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વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૪ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૪ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૪ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।

�ી એમ. વી. પરીખ ઈ. મી. �કલુ
િવ�ાથ�એ શાળાનું આબેહબ ુ

મોડલ બના�યું
�ી એમ.વી. પરીખ ઈ.મી.�કૂલ માં sr.kg-II માં ભણતી કમારી ુ

�ેયા પટલ કે જણે શાળામાંથી આપવામાં આવેલ �ોજકટમાં ે ે ે

શાળાનું આબેહબ મોડલ બના�યું. જમાં વાલીએ તેને ખુબજ સપોટ�  ુ ે ે

આપી મો�ટવેટ કરી મોડલ તૈયાર કરવામાં મદદ કરી, શાળા ે

પ�રવાર તેના કામને િબરદાવી અિભનંદન પાઠ�યા હતા. આ ે

કાય�થી બાળક વાલીનો શાળા ��યેનો આદરભાવ, �ેમ અને 

લાગણી અિભ�ય�ત થાય છ.ે

જ�મ�દન િનિમ�ે શાળાની નવી પહલે

 �ાન વધારવા માટ પુ�તકોનું વાંચન એ એક મહ�વનો આધાર છ. જયારથી લખવા અને છાપવાની શ�આત થઈ �યારથી ે ે

માનવ �ારા મેળવેલું �ાન િલિપબધ કરીને સં�હ કરવામાં આ�યુ છ, આથી ઉ�મ પુ�તકો િવકસેલા મગજનો આલેખ છ. એટલે જ ે ે

બાળકને નાનપણથી વાંચનમાં રસ ઉ�પ� કરવામાં શાળાનું મહ�વનું યોગદાન રહલું છ. જની શ�આત શાળાએ લાય�ેરીના ે ે ે

આયોજન �ારા કરી છ. બાળકના �વન ઘડતરની આ નવીપહલને વાલીઓ �ારા આગળ વધારતા તેમના જ�મ�દવસે બી� કોઈ ે ે

ભેટના આપતાં પુ�તકોની અમુ�ય ભેટ આપવાની શ�આત �ી એમ. વી. પરીખ ઈ. મી. �કલમાં કરવામાં આવી. જને વાલીઓ �ારા ુ ે

સહષ� આવકારવામાં આવી.



વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૪ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૨।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૪ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૨।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૪ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૨।।

પીકનીકનું આયોજન

 �દવાળી �યાર ન�ક આવી રહી છ �યાર ે ે ે

�દવાળીનો પવ� �ી એમ.વી.પરીખ ઈ.મી.�કૂલમાં 

અનોખી રીતે ઉજવાયો હતો, જમાં બાળકોએ પોતાના ે

વાલીની મદદથી બનાવેલ કાડ�, ડકોરટીવ �દવા ે ે

બના�યાં હતાં. શાળા પ�રવાર આ �ોજ�ટ માટખૂબજ ે ેે

સુંદર “Gallery Walk” નું આયોજન કયુ�  હતું. જમાં ે

વાલીગણને આમં�ણ આપી “Gallery Walk” ખુ�ુ 

મૂકવામાં આ�યું હતું. ખૂબ જ મોટી સ�યામાં વાલીઓએ 

“Gallery Walk” િનહા�ું અને પોતાના અિભ�ાય 

આપી શાળાના કામને તેમજ બાળકોના �ોજકટને ે

િબરદા�યા હતાં. આપણી સં�કૃિત અને પરપરાને ં

વાલીઓ માટ Gallery walk નું આયોજને

 પીકનીકનું નામ સાંભળતા જ બાળકોમાં એક અનેરો ઉ�સાહ �વા મળે છ. �યાર શાળા �ારા એક  Short picnic માં ે ે

�ીમતી િનલાબેન પં�ાના ફામ� હાઉસ પર તા.૧૮-૧૦-૨૦૧૯ ના રોજ બાળકોને લઈ જવામાં આ�યા હતા. અને બાળકો જુની 

રમતો શીખે તે હતુથી િશ�કોએ બાળકોને સંતાકૂકડી, લંગડી, આધળી ખીસકોલી જવી રમતો રમાડી હતી. રમતો ઉપરાંત અવનવા ે ે

ઝાડપાન ફલો, છોડ વગેરનું આપણાં રો�દા �વનમાં શું ઉપયોગ છ તેની સમજણ આપી હતી.ે ેુ

�યાનમાં રાખી બાળકો તથા િશ�કો �ારા બનાવેલ રગોળી અને �દવા �ગટાવી આ પિવ� પવ�ની ખૂબ જ ઉ�સાહ, ઉ�ાસ અને ં

આનંદ સાથે ઉજવણી કરી એક સુંદર સંદેશ પાઠ�યો હતો.



વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૪ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૩।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૪ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૩।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૪ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૩।।

નાના બાળકોમાં જ�મ �દવસની ઉજવણીનો ખુબ જ ઉ�સાહ હોય છ. શાળામાં ભણતાં દરક બાળકોનો જ�મ �દવસ વષ� દરિમયાન ે ે

આવતો જ હોય છ. જથી શાળા વષ�માં એક વખત જ�મ �દવસની ભ�ય ઉજવણી કર છ. તારીખ ૧૮/૧૦/૨૦૧૯, ને શુ�વારના ે ે ેે

રોજ �ી �પંદન બાલ મં�દરમાં 'Grand Birthday Celebration' નું આયોજન કરવામાં આ�યું. જમાં બાળકોએ ખુબજ સુંદર રીતે ે

પોતાની કલાકૃિત રજૂ કરી. તેમજ �ફ�મીઅને બથ�ડ સ�ગ પર ડા�સ કય�. બાળકો પાસે કેક કપાવી. આ ઉજવણીમાં વાલી�ી, ે

િશ�કો અને નાના-નાના ભૂલકાઓ તેમજ શાળાના ક�વીનર તેમજ મંડળના �ો�ામ ઓ�ફસર સુરજભાઈ અને શાનભાઈ અને 

શાળાના આચાયા� બહન�ીએ  હાજર રહી ઉજવણીની મ� માણી. ઉજવણીના અંતે અ�પાહારનું આયોજન કરવામાં આ�યું. તેમજ ે

સં�થા તરફથી બાળકોને ગી�ટ આપવામાં આવી. વાલી�ીઓએ શાળાની �શંશા કરતાં જણા�યું કે તેઓ ઘર પોતાના બાળકની ે

ઉજવણી કર છ તેના કરતાં પણ ભ�ય રીતે શાળાઉજવણી કર છ અને બાળકો આ �દવસની આતુરતા પૂવ�ક રાહ �તાં હોય છ. ે ે ે ે ે

�ી �પંદન બાલમં�દર
જ�મ �દવસની ભ�ય ઉજવણી
જ�મ �દન હ બ�ચો કા,ઉપહાર �યાં ભેજ.ે ે
વો ખુદહી ઉપહાર હ, સોગાદ �યાં ભેજ.ે ે

પુ�તક વાંચન

 પુ�તકનું મુ�ય ર�ન કરતાંય અિધક છ, ર�ન બહારની ચમક ે

બતાવે છ જયાર પુ�તક અંત: કરણને ઉ�વળ કર છ. ગાંધી�ના આ ે ે ે ે

િવચારને યથાથ� કરતાં �ી �પંદન બાલમં�દરમાં તા: ૨૧/૧૦/૧૯ને 

સોમવારના રોજબાળપણથી જ વાંચન ��યે રસ ઉ�પ� થાય અને 

બાળકમાં િ�થરતા આવે તે હતુથી શાળામાં લાઈ�ેરીનું આયોજન ે

કરવામાં આ�યું. જમાં િવિવધ �કારના પુ�તકોની ગોઠવણી કરવામાં ે

આવી.  મ�હનામાં એક �દવસ DEAR (Drop Everything And 

Read)  કો�સે�ટ શ� કય�. 
 જમાં દર મહીને એક �દવસ િનિ�ત સમયે શાળામાં આવનાર ે

દરક �યિ�ત પુ�તકનું વાંચન કરશે તેવું ન�ી કરવામાં આ�યું. જના ે ે

ભાગ �પે આ �દવસે બાળકો અને િશ�કોએ સમુહમાં પુ�તકનું વાંચન કયુ�.



વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૪ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૪।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૪ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૪।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૪ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૪।।

 રગો બાળકોને ખુબ જ આકિષ�ત કર છ અને તેના િવિવધ ં ે ે

શેડ શીખવાનો પણ બાળકોને ખુબ જ ઉ�સાહ હોય છ. �ી �પંદન ે

બાલમં�દરમાં બાળકો માટ િવિવધ ડ ની ઉજવણી કરવામાં આવે ે ે

છ આ મ�હનામાં િસલેબસના ભાગ �પે શાળામાં યલો ડની ે ે

ઉજવણી કરવામાં આવી. જમાં િશ�કો અને બાળકો પીળા રગના ે ં

પોશાકમાં આ�યા. િશ�કોએ પીળા રગની િવિવધ વ�તુઓથી ં

વગ�ને સુસ� કયુ�. અને બાળકોને પીળા રગની ��ય�સમજ ં

આપવામાં આવી.

યલો ડની ઉજવણીે

�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દરના િવ�ાથ�ઓનું ખેલ મહાકભમાં �દશ�નું

�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર

 શાળામાંથી ખેલમહાકભમા �યિ�તગત રમતમાં ૭૨૫ અને સમૂહ રમતમાં ૬ ટીમનું ર��ટશન કરવામાં આ�યું હતું. જમા ું ે � ે

નીચે �માણેના િવધાથ�ઓ િવજતા પામેલા છ.આ િવધાથ�ઓ તાલુકા ક�ાએ િવજતા બની િજ�ા ક�ાએ રમવા જનાર છ.  ે ેે ે
એ�લે�ટ�સ (બહનો) ે

· U-9  30 મીટર દોડ  o ભરવાડ બાલુબેન ટીડાભાઈ (��તીય)                                             

· U-11  �ટિ�ડગ �ોડ જ�પ o ઝાલા માહી િવજયભાઈ (�થમ) રાઠોડ અંજિલ િવજયભાઈ (��તીય)ે ં

· U-14  400 મીટર  o પટલ માનસી કૌિશક કમાર (��તીય)                                    ે ુ
એથલે�ટ�સ (ભાઈઓ)

· U-9 �ટિ�ડગ �ોડ જ�પ o પઠાણ ગુફરાનખાન ગફરખાન(��તીય)                                                                ે ં ુ
· U-14 600 મીટર  o પટલ માનવ કૌિશક કમાર (�થમ)  ખાંટ સમીર બાબુભાઈ. (��તીય)ે ુ

· U-14  ચ� ફ�ક   o પટલ જનીલ જયેશ ભાઈ(��તીય) ે ૈ

· U-14  ચેસ શાહ મુ�ા ધમ�શ ભાઈ (��તીય) પંચાલ આ�દ�ય િપયુષભાઈ (��તીય)

· U-14  કબ�ીમાં બહનો તાલુકા ક�ાએ િવજતા ે ે
· U-14  ખો ખો ભાઈઓ તાલુકા ક�ાએ િવજતા    ે
 ખેલ મહાકભમાં ફટબોલની રમતમાં રા�ય ક�ાએ ગોધરા મુકામેતા.૬/૧૦/૨૦૧૯ના રોજ ધોરણ ૬ થી ૮ ના ૪ ું ૂ

ખેલાડીઓ રમવા ગયા. �યાં ઉ�કૃ� દેખાવ કરીને સેમી ફાઈનલ સુધી ર�યા. 

ભારત િવકાસ પ�રષદ આયોિજત ભારત કો �નો �પધા� 
 આ �� મંચ –૨૦૧૯ ના િવભાગ -અ માં ધોરણ ૬ થી ૮ ના ૪૮ િવધાથ�ઓએ �થમ તબ�ાની �વીઝ કો�પીટીશનમા 

ભાગ લીધો જમાં આ બે િવધાથ�ઓ િવજતા થયા. ે ે
(૧) ��પિત િ�યા િબિપનચં� (૭-બ)
(૨) પટલ શુભ �ક�મત કમાર (૬-ક) ે ુ
 ઉપરો�ત િવ�ાથ�ઓ બી� તબ�ાની �પધા�માં ભાગ લઈ કપડવંજ તાલુકાની ૯ ટીમો સામે ઉ�કૃ� દેખાવ કરી �થમ 

�થાન �ા� કયુ� હવે બંને બાળકો �ાંત ક�ાએ અમદાવાદ જશે. શાળા પ�રવાર તરફથી િવજતા તમામ િવ�ાથ�ઓને અિભનંદન ે

પાઠવે છ.ે



વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૪ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૫।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૪ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૫।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૪ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૫।।

 રા�ય પરી�ા બોડ�  �ારા લેવાયેલ િચ�કામ ઇ�ટરમી�ડયટ અને એિલમ�ટી પરી�ાનું સી.ડી. ગાંધી કે��નું 100 ટકા �

પ�રણામ આ�યું. આ પરી�ા માટ કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચાિલત સાં�કૃિતક કે��માં �ી અનંતભાઈ શાહના માગ�દશ�ન હઠણ ે ે

મંડળની તમામ �કૂલોના ભાગ લીધેલ િવ�યાથ�ઓનો 3 �દવસનો પરી�ા લ�ી તાલીમ અને માગ�દશ�નનો કાય��મ યોજવામાં આ�યું 

હતું.જમાં 95 જટલા િવ�ાથ�ઓએ ભાગ લીધો હતો. જનું સ�ળ સંચાલન સી ડી ગાંધીના િચ� િશ�ક �દલીપભાઇ ભાવસાર કયુ� હતું. ેે ે ે
 
 ઉપરો�ત પરી�ામાં તાલુકાની િવિવધ �કૂલોના િવ�ાથ�ઓએ ભાગ લીધો હતો જમાં સી. ડી. ગાંધીના િવ�ાથ�ઓ અ�ેસર ે

ર�ા હતા. તે બદલ શાળા પ�રવાર અિભનંદન આ�યા હતા.જમાં િવજતા બાળકોના નામ નીચે મુજબ છ.ે ેે ે

�ાથિમક ક�ા :-  ૧)  �ેયા કાપ�ડયા  78% ૨)  આ�દ�ય િમ�ી ૭૧% ૩)  કસારા વૈ�દકં

મા�યિમક ક�ા:-  ૧) અિભ  ભાવસાર 56% ૨) આય�ન સોની ૫૫%  ૩) �વેષા રાવલ ૫૩%

�ીમતી સી.ડી ગાંધી ઈ.મી.�કલૂ
િચ�કામ �ેડ પરી�ામાં સી.ડી ગાંધીના િવ�ાથ�ઓ અ�ેસર

સી.ડી. ગાંધી શાળા �ારા ફી�ડટીપનું આયોજન�
 શાળાની �ફ�ડ ટીપ કમીટી �ારા �

કપડવંજ િ�થત મુગુટ બાલમં�દરની એક 

મુલાકાતનું આયોજન કરવામાં આ�યું હતું. જનો ે

મુ�ય ઉ�ેશ learning, caring and 

sharing હતો આને �યાનમાં રાખીને ધો -4 ના 

િવ�ાથ�ઓએ નાના બાળકોની મુલાકાત લઈને 

તેમની સાથે તેમના િવચાર, વત�ન અને 

લાગણીઓને સમ� ઘરમાં પોતાના નાના ભાઈ 

બહન સાથે કેવીરીતે તાલ-મેલ રાખવો તેનું �ાન ે

�ા� કયુ� હતું.
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