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ऑ�ोबर   मिह�ाचा   अहवाल-   (१   ते   ३१   ऑ�ोबर   २०१९)  

हाय�ूल   शाळा   अ�ुललाट   ऑ�ोबर   मिह�ातील   उप�म   –   �क�ाम�े   िव�ा�ा�ची  
उप��थती   ९०%   होती.  

जीवन   िव�ान   –िव�ा�ा�ची   परी�े�ा   ��ीकोनातून   तयारी   क�न   घेतली.�ा   साठी   ��मंजुषा   हा   उप�म  
राबिव�ात   आला.   �ामुळे   �ां�ा   �ानात   वाढ   होऊन   �धा�   कौश�   िवकिसत   झाले.   

जीवन   गिणत   –   परी�े�ा   ��ीने   तयारी   क�न   घेतली.   िव�ा�ा�ना   अवघड   वाटणारी   गिणते   सोडवून   घेतली  
.�ां�ा   शंकांचे   िनरसन   केले.   

जीवन   कौश�   –िव�ा�ा�नकडून   पणती   रंगिवणे.   आकाश   कंदील   बनिवणे,   भेटकाड�    बनिवणे.   हे   उप�म  
घेतले   व   तसेच   िव�ा�ा�ना    आनंद   िमळिव�ासाठी   व   िवदया�ा�चा   सवा�गीण   िवकास   �ावा   या   हेतूने   ३  
िदवसीय   बालआनंद   मेळावा   बालो�ान   म�े   घे�ात   आला.   

िव�ाथ�   िवशेष   �ािव�   -१)   पणती   रंगवून   व   आकाश   कंदील   बनवून   कुणाल   बो�े   या   िव�ा�ा�ने   �तः   चा   ड� ेस  
खरेदी   केला.   

२)पथना�   �ध�त   तृतीय   �मांक   िमळिवला   

३)वेशभूषा   �धा�   -   �थम   �मांक   सायली   पुजारी   या   िव�ािथ�नीने   िमळिवला.   तृतीय   –   ��ल   कदम.  

४)   पतंग   उडिवणे   �धा�   –तृतीय   –   वेदांत   पानघरे   

लाट   हाय�ूल   ला   िवजेते   पद   �ा�   झाले   .  

सुिवचार   –�ांचे   काय�   संुदर   तो   संुदर   .  

क�ा   व   कुमार   िव�ा   मंिदर   िशरदवाड   –िव�ा�ा�ची   उप��थती   ९३%   होती.   आिण   िव�ािथ�नीची   उप��थती  
९८%   होती.   

जीवन   िव�ान   –  

  जीवन   िव�ान   म�े   जीवनस�े   व   �ांची   काय�   घे�ात   आली.अ�सुर�ा   व   भेसळयु�   पदाथ�   व   �ाचे   प�रणाम  
हे   िशकिव�ात   आले.   भेसळ   कशी   केली   जाते.   हे   �योगाने   दाखिवले   व   परी�ेची   उजळणी   घे�ात   आली.  

जीवन   गिणत   –   

गिणताम�े   घातांक,   पदावली   घे�ात   आली.   तसेच   िव�ा�ा�ची   परी�ािभमुख   उजळणी   घे�ात   आली.  

जीवन   कौश�   -  

आय�ीम�ा   का�ांचे   मंिदर   झुला   बनिवले.   कागद   व   कापडी   व�ू   बनिव�ा.   �ीिटंग   व   िनबंध  
�धा�   घेत�ा   मुलीकंडून   किवता   बनवून   घेत�ा.  

 

िवशेष   काय��म   –   वाचन   सं�ृती   मुलांम�े   �जावी   �णून   शाळांम�े   वाचनालयाचे   उद्घाटन   केले.   

िव�ाथ�   िवशेष   �ािव�   –  
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❖ पथना�   �ध�त   क�ा   शाळेने   पिहला   तर   कुमार   शाळेने   दुसरा   �मांक   िमळिवला   
❖ पतंग   उडिव�ा�ा   �ध�त   �रतेश   कोरे   ने   �थम   �मांक   िमळिवले.  

िश�क   िवशेष   �ािव�   –मोबाईल   दु��रणाम   व   �सनमु�ी   या   िवषयावरील   पथना�   िश�णिम�   सौ.  
रेडेकर   यांनी   िलिहले.   

िवशेष   उप�म   -१)   बालआनंद   मेळावा   आयोिजत   कर�ात   आले.   

२)   २-१०-२०१९   ते   ५   -१०-२०१९   म�   चाचणी   घेतली   आिण   िनकाल   तयार   कर�ात  
आला   .  

 

िव�ा   मंिदर   िशवनाकवाडी   –   िव�ाथी   उप��थती   ९०%  

जीवन   िव�ान   -  

िव�ा�ा�म�े    िज�ासा   िनमा�ण   करणे   तसेच   वै�ानीक   �ि�कोन   िनमा�ण   करणे.या  
उ�ेशाने   या   मिह�ात   िव�ान   िवषयात   िविवध   �योग   व   उप�म   रािबव�ात   आले.  

पुढील   �माणे   -   १)   वाद-िववाद   �धा�   

२)िव�ान   िवषया�ा   शंका   िनरसन   

 

जीवन   गिणत   –  

िव�ा�ा�चे   गिणत   िवषयातील   गोडी   वाढावी   या   साठी   िविवध   उप�म   घेतले-१)   गिणत   िवषय   सिमती   नेमली   .  

२)गिणत   िवषयाचे   शंका   िनरसन   ,उजळणी   ,म�   चाचणी   घेतली.  

 

जीवन   कौश�   –  

िव�ा�ा�चा   सवा�गीण   िवकास   हो�ासाठी   िविवध   उप�म   घेतला   

िविवध   �धा�   घेत�ा.   पथना�   ,पतंग   उडिवणे   ,बालआनंद   मेळावा   घेतला   .  

िश�क   िवशेष   �ािव�   –   िश�ण   िम�   सौ.   उमराणी   यांनी   गंगा   िव�ा   मंिदर   इचलकरंजी   येथे   ह�ा�रकौश�  
काय�शाळेत   सहभागी   झा�ा   हो�ा.  

सुिवचार   –क�ाचे   फळ   िम�ा�ा   िशवाय   राहत   नाही   .  

 

क� �ीय   �ाथिमक   शाळा   व   क�ा   िव�ा   मंिदर   अ.लाट   –   िव�ाथ�   उप��थती   ९५   %  

जीवन   िव�ान   –  

सहामाही   परी�े�ा   ��ीकोनातून   परी�ाचा   अ�ास   क�न   घेतला.   उजळणी   घेतली   .  
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जीवन   गिणत   –   

ऑ�ोबर   मिह�ात   परी�ा   अस�ाने   िव�ा�ा�चे   शंका   िनरसन   करणे   .   गिणताचा   सराव   घेणे   .हे   उप�म  
राबिवले   गेले  

जीवन   कौश�   –  

क�ा   िव�ा   मंिदर   म�े   गांधी   जयंती   िनिम�ाने   भाषण   �धा�   आयोिजत   कर�ात   आली.बाल   आनंद   मेळावा  
साजरा   कर�ात   आला   .  

िव�ाथ�   िवशेष   �ािव�   –  

िव�ा�ा�नी   आकाश   कंदील   व   पण�ा   बनिव�ा   .आिण   िव�ी   कौश�ाचा   आनंद   घेतला.�तः   क�   करणे   व  
पैसे   िमळिवणे   याचे   देखी   अनुभव   िमळिवले   .  

सुिवचार   –बोलून   िवचार   कर�ापे�ा   िवचार   क�न   बोला   .  

हेरवाड   हाय�ूल   ,हेरवाड   –   िव�ाथ�   उप��थती   ८५   %   

 

जीवन   िव�ान   –  

िव�ा�ा��ा   परी�े�ा   ��ीने   अ�ास   क�न   घेतला   ��   उ�रे   ,पाठांतर   क�न   घेतले   .  

शंकांचे   िनरसन   केले   ,परी�ेसाठी   माग�दश�न   केले.  

जीवन   गिणत   –   

कोन   व   कोनाचे   �कार   समजावून   िदले   .   िविवध   भूिमतीय   आकार   यावर   चचा�   घे�ात   आली  

परी�ेसाठी   माग�दश�न   कर�ात   आले   .  

िव�ाथ�   िवशेष   �ािव�   –   

मुलांनी   बालआनंद   मेळा�ा   म�े   सह्बग   नोदंिवला.   वेषभूषा   �ध�त   िश�क   ,   डॉ�र   ,सैिनक   बनून   सहभाग  
घेतला   

िश�क   िवशेष   –  

बालआनंद   मेळा�ाम�े   सौ.   शीतल   काळे   यांनी   �ंथिदंडी   म�े   सहभाग   घेतला   

सुिवचार   –   वाचाल   तर   वाचाल   

िवशेष   उप�म   –   हेरवाड   हाय�ूल   म�े   अ�रवारी   �ंथालयाचे   उद्घाटन   केले.   या   उप�मास   शाळेकडून  
खूप   संुदर   �ितसाद   िमळाला   .  

अशा   �कारे   ८   शाळांम�े   वरील�माणे   उप�म   ऑ�ोबर   मिह�ात   अंतग�त   राबिव�ात  
आले   .  

ध�वाद   !!  


