 
ആ3ന്ദവും  പ്രദാ3ം ന്റെTയ്യുന്നു. ന്റെകാച്ചു കുുട്ടികളില് 3ിന്ന് 
തുടങ്ങി വാര്ദ്ധക്യത്തിന്റെലത്തി 3ില്ക്കുന്നവര്ക്ക് വന്റെര സൗഹൃദ 
ബന്ധങ്ങള് 3ില3ില്ക്കുന്നു.ന്റെTറിയ പൂഞ്ചിരിയില് 3ിന്ന് 
തുടങ്ങിയ ബന്ധങ്ങള് Tിലന്റെരങ്കിലും ഒരിക്കലും ജവര്പിരിയുന്നില്ല.
               ഒരിക്കലും വാടാത്ത പൂജപാന്റെല ആരും പറയാത്ത
കഥജപാന്റെല ഇതുവന്റെര പറയാത്ത,കാണാത്ത സ്വപ്നം ജപാന്റെല 
എന്നും എജപ്പാഴും മായാന്റെ' 3ില്ക്കന്റെട്ട  
                                       3മ്മുന്റെട സൗഹൃദം.......

- ദി3 �ാ3വാസ്  VIII E
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ധ്വനി

Tിരസ്മരണ
 ഇന്നന്റെലകളുന്റെട ഒാര്മ്മ-
 'ന് മുത്തുTിപ്പികള്.......
 ഓര്ന്റെത്തടുക്കുന്നു ഞാന്..........

വീണുടഞ്ഞ കുപ്പിവളച്ചില്ലുകള്.........
�ാ'ി'ന് ജ'ാട്ടത്തില്
ഉജപക്ഷിച്ച �ാ'ികള്........
ആ..................

 കഴിന്റെഞ്ഞാരു ബാല്യം..........
ഓര്ന്റെത്തടുക്കുന്നു  ഞാന്..........
ന്റെTളിയില് Tാടി......
ആ3ന്ദം ഊ'ി, കുമിളകള് ന്റെപാട്ടിച്ച്

 ന്റെTളിപറ്റിയ........
 ഉടുപ്പിന്റെ
 ജപാക്കറ്റില്.........

33ഞ്ഞ കടലാസില്,ഒളിച്ചിരുന്റെന്നാരാ.......
അലിഞ്ഞ മിഠായികള്......
ന്റെTറു ന്റെTറു കുസൃ'ികള്
കരു'ലിന് ഷൈകകള്.......
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ധ്വനി

ഇന്നും ആ ഓര്മ്മ-
'ന് മുത്തുകള്.......
എന്നുള്ളിലിന്നും
ഓര്മകളായി.....
പൂമ്പാറ്റകളായി..........

ഇ'ാ എന്റെ
 ബാല്യകാലം......................... 

                           

                 
- ഫാത്തിമ 3ൗ�ാദ്    VIII C
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ധ്വനി

മനു�്യന്  മറന്ന  ഋതുജഭദങ്ങള്

3മുക്ക് �ന്മം 3ല്കിയ അമ്മയില്

കാജണണ്ട വിശിഷ്ട വ്യക്തി'്വം "പ്രകൃ'ി."
   ആദ്യ കാലങ്ങളില് മനു�്യന് പ്രകൃ'ിയില് 
3ിന്നാണ് വ്യ'്യസ്ത ഭാവങ്ങള് സ്വായത്തമാക്കി അവ 'ന്റെ
 

കൂട്ടജരാട് ഇണങ്ങി ജTരാന് അവ3 ഏന്റെറ സ�ായകമായി. 
ജn�ം,ആ3ന്ദം,സമാധാ3ം,ക്ഷമ തുടങ്ങിയ പുണ്യങ്ങളും

സജ�ാദരജn�ം, മാ3വിക' തുടങ്ങിയ സമസ്ത മൂല്യങ്ങളും 

അവര് പ്രകൃ'ിയില് 3ിന്ന് അഭ്യസിച്ചു. ഒന്റെത്താരുമയുന്റെടയും 
ജn�ത്തിന്റെ
 വിവിധ ഭാവങ്ങള് അവ3ില് ഇണങ്ങിജTര്ന്നു 
പ്രകൃ'ിന്റെയ മാത്രമല്ല 'ന്റെ
 ചുറ്റുപ്പാടുകന്റെളയും മറ്റുവള്ളവന്റെരയും 

'ന്റെന്നജപ്പാന്റെല ജn�ിക്കാന് അവന് പഠിച്ചു. 
             കാത്തുപാലിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയുംന്റെTജയ്യണ്ട 
പ്രകൃ'ിന്റെയ അജല്ല 3ാം 3ിഷ്ഠൂര  പ്രവൃത്തികളിലൂന്റെട ഉന്മൂല3ം     
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ധ്വനി

ന്റെTയ്യുന്ന'്. ഭൂമി എന്ന മജ3ാ�ര ആരാമം  

3ശിപ്പിക്കന്റെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രകൃ'ിയിന്റെല മനു�്യന്റെ
 3ില3ില്പ്പിനു

'ന്റെന്ന ആധാരമാണ് ഋതുക്കള്. 'ഏച്ചുന്റെകട്ടിയാല് മുഴച്ചിരിക്കും'
എന്ന് പറയുന്നതുജപാന്റെല പു3ര്3ിര്മിക്കാവുന്ന'ല്ല ഈ 
ഋതുജഭദങ്ങളും �ീവ�ാലങ്ങളും പ്രകൃ'ിന്റെയത്തന്റെന്നയും എന്ന്

മനു�്യന് മ3സ്സിലാജക്കണ്ട സമയം അ'ിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.
എ)ാണ് 3ാം അനുഭവിച്ച 

പ്രളയത്തിന്റെ
 കാരണങ്ങള്? പാടങ്ങള് 3ികത്തിന്റെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
പ്രവണ' ഇ3ിയും ഉജപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വസ്തു' ഏന്റെറ 

ജവദ3ാ�3കമാണ്. മനു�്യന് പ്രകൃ'ിക്കു 3ല്കിയ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് 

മാലി3്യങ്ങള് പ്രളയം 'ിരിന്റെക 3ല്കി. 
മനു�്യന് മാജറണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

ആദിമകാല�3' 3ല്കിയ 3ല്ല മൂല്യങ്ങള് 3ാം 'ിരിന്റെക 

വിളിജക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രകൃ'ിന്റെയ സംരക്ഷിച്ചിന്റെല്ലങ്കില് 

പ്ര'ിഫല3ങ്ങള് ഭീകരമായിരിക്കും. 
    " ഇ3ി വരുന്റെന്നാരു 'ലമുറയ്ക്ക് ഇവിന്റെട വാസം സാധ്യജമാ"
         ' Tി)ിച്ച് ഉയരാം    ജവരുകള് ഭൂമിയിലൂന്നി '
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ധ്വനി

വിദ്യോരംഗം �ംസ്ഥോനതല
കോവ്യോലോപനത്തില്

മികച്ച പ്രകടനം കോഴ്ചവച്ച

അനുവിന്ദ  സാ�ന്
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ധ്വനി

മഹത് വ�നങ്ങള്....
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ധ്വനി

പ്രി�ിമിനറി  ക്ലോസ്സ്

21/6/2019 ല് പുതിയ അദ്ധ്യയനവര്ഷസെത്ത 
ലിറ്റില് ജൈകറ്റ്�്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുസെട 
ഉദ്aോടനം  സെഹഡ്മി�്ട്ര�്  �ിസ്റ്റ൪ സെ�സ്മിന്സെഹഡ്മി�്ട്ര�്  �ിസ്റ്റ൪ സെ�സ്മിന്
നിര്വഹിച്ചുനിര്വഹിച്ചു. 9. 9ാോം ക്ലോ�ിസെല കുട്ടികള്ക്ക് ാോം ക്ലോ�ിസെല കുട്ടികള്ക്ക് 
ജവണ്ടിയുള്ള പ്രഥമിക ക്യോമ്പ് ~ീജവണ്ടിയുള്ള പ്രഥമിക ക്യോമ്പ് ~ീ. . എZി എZി   
�ോറിസെന്റ  ജനതൃത്വത്തില് നടന്നു�ോറിസെന്റ  ജനതൃത്വത്തില് നടന്നു..
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ധ്വനി

ഏകദി3 ക്യാമ്പ്ഏകദി3 ക്യാമ്പ്
28/9/201928/9/2019 ല് ല് 99ാോം ക്ലോ�ിസെല ലിറ്റില്ാോം ക്ലോ�ിസെല ലിറ്റില്

ജൈകറ്റ്�് കുട്ടികള്ക്ക് ജവണ്ടിയുള്ള ഏകദിനജൈകറ്റ്�് കുട്ടികള്ക്ക് ജവണ്ടിയുള്ള ഏകദിന
ക്യോമ്പ് കുട്ടമജ�രി ഗവക്യോമ്പ് കുട്ടമജ�രി ഗവ. . സ്കൂളിസെല �ിനീ�സ്കൂളിസെല �ിനീ�

ടീച്ചറിസെന്റ  ജനതൃത്വത്തില് നടന്നുടീച്ചറിസെന്റ  ജനതൃത്വത്തില് നടന്നു. . അനിജമഷന്അനിജമഷന്,,
scratchscratch എന്നിവ കുട്ടികള് �്വയം തയ്യോറോക്കിഎന്നിവ കുട്ടികള് �്വയം തയ്യോറോക്കി
പ്രദര്ശിപ്പിച്ചുപ്രദര്ശിപ്പിച്ചു. . സെതരസെ¦ടുക്കസെപ്പട്ട സെതരസെ¦ടുക്കസെപ്പട്ട 8 8 കുട്ടികള്കുട്ടികള്

�ില്ലോതല ക്യോമ്പില് പസെ�ടുത്തു�ില്ലോതല ക്യോമ്പില് പസെ�ടുത്തു. . 
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ധ്വനി

പ്രി�ിമിനറി  ക്ലോസ്സ്പ്രി�ിമിനറി  ക്ലോസ്സ്

19/12/201919/12/2019 ല്  ല്  88ാാം   ക്ലാസിന്റെല  ലിറ്റില്ാാം   ക്ലാസിന്റെല  ലിറ്റില്
ഷൈകറ്റ്സ്  കുട്ടികള്ക്ക്  ജവണ്ടിയുള്ള  പ്രഥമികഷൈകറ്റ്സ്  കുട്ടികള്ക്ക്  ജവണ്ടിയുള്ള  പ്രഥമിക
ക്യാമ്പ് മുപ്പത്തടം ഗവക്യാമ്പ് മുപ്പത്തടം ഗവ.  .  ഷൈ�സ്കൂളിന്റെല 3സറിയഷൈ�സ്കൂളിന്റെല 3സറിയ
ഇഇ..എ  എന്ന  ആര്പിയുന്റെട   ജ3തൃ'്വത്തില്എ  എന്ന  ആര്പിയുന്റെട   ജ3തൃ'്വത്തില്
3ടന്നു3ടന്നു. . 
  38  38 ലിറ്റില്ഷൈകറ്റ്സ്  കുട്ടികള്  ക്യാമ്പില്ലിറ്റില്ഷൈകറ്റ്സ്  കുട്ടികള്  ക്യാമ്പില്
പന്റെങ്കടുത്തുപന്റെങ്കടുത്തു. . 
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ധ്വനി

പ്ര'ിദകന്റെള ആദരിക്കല്പ്ര'ിദകന്റെള ആദരിക്കല്

ന്റെപാതുവിദ്യഭ്യാസ വകുപ്പ് മുജന്നാട്ട് വച്ച പ്ര'ിഭകന്റെള ആദരിക്കല് എന്ന സംരംഭം ന്റെപാതുവിദ്യഭ്യാസ വകുപ്പ് മുജന്നാട്ട് വച്ച പ്ര'ിഭകന്റെള ആദരിക്കല് എന്ന സംരംഭം 
വിവിധ ജമഖലയിന്റെല പ്ര'ിഭകന്റെള ആദരിച്ചുന്റെകാണ്ട് വര്ണ്ണാഭമായി 3ടത്തന്റെപ്പട്ടുവിവിധ ജമഖലയിന്റെല പ്ര'ിഭകന്റെള ആദരിച്ചുന്റെകാണ്ട് വര്ണ്ണാഭമായി 3ടത്തന്റെപ്പട്ടു. . 
നൃത്താധ്യാപിക സുധ പീ'ാംബരന്നൃത്താധ്യാപിക സുധ പീ'ാംബരന്, , �ാ'ി കര്�ക അവാര്ഡ് ജ�'ാവ് ശ്രീ�ാ'ി കര്�ക അവാര്ഡ് ജ�'ാവ് ശ്രീ. . വര്വര്
ഗ്ഗീസ് ജകായിക്കരഗ്ഗീസ് ജകായിക്കര, , പ്രമുഖ വ്യവാസായി വിപ്രമുഖ വ്യവാസായി വി..ന്റെകന്റെക..ടി 'ങ്കച്ചന്ടി 'ങ്കച്ചന്, , ബാല'ാരം ആദീ�് ബാല'ാരം ആദീ�് 
പ്രവീണ്പ്രവീണ്, , സമൂ�പ്രവര്ത്തകസമൂ�പ്രവര്ത്തക, , പൂര്വ്വ വിദ്യാര്ത്ഥി ജഡാപൂര്വ്വ വിദ്യാര്ത്ഥി ജഡാ. . സിസി. . സുമ എസ്സുമ എസ്. . ടിടി, , പി എച്ച പി എച്ച 
ഇ ടി കായികാധ്യപക ശ്രീമ'ിഇ ടി കായികാധ്യപക ശ്രീമ'ി. . സില്� Tാജക്കാസില്� Tാജക്കാ, , 3ാടക3ടന് ശ്രീ3ാടക3ടന് ശ്രീ. . കാഞ്ഞൂര് കാഞ്ഞൂര് 
മത്തായിമത്തായി, , എന്നിവന്റെര ന്റെപാന്നാടയണിയിച്ച് ആദരിച്ചുഎന്നിവന്റെര ന്റെപാന്നാടയണിയിച്ച് ആദരിച്ചു. . കുട്ടികള് അവരുമായി കുട്ടികള് അവരുമായി 
അഭിമുഖം 3ടത്തിഅഭിമുഖം 3ടത്തി
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ഗുരുജശ്രഷ്ഠ൪ക്ക്
യോത്രോമംഗളങ്ങള്.....
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ധ്വനി

3ന്ദി
           ഡി�ിറ്റല് മാഗസിന്റെ
 3ി൪മ്മാണ 
പ്രക്രിയയില് സ�കരിച്ച എല്ലാ ലിറ്റില് 
ഷൈകറ്റ്സ് അംഗങ്ങള്ക്കും, ജ3തൃ'്വം 3ല്
കിയ ഷൈകറ്റ് മാജസ്റ്റഴ്സ്  ഷൈ��ി ടീച്ചര്ക്കും സി.
ഡിന്സിയ്ക്കും മറ്റ് അദ്ധ്യാപകര്ക്കും 
ജപ്രാത്സാ�ിപ്പിച്ച ന്റെ�ഡ്മിസ്ട്രസ് സി. ന്റെ�സ്മിനും
ഹൃദയത്തിന്റെ
 ഭാ�യില് 3ന്ദി പറയുന്നു.

ജn�പൂ൪വം,
ലിറ്റില് ഷൈകറ്റ്സ്
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