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વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૮ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૮ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૮ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।

�પંદન બાલમં�દર
�વાસનું આયોજન

�ી �પંદન બાલમં�દરમાં તા: ૦૩/૧૨/૧૯ ના રોજ એક �દવસીય શૈ�િણક �વાસનું આયોજન કરવામાં આ�યું. �વાસમાં 

બાળકોને અમદાવાદ કાંક�રયા �ાણી સં�હાલયમાં લઇ જવામાં આ�યા. જમાં બાળકોને બાલવા�ટકા, માછલીઘર, સપ�ગૃહ,કાચઘર ે

વગેર ��ય� બતાવવામાં આ�યું. જમાં બાળકો માટ જમવાની અને ના�તાની �યવ�થા કરવામાં આવી. બાળકોએ બાગમાં રમવાની ે ેે

અને આઈસ�ીમ ખાવાની મ� માણી. 



વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૮ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૮ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૨।।                                              ।।પૃ�ઃ૨।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૮ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૨।।

કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચાિલત,'અગ��ય' ફાઉ�ડશનના ઉપ�મે તા-૦૪ અને તા-0૫ �ડસે�બર 2019 બે �દવસ િજ�ા ે

ક�ાના  િવ�ાનમેળાનું આયોજન કરવામાં આ�યું હતું. જમાં 'િજ�ાસા' અંતગ�ત 'મોડલ મે�કગ' ની �પધા� રાખેલ હતી. જમાં ખેડા ે ં ે

િજ�ાની િવિવધ શાળાઓએ ભાગ લઈ પોતાની કૃિતઓ રજૂ કરલ હતી. જમાં અનુ�મે ધો-૫ અને ૬ અને ધો-૭ અને ૮ એમ બે ે ે

િવભાગમાં આ �પધા� યો�ઈ હતી. જમાં િવભાગ-૨ માં �ીમતી સી.ડી.ગાંધીના િવ�ાથ�ઓ �થમ નંબર િવજતા ર�ા હતા. આ ેે ે

િવ�ાથ�ઓ આગામી �દવસોમાં આ �ોજકટ નેશનલ લેવલે પુના મુકામે ભાગ લઈ િજ�ાનું નેતૃ�વ કરશે. િવજતા િવધાથ�ઓને ટોફી �ે ે

તથા �િપયા ૩૦૦૦/- રોકડ પુર�કાર મળેલ છ. િવજતા િવધાથ� શાહ �ેયસ અને કે�ા ત�ણ તથા માગ�દશ�ક િવ�ાનના િવષય ે ે

િશિ�કા �કજલ િ�વેદી ને શાળા પ�રવાર તરફથી ખૂબ-ખૂબ અિભનંદન.ં

�ીમતી સી. ડી. ગાંધી �િ�લશ મી�ડયમ �કલૂ



વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૮ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૮ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૩।।                                              ।।પૃ�ઃ૩।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૮ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૩।।

માનનીય�ી નર��મોદી �ારા “વાંચે ગુજરાત” િવચારને લઈને અમારી શાળામાં તારીખ ૫/૧૨/૨૦૧૯ના રોજ “વાંચે એસ. સી. ે

દાણી” �વૃિતનું આયોજન કરવામાં આ�યું. જમાં િવધાથ�ઓએ �ડાઈને િવિવધ પુ�તકો જવા કે બાળ વાતા�, સ�વ સૃિ�, �વન ે ે

ચ�ર�નું વાંચન કયુ�. પુ�તકો વાંચતાં વાંચતાં બાળકો પોતાના મનમાં નવી જ કા�પિનક અને સ�વંતા સંબંધોની દુિનયાથી બંધાતા 

હોય છ. “પુ�તક એક સારા િમ� અને તે આવનારા ભાિવના ઘડવૈયા છ.”જથી બાળકોની ��ાસા વૃિત સંતોષાય તે હતુસર શાળામાં ે ે ેે

પુ�તકાલયનું આયોજન કરવામાં આ�યું છ. જ દરક ધોરણમાં િશ�ક અને િવધાથ� સમયાંતર ઉપયોગ કરતાં હોય છ.ે ે ે ેે

�ી એસ.સી.દાણી �ાયમરી અને સેક�ડરી �કલૂ
વાંચે એસ.સી.દાણી



વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૮ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૮ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૪।।                                              ।।પૃ�ઃ૪।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૮ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૪।।

�ી એસ.સી. દાણી શાળામાં તારીખ ૨/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ મણકા પરોવણી, માટીકામ �વૃિત  અને તારીખ ૫/૧૨/૨૦૧૯ ના 

રોજ લ�બુ શરબત બનાવવાની �વૃિતનું આયોજન કરવામાં આ�યું હતું. શાળામાં થતી આવી િવિવધ �વૃિતઓનો હતુ બાળકોમાં ે

રહલી સજનશિ�ત અને એકા�તામાં વધારો કરવાનો હોય છ, આ �વૃિતમાં બાળકો ઉ�સાહથી ભાગ લેતા હોય છ. શાળામાં થતી ે � ે ે

આવી િવિવધ �વૃિતઓથી બાળકોને ભણતરનો ભારથી હળવા બનાવે છ  અને િનરાશાજનક વાતાવરણને �વૃિતના સ�દય�થી ે

�ફિલત બનાવી દેતા હોય છ.ેુ

શાળામાં િવિવધ �વૃિ�ઓનું આયોજન



વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૮ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૮ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૫।।                                              ।।પૃ�ઃ૫।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૮ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૫।।

�ી એસ.સી.દાણી �ાયમરી અને સેક�ડરી �કલૂ
સંબંધ

કોને કહીશું કેવો છ સંબંધ મારો અને તમારો,ે

�ત �તાં સમય વહી જશે કહવામાં સંબંધ અમારો.ે

સંબંધ બાંધતાં આવડી ગયું અને િનભાવવામાં ગયો સમય તમારો,

એ સંબંધ સમ�વવામાં સમય પૂરો થઈ ગયો અમારો.

સુખ-દુ:ખની તડકી છાયડીમાં ��યો સંબંધ અમારો,

�ેમ, હફ અને �પશ�ની લાગણીમાં િવતા�યો સંબંધ તમારો.ુ

કેવું હતું એ બાળપણ જણે પુ�તક સાથે બાં�યો સંબંધ અમારો,ે

�કશોર, ત�ણ અને યુવાન થયા પુ�તક સાથે બદલાયો સંબંધ અમારો.

��તાવના, �વેશ, અનુ�મિણકાના સંબંધ થાય પુ�તકમાં અમારા,

અને એ પુ�તકની વાતને મૂલવનારા સંબંધ થયા તમારા.

યશ, �કત� અને ધમ� હશે એ પુ�તકનાં સંબંધ અમારા,

�િપયા, પૈસાનું મૂ�ય હશે એ પુ�તકના સંબંધ તમારા.

આમ કલમથી શ�દો કડારાઈ ગયા પુ�તકનાં સંબંધ સાથે �વાિતના....ં

�વાિત ડી. પંચાલ

�ી એસ.સી.દાણી સેક�ડરી �કૂલ
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