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વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૧ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૧ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૧ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।

 �ી.એમ.વી.પરીખ ઈ.મી.�કૂલમાં તા.23 /9 /2019ના રોજ બાળકોમાં 

Healthy and Junk food િવષેનું મહ�વ સમ�વવા માટે Jr.Kgના િશિ�કા બહેનો 

�વારા ઉપરો�ત િવષય પર વાલીિમ�ોને �ોજેકટ આપવામાં આ�યો હતો. જેમાં તમામ 

વાલીિમ�ોએ પોતાના બાળકોને સાથે રાખી ઉ�સાહભેર ચાટ� બના�યા હતાં. આ ચાટ�નું 

gallery walk બધા �લાસના બાળકોએ િનહા�યું હતું. આજે જયારે બાળકોને �ડ પેકેટ 

અને પીઝા –બગ�ર જેવા જંક �ડ વધારે ગમે છે �યારે શાળામાં જ બાળકોને Healthy 

foodના ફાયદા અને Junk food ખાવાથી થતું નુકશાન સમ�વવામાં આ�યું હતું. અને 

દરેક બાળકને �વા��ય સા�ં રાખવા healthy food ખાવું જ જોઈએ એવું સુચન િશ�કો 

�વારા કરવામાં આ�યું હતું.

 Nursery િવભાગના બાળકો કલરની ઓળખ સહેલાઈથી કરી શકે તથા તેના િવિવધ શેડ સમ� 

શકે તે હેતુ થી �ી.એમ.વી.પરીખ ઈ.મી.�કૂલમાં yellow day ઉજવાયો. જેમાં નાનાં-નાનાં ભૂલકાંઓ 

yellow dress પહેરીને આ�યા હતાં. િશ�કોએ �લાસ�મ અને બોડ� પણ ય�લો કલરની િવિવધ વ�તુઓ 

�વારા સ��યા હતાં. બાળકને જયારે દરેક જ�યા પર એક જ કલરની વ�તુ નજરે પડે �યારે એને કલર િવષે 

�ણવાની કુતુહલતા �ગે અને તેની ��ાસાવૃિત સંતોષાય એ રીતે િશ�ક તેને કલરની સમજ આપે છે. 

ય�લો કલરના કપડાં પહેરીને આવેલા બાળકોએ ફોટા પડાવવાનો પણ અનેરો આનંદ મા�યો હતો.

Yellow day ની ઉજવણીYellow day ની ઉજવણીYellow day ની ઉજવણી

 ચોમાસાને વષા�ઋતુ પણ કહે છે. તે ઋતુઓની ફ�ત મહારાણી જ નથી પણ તે તો સા�ાત દેવી અ�નપૂણા� છે. બાળકોને ચોમાસાની 

ઋતુનો �યાલ આવે તે માટે તા:૨૦/૦૯/૧૯ ના રોજ �ી �પંદન બાલમં�દરમાં ચોમાસાની ઋતુનું ગેલેરી વોક રાખવામાં આ�યું હતું. જેમાં 

બાળકો ચોમાસા માટેના િવિવધ ચાટ� જેવા કે મોર, મેઘધનુષ, તહેવાર, શાકભા�, ફળ બનાવીને ઘરેથી લા�યા હતા. િશ�કોએ બાળકોને 

ચોમાસાની ઋતુમાં આવતા તહેવાર, ફળ, શાકભા�, છ�ી અને રેનકોટ વગેરેની ��ય� સમજ આપી હતી અને બાળકોને ચોમાસા ઋતુનું 

કો�સે�ટ સરસ રીતે સમ��યો હતો.

�ી �પંદન બાલમં�દરમાં ચોમાસાની ઋતુનું ગેલેરી વોક

�ી.એમ.વી.પરીખ ઈ.મી.�કૂલ (નસ�રી)
HEALTHY AND JUNKFOOD િવષ ે  GALARY WALKનું આયોજન



વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૧ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૨।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૧ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૨।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૧ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૨।।

બેડિમ�ટનઃ- �ીમતી સી. ડી. ગાંધી �કૂલના બાળકો બેડિમ�ટનમાં ��લા ક�ાને અ�ેસર ર�ાં હતાં. ખેલમહાકુંભ બેડિમ�ટન �પધા�માં 

��લામાં િવજેતા બનનારામાં િવ�ાથ�ઓમાં શમા� પલાસ, ભાવસાર અિભ, બોડાત અકુલ જયારે િવ�ા�થનીઓમાં પટેલ �ુિત, કાપ�ડયા 

�ેયા, પટેલ મીતી, પટેલ �િ�નો સમાવેશ થાય છે. 

ચેસઃ- ખેલમહાકુંભ ચેસ �પધા�માં તાલુકા ક�ાએ તથા ��લા ક�ાએ િવજેતા બની �ીમતી સી.ડી.ગાંધી �કૂલના િવ�ાથ�ઓ રા�ય ક�ાએ 

રમવા જશે. તેમાં શાહ �ુિમલ, ગોિહલ �ુિમનો સમાવેશ થાય છે.

�ટસેલ (ઇ�ડોર �ટબોલ):- અમદાવાદ ખાતે યો�યેલ �ટસેલ ટુના�મે�ટમાં ગુજરાતની ટીમમાં �ીમતી સી.ડી. ગાંધી �કુલના 

ખેલાડી િવ�ાથ�ઓએ ભાગ લીધો હતો. આ નેશનલ લેવલ ટુના�મે�ટમાં કુલ ૧૬ ટીમો હતી.તેમાં ગુજરાતની ટીમે �ીજંુ �થાન મેળ�યું હતું. 

ભાગ લેનાર િવ�ાથ�ઓમાં પટેલ દીશુ, પટેલ તીથ�, શેખ મો. કેફ, પટેલ �ુવ, િવધરાની હષ�એ શાળાનું નામ રોશન કયુ� હતું.

�ટબોલ :-સ�ટે�બર મિહના દરિમયાન આયોિજત ખેલમહાકુંભમાં �ીમતી સી.ડી.ગાંધી �કૂલના ભાઈઓની ટીમે �ીજંુ અને બહેનોની 

ટીમે બીજંુ �થાન �થાન �ા�ત કયુ�.

 િવિવધ �પધા�માં ભાગ લેનાર તથા િવજેતા થનાર દરેક ખેલાડીઓને શાળાના આચાય�, તેમના પી.ટી. ટીચર તથા મંડળ પ�રવારે 

શુભે�છા પાઠવી હતી.

�ીમતી સી. ડી. ગાંધી ઈ�લીશ મીડીયમ �કૂલ
ખેલ મહાકુંભમાં બાળકોનું �દશ�ન

 કપડવણજ કેળવણી મંડળ 

સંચાિલત �ીમતી એસ.કે.શાહ 

(�હાવાળા) કોલેજ ઓફ એ�યુકેશન 

બી.એડ્ કોલેજની તાલીમાથ� 

બહેનોના �ી એસ.સી.દાણી �ાયમરી 

�કૂલમાં ઈ�ટન�શીપના ભાગ�પે 

તા.૩૦/૯/૨૦૧૯ને સોમવારે 

સાં�કૃિતક �ો�ામ અને ઈનામ 

િવતરણનું આયોજન કરવામાં આ�યું. આ કાય��મમાં મુ�ય મહેમાન તરીકે ક.કે.મંડળના મં�ી તેમજ બી.એડ્. કોલેજ અને �ી એસ.સી.દાણી 

�ા.�કૂલના ક�વીનર �ીમતી નીલાબેન એસ.પં�યા અને બી.એડ્ કોલેજના આચાય� �ી પરેશભાઈ પટેલ ઉપિ�થત ર�ા હતા. શાળાના 

આચાય��ી પૌરવભાઈ પટેલ, િશ�કગણ તેમજ િવ�ાથ�ઓએ પણ આ કાય��મમાં હાજરી આપી હતી. આ સાં�કૃિતક કાય��મમાં ધો.૬ થી ૮ના 

૪૫ િવ�ાથ�ઓએ ઉ�સાહપૂવ�ક ભાગ લઈ કાય��મને સફળ બના�યો હતો. આ કાય��મમાં �ાથ�નાગીત, �વાગતગીત, ફની ડા�સ, વંદેમાતરમ્ 

ગીત, રાસ, ગરબા ડા�સ, નાટક, ડા�સ જેવી �વૃિ�ઓ કરાવી હતી. આ કાય��મમાં મહેમાનનું પ�રચય �િતભાવ અને આભારિવધી તથા સંપૂણ� 

કાય��મનું સચાલન તાલીમાથ� બહેનો  કરાવવામાં આ�યું સંપૂણ� કાય��મના અંતે શાળાના આચાય��ી તથા બી.એડ્.કોલેજના �વારા

આચાય��ીએ સંબોધન કરી શુભે�છા પાઠવવામાં આવી. તા.૧૭/૬/૨૦૧૯થી૬/૧૦/૨૦૧૯ના ઈ�ટન�શીપના સમયગાળા દરિમયાન પાંચ 

સહઅ�યાિસક �વૃિ�ઓનું આયોજન કયુ� હતું. તેમાં મહ�દી �પધા�, કેશગૂંથન, રાખી મેક�ગ, દેશભિ�તગીત અને વે�ટમાંથી બે�ટ જેવી 

�પધા�ઓનો સમાવેશ કરેલ હતો. જેમાં �થમ, ��તીય, તૃતીય નંબર આ�યા હતા. િવજેતા બનેલ િવ�ાથ�ઓને ઈનામ આપી અિભનંદન 

પાઠ�યા હતા. 

�ી એસ.સી.દાણી �ાયમરી �કૂલ



વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૧ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૩।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૧ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૩।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૧ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૩।।

ખેલ મહાકુંભમાં બાળકોનું �દશ�ન:- 

કપડવંજ કેળવણી સંચાિલત �ી સી એન િવ�ાલયના 

િવ�ાથ�ઓએ ખેલ મહાકુંભ 2019 માં િજ�લા ક�ાની 

અંડર 17 �ટબોલમાં ��તીય �થાન મેળવીને શાળાને ગૌરવ 

અપા�યું છે. તે  ઉપરાંત એ�લેટી�સ, ટેબલ ટેિનસ, 

બેડિમ�ટનમાં અ�ય િવ�ાથ�ઓ રા�ય ક�ાએ ભાગ લેવા 

જશે. શાળાના આચાય� �ી પી. બી. પટેલ તથા શાળા 

પ�રવારે આ િવ�ાથ�ઓને અને માગ�દશ�ન આપનાર 

સાહેબ �ી જે. વી. ચૌધરી અને �ી ટી. એમ. ચૌધરીને 

અિભનંદન પાઠ�યા હતા સાથે ભિવ�યમાં પણ સારા 

ખેલાડીઓ તૈયાર થાય તેવી શુભે�છા પાઠવી હતી.

િચ� �પધા�નું આયોજન :- તા. 23/09/2019 

ના રોજ �ી. સી. એન િવ�ાલયમાં ધોરણ 9 ના 

િવ�ાથ�ઓની િચ� �પધા� યો�ઈ. બાળકોએ ખુબ 

�ી સી. એન. િવ�ાલય

પી.બી.સાય�સ કોલેજ
સાય�સના રહ�યો �લાસ�મની જ�યાએ �યોગશાળામાં શી�યા

 ગુજરાત સાય�સ સીટી, અમદાવાદ ખાતે તા.૨૨/૯/૧૯ના રોજ �િસ�ધ �ફિઝિસ�ટ માઈકલ ફેરાડેના જ�મ�દન િનિમ�ે “હે�ડ 

ઓન સાય�સ એ�સિપ�રય�સ” વક�શોપનું આયોજન કરવામાં આ�યું હતું. વક�શોપમાં પારેખ �ધસ� સાય�સ કોલેજ, કપડવંજના �ોફેસર �ી 

મુકેશભાઈ એસ. ભ�ટ �વારા �યોગોનું લાઇવ ડેમો���ેશન આપવામાં આ�યું હતું. તેમણે િવ�ાથ�ઓને માઈકલ ફેરાડેના વૈ�ાિનક સંશોધનો 

અને સાય�સમાં આપેલા યોગદાન િવષે િવ�તારથી માિહતી આપી હતી. જેમાં િવિવધ સાય�સ કોલેજોના ૯૦ જેટલા િવ�ાથ�ઓએ એ�સપટ� 

�ી મુકેશભાઈ પાસેથી �યોગ �વારા િવ�ાનના રહ�યો ��યા હતાં.

ઉ�સાહ પૂવ�ક ભાગ લઇ �પધા�ને સફળ બનાવી.

વકતૃ�વ �પધા�નું આયોજન:-�ી સી.એન િવ�ાલયમાં અં�ે� ભાષામાં વકતૃ�વ �પધા� યો�ઈ. જેમાં ૨૦ િવ�ાથ�ઓએ ભાગ 

લીધો હતો. જેમાં ટોિપક હતા ૧. ગાંધી� અને તેમના આદશ� ૨. ગાંધી� અને અ�હસા અને ૩. ગાંધી� અને �વ�છતા. જેમાં પહેલા �ણ 

િવજેતાના નામ નીચે મુજબ છે. ૧. સુતરીયા હેતવી - ૧૦અ ૨. પઠાણ આદીખાન – ૧૦ઇ ૩. શેખ નઝેફા – ૧૦અ 

વૃ�ારોપણ કાય��મ:-'વૃ�ો વાવો વરસાદ લાવો' આ પંિ�તને સાથ�ક કરતું એક ઉમદા કાય� તા:૨૬/૦૯/૨૦૧૯ ને ગુ�વારે �ી સી. એન. 

િવ�ાલયના એન.સી.સી  કેડે�સ તેમજ તેઓના  એન .સી. સી ઓ�ફસર �ી એચ .એલ. પટેલ અને શાળાના આચાય� �ી પી. બી .પટેલે સંયુ�ત 

રીતે શાળામાં  વૃ� છોડ વાવી વૃ�ારોપણ કાય��મ કય� હતો. નાના બાળની જેમ એ વ�ોની માવજત કરવાનું વચન શાળાના આચાય��ીએ 

આ�યું હતું.

ખેલમહાકુંભ �ટબોલખેલમહાકુંભ �ટબોલખેલમહાકુંભ �ટબોલ િચ��પધા�િચ��પધા�િચ��પધા�

વકતૃ�વ �પધા�વકતૃ�વ �પધા�વકતૃ�વ �પધા� વૃ�ારોપણ કાય��મવૃ�ારોપણ કાય��મવૃ�ારોપણ કાય��મ
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