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Hello and welcome to Essex. This booklet has everyday words, 

phrases and sentences that will help you at school. 
ഹേലാ, എെസക്സിേല�് സ�ാഗതം. സ്കൂളിൽ നി�െള 

സഹായി�ു�തിന് നിത�ജീവിത�ിൽ ഉപേയാഗി�ു� വാ�ുകളും 

പദവാക��ളും വാചക�ളുമാണ് ഈ െചറുപുസ്തക�ിലു�ത്. 

 

 

You can use this booklet with other pupils, your teachers, school 

staff and your new friends.  
മ�് വിദ�ാർ�ികൾ�ും നി�ളുെട അധ�ാപർ�ും സ്കൂൾ 

സ്�ാഫിനും പുതിയ കൂ�ുകാർ�ുെമാ�ം നി�ൾ�് ഈ 

െചറുപുസ്തകം ഉപേയാഗി�ാവു�താണ്.  

 

 



 

 

Don’t worry about trying to talk in English straightaway. You 

need to listen first. 
ഉടെന തെ� എ�ിെന ഇംഗ� ീഷിൽ സംസാരി�് തുട�ും എ�് 

ചി�ി�് പരി�ഭമിേ��തില� . ആദ�ം നി�ൾ ഭാഷ േക�് 

പരിശീലിേ��തു�്. 
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Introduction to the School- 
സ്കൂളിെനാരു ആമുഖം- 

 

 Hello 

 ഹേലാ 

 

 How are you? 

 

 എെ�ാെ�യു�്? 

 

 What is your name? 

 

 നി�ളുെട േപെര�ാണ്? 

 

 My name is …….. 

 

 എെ� േപര് ........ എ�ാണ് 

 

 This is………. 

 

 ഇത് ...... ആണ് 

 

 How old are you? 

 

 നി�ൾ�് എ�ത വയസ� ു�്? 

 

 I am …………years old. 

 

 എനി�് .... വയസ� ു�്. 



 

 I am your teacher. 

 

 ഞാൻ നി�ളുെട ടീ�റാണ്. 

 

 This is your buddy. 

 

 ഇത് നി�ളുെട സുഹൃ�ാണ്. 

 

 Come here. 

 

 ഇവിെട വരൂ. 

 

 Please sit down. 

 

 ദയവായി ഇരി�ൂ. 

 

 Come with me. I will show you the school. 

 

 എെ� കൂെട വരൂ. ഞാൻ നി�െള സ്കൂൾ കാണി�ാം. 

 

 This is the hall. 

 

 ഇത് ഹാൾ ആണ്. 

 

 This is the toilet. 

 

 ഇത് േടായ്ല�് ആണ്. 

 



 This is the school office. 

 

 ഇത് സ്കൂൾ ഓഫീസ് ആണ്. 

 

 If you get lost, come to the school office. 

 

 വഴി മറ�ുേപാവുകയാെണ�ിൽ, സ്കൂൾ ഓഫീസിേല�് 

വരുക. 

 

 This is where you put your coat. 

 

 നി�ളുെട േകാ�് ഇേട� സ�ലം ഇതാണ്. 

 

 This is the library.  

 

 ഇത് ൈല�ബറി ആണ്.  

 

 This is the playground. 

 

 ഇത് േപ� �ഗൗ�് ആണ്. 

 

 This is the sports hall. 

 

 ഇത് സ്േപാർട്സ് ഹാൾ ആണ്. 

 

 This is your classroom.  

 

 ഇത് നി�ളുെട ക� ാസ� ്റൂ ം ആണ്.  

 



 It is lunchtime. 

 

 ഇത് ല�് സമയം ആണ്. 

 

 This is where you go for lunch. 

 

 ഇവിെടയാണ് നി�ൾ ല�ിനായി വേര�ത്. 

 

 It is assembly time. 

 

 ഇത് അസംബ� ി സമയം ആണ്. 

 

 We have to go into the hall. 

 

 നമു�് ഹാളിേല�് േപാേക�തു�്. 

 

 It is time to go home. 

 

 ഇത് വീ�ിേല�് േപാകാനു� സമയമാണ്. 

 

 Thank you. 

 

 ന�ി. 

 

 Please. 

 

 ദയവായി. 

 

 Goodbye 



 

 ഗുഡ്ൈബ 

 

Family- 
കുടുംബം- 

 

mother  father  sister  brother  aunt 
അ� അച� ൻ  സേഹാദരി സേഹാദരൻ  ആ�ി 

 

uncle  cousin  grandmother grandfather 
അ�ാവൻ  കസിൻ  മു�ശ� ി    മു�ച� ൻ  

 

 

 Which languages do you speak? 

 ഏെതാെ� ഭാഷകളാണ് നി�ൾ സംസാരി�ു�ത്? 

 

 Where do you come from? 
നി�ൾ എവിെട നി�ാണ് വരു�ത്? 

 

 Does anyone in your family speak English? 
നി�ളുെട കുടുംബ�ിൽ ആെര�ിലും ഇംഗ� ീഷ് 

സംസാരി�ുേമാ? 

 

 What’s your address? 
നി�ളുെട വിലാസം എ�ാണ്? 

 

 Who brings you to school? 
നി�െള സ്കൂളിേല�് െകാ�ുവരു�ത് ആരാണ്? 

 



 Who do you go home with? 
ആരുെട കൂെടയാണ് നി�ൾ വീ�ിേല�് േപാകു�ത്? 

 

 How do you get to school? 
നി�ൾ സ്കൂളിേല�് വരു�ത് എ�െനയാണ്? 

 

 I can speak……………. 
എനി�് ...... സംസാരി�ാനാകും 

 

 I come from………….. 
ഞാൻ വരു�ത് ............ ഇ�ാണ് 

 

 I am an only child. 
ഞാൻ ഒരു കു�ി മാ�തേമ ഉ�ൂ. 

 

 I have…….sister and ……brother. 

എനി�് …… സേഹാദരിയും ……സേഹാദരനും ഉ�്. 

 

 My ……….. can speak English. 

എെ� ……….. -ന് ഇംഗ� ീഷ് സംസാരി�ാൻ കഴിയും. 

 

 My address is………………… 

എെ� വിലാസം ………………… ആണ് 

 

 My …….brings me to school. 

എെ� ……… എെ� സ്കൂളിേല�് െകാ�ുവരു�ു. 

 

 I go home with my ……… 
ഞാൻ വീ�ിേല�് എെ� .....-െനാ�ം േപാകും 



 

 I go home on my own. 
ഞാൻ ഒ�യ്�് വീ�ിേല�് േപാകും. 

 

 I walk to school. 
ഞാൻ സ്കൂളിേല�് നട�ാണ് വരു�ത്. 

 

 I come by bus 
ഞാൻ ബസിലാണ് വരു�ത്. 

 

 I come by car. 
ഞാൻ കാറിലാണ് വരു�ത്. 

 

 I come by bike. 
ഞാൻ ൈബ�ിലാണ് വരു�ത്. 

 

 I come to school on my own. 
ഞാൻ ഒ�യ്�ാണ് സ്കൂളിേല�് വരു�ത്. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Education 
വിദ�ാഭ�ാസം 

 

 At what age did you start school in ………..? 
നി�ൾ സ്കൂളിേല�് വ�ു തുട�ിയത് എ�ത 

വയസ� ിലാണ്? 

 

 What time did school start in ……..? 
നി�ളുെട സ്കൂൾ ആരംഭി�ു�ത് എേ�ാഴാണ്? 

 

 What time did school finish in  …….? 
നി�ളുെട സ്കൂൾ അവസാനി�ു�ത് എേ�ാഴാണ്? 

 

 What languages can you read and write? 
നി�ൾ�് ഏെതാെ� ഭാഷകൾ വായി�ാനും 

എഴുതാനും കഴിയും? 

 

 Did you learn any languages at school? 
സ്കൂളിൽ നി�ൾ ഏെത�ിലും ഭാഷ പഠി�ുേവാ? 

 

 Did you learn English at your school? 
സ്കൂളിൽ നി�ൾ ഇംഗ� ീഷ് പഠി�ി�ുേ�ാ? 

 

 Which subjects did you like at school? 
സ്കൂളിൽ നി�ൾ�് ഏെതാെ� വിഷയ�ളാണ് 

ഇഷ്ടം? 

 

 Do you play any musical instruments? 
നി�ൾ ഏെത�ിലും സംഗീത ഉപകരണ�ൾ 

വായി�ുേമാ? 



 

 Do you like sport? 
നി�ൾ�് കായികവിേനാദം ഇഷ്ടമാേണാ? 

 

 I started school when I was……… 
എനി�് ... ആയേ�ാൾ ഞാൻ സ്കൂളിൽ േപാകാൻ 

തുട�ി 

 

 School started at …………. 
സ്കൂൾ ...... മണി�് ആരംഭി�ും 

 

 School finished at …………. 
സ്കൂൾ ...... മണി�് അടയ്�ും 

 

 I can read……  and I can write in ……….. 
എനി�് ..... വായി�ാനും ..... എഴുതാനും കഴിയും 

 

 I learnt the ………… language at school. 
ഞാൻ സ്കൂളിൽ നി�് .... ഭാഷ പഠി�ു. 

 

 Yes, I learnt English at school./No, I didn’t learn 

English at school. 
അെത, ഞാൻ സ്കൂളിൽ ഇംഗ� ീഷ് പഠി�ു./ഇല� , ഞാൻ 

സ്കൂളിൽ ഇംഗ� ീഷ് പഠി�ി�ില� . 

 

 My favourite subjects at school were………….. 
.... ആയിരു�ു സ്കൂളിൽ എനി�് ഇഷ്ടെ�� 

വിഷയ�ൾ 

 



 I can play the …………… 
എനി�് ..... കളി�ാൻ കഴിയും 

 

 Yes I like sport/No, I don’t like sport. 
അെത, കായികവിേനാദം എനി�് ഇഷ്ടമാണ്/ഇല� , 

കായികവിേനാദം എനി�് ഇഷ്ടമല� . 

 

 

maths  science  physics  biology 
കണ�്  ശാസ്�തം  ഊർ�ത��ം 

 ജ�ുശാസ്�തം 

 

chemistry geography history  music 
രസത��ം ഭൂ മിശാസ്�തം ചരി�തം  സംഗീതം    

 

art  religion  sport  literature 
കല  മതം  വിേനാദം  സാഹിത�ം 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

School Routines- 
സ്കൂൾ ദിനചര�കൾ-   

 

 

 School begins at………………and ends at………………………… 
സ്കൂൾ .... മണി�് ആരംഭി�ുകയും .... മണി�് 

അവസാനി�ുകയും െച�ു�ു 

 

 Registration is at………………………………………………………….. 
രജിസ്േ�ടഷൻ ...........................-ന് ആണ് 

 

 The first lesson is at …………………………………………………… 
ആദ�െ� പാഠം .............. മണി�ാണ് 

 

 Morning break is at ……………………for……………minutes. 
..... മണി�് .... മിനി�ാണ് രാവിലെ� ഇടേവള. 

 

 Lunch is at ……………………………….. 
ഉ�ഭ�ണം ......... മണി�് ആണ് 

 

 You can bring a packed lunch to school or have a 

school dinner. 
നി�ൾ�് ഉ�ഭ�ണം െപാതി�് െകാ�ുവരാം 

അെല� �ിൽ സ്കൂൾ നൽകു� ഭ�ണം കഴി�ാം. 

 

 A school dinner costs…………….. 
സ്കൂൾ നൽകു� ഭ�ണ�ിെ� വില .... ആണ് 

 



 The meat here is not halal but there are lots of 

other things you can eat. 
ഇവിെട ലഭി�ു� മാംസം ഹലാൽ അല� , എ�ാൽ 

നി�ൾ�് കഴി�ാൻ മ�് ഭ�ണ സാധന�ളു�്. 

 

 The first lesson in the afternoon is at 

……………………………….. 
ഉ�യ്�് േശഷമു� ആദ�െ� പാഠം .............. 

മണി�ാണ് 

 

 PE (games lessons) will be on …………………… and 

…………………………………………………………………………………………….. 

പിഇ (െഗയിംസ് പാഠ�ൾ) ……………………-നും 

……………………നുമായിരി�ും 

 

 For PE, you will need to bring your PE kit to school. 
പിഇയ്�ായി, നി�ളുെട പിഇ കി�് സ്കൂളിേല�് 

െകാ�ുവേര�തു�്. 

 

 

 

 

 

 

shorts   t-shirt  trainers  tracksuit 
േഷാർട്സ്   ടീഷർ�്  െ�ടയ്േനർസ് 

 �ടാ�്സ�ൂ �് 

 



plimsolls   football boots    towel 
പ� ിംേസാളുകൾ   ഫൂട്േബാൾ ബൂ�ുകൾ   

 ട�ൽ 

 

 

 This is your time-table. 
ഇത് നി�ളുെട ൈടംേടബിൾ ആണ്. 

 

 The number of the room for each lesson is written 

on your time-table. 
ഒേരാ പാഠ�ിനുമു� റൂ മിെ� ന�ർ നി�ളുെട ൈടം

േടബിളിൽ എഴുതിയി�ു�്. 

 

 If you get lost, go to the school office. It’s here on 

your map. 
നി�ൾ വഴി മറ�ുേപാവുകയാെണ�ിൽ, സ്കൂൾ 

ഓഫീസിേല�് േപാകുക. നി�ൾ�ു� മാ�് 

ഇവിെടയു�്. 

 

 Tomorrow is a non-pupil day, you do not come to 

school. 
നാെള വിദ�ാർ�ി-രഹിത ദിനമാണ്, നി�ൾ 

സ്കൂളിേല�് വേര�തില� . 

 

 There are three terms in the school year. Autumn, 

Spring and Summer. 
ഒരു സ്കൂൾ വർഷ�ിൽ മൂ�് േടമുകൾ ഉ�്. 

ശരത്കാലം, വസ�കാലം, േവനൽ�ാലം. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Asking for Help- 
സഹായം ആവശ�െ�ടൽ-   

 

 Where is the toilet? 
േടായ്ല�് എവിെടയാണ്? 

 

 Where is the library? 
ൈല�ബറി എവിെടയാണ്? 

 

 Where is the sports hall? 
സ്േപാർട്സ് ഹാൾ എവിെടയാണ്? 

 

 I am lost. Where is room……..? 
ഞാൻ വഴി മറ�ുേപായി. എവിെടയാണ് .... റൂ ം? 

 

 Can I borrow a pen, please? 
ദയവായി, എനിെ�ാരു േപന തരാേമാ? 

 

 I can’t find my: 
കാണാനില� : 

 

book   pen   pencil   bag 
പുസ്തകം   േപന   െപൻസിൽ  

 ബാഗ്   



 

time-table  coat   PE bag  money 
ൈടം-േടബിൾ  േകാ�്   പിഇ ബാഗ്  പണം 

 

buddy   watch  pencil-case  lunch-box 
സുഹൃ�്   വാ�്  െപൻസിൽ െകയ്സ് 

 ല�് േബാക്സ് 

 

 

 I don’t feel well. 
എനി�് നല�  സുഖം േതാ�ു�ില� . 

 

    

 

 

 

 

 

 

Question Words-  
േചാദ� വാ�ുകൾ- 

 

 Where? 
എവിെട? 

 

 

 What? 
എ�്? 

 

 



 When? 
എേ�ാൾ? 

 

 

 Who? 
ആര്? 

 

 

 How? 
എ�െന? 

 

 

 Which? 
ഏത്? 

 

 

 Why? 
എ�ുെകാ�്? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Using a Dictionary or the Internet- 
നിഘ�ുേവാ ഇ�ർെനേ�ാ ഉപേയാഗി�ൽ- 

 



 

 Have you got a dictionary in your language and 

Englishdictionary? 
നി�ളുെട ഭാഷയിലു� നിഘ�ുവും ഇംഗ� ീഷ് 

നിഘ�ുവും നി�ളുെട പ�ലുേ�ാ? 

 

 

 Have you got a dual language dictionary at home? 
വീ�ിൽ ര�് ഭാഷകളു� നിഘ�ു ഉേ�ാ? 

 

 

 Bring your dictionary to school every day. 
എല� ാ ദിവസവും നി�ളുെട നിഘ�ു സ്കൂളിേല�് 

െകാ�ുവരിക. 

 

 

 Have you got the Internet at home? 
വീ�ിൽ ഇ�ർെന�് ഉേ�ാ? 

 

 

 You can use Google Translate on the Internet to help 

you. https://translate.google.co.uk/ 

നി�െള സഹായി�ു�തിനായി ഇ�ർെന�ിൽ ഗൂഗിൾ 

പരിഭാഷ ഉപേയാഗി�ാവു�താണ്. 

https://translate.google.co.uk/ 

 

 

 Or you can use: Dictionary.com Translator, Bing 

Translator, Free Translation, Babelfish and Babylon 

on the Internet. 



അെല� �ിൽ നി�ൾ�് ഇത് ഉപേയാഗി�ാം: െന�ിെല 

ഡി�്നറി േഡാ�് േകാം �ടാൻസ്േല�ർ, ബിംഗ് �ടാൻസ്

േല�ർ. �ഫീ �ടാൻസ്േലഷൻ, ബാേബൽഫിഷ്, 

ബാബിേലാൺ. 

 

 

 This is a book for you to write useful English words 

in. 
നി�െള ഉപേയാഗ�പദമായ ഇംഗ� ീഷ് വാ�ുകൾ 

എഴുതു�തിന് സഹായി�ു�തിനു�താണ് ഈ 

പുസ്തകം. 

 

 

 Keep this book with you in class.  
ക� ാസിൽ നി�ൾെ�ാ�ം ഈ പുസ്തകം കരുതുക. 

 

 

 Write the meanings of important English words in 

your first language in your book. 
പുസ്തക�ിൽ �പധാനെ�� ഇംഗ� ീഷ് വാ�ുകളുെട 

അർ��ൾ നി�ളുെട ഒ�ാം ഭാഷയിൽ എഴുതുക. 

 

 

 Begin to make lists of important English words for 

each of your subjects. 
നി�ളുെട ഓേരാ വിഷയ�ിെ�യും �പധാനെ�� 

ഇംഗ� ീഷ് വാ�ുകളുെട ലിസ്�ുകൾ ഉ�ാ�ാൻ 

ആരംഭി�ുക. 

 

 



 Do you know the English alphabet? 
നി�ൾ�് ഇംഗ� ീഷ് അ�രമാല അറിയാേമാ? 

 

 

 You can download a translation app for your phone 

from Google- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.g

oogle.android.apps.translate&hl=en_GB 

ഗൂഗിളിൽ നി�് നി�ളുെട േഫാണിനായു� പരിഭാഷാ 

ആപ� ിേ�ഷൻ നി�ൾ�് ഡൗൺേലാഡ് െച�ാം- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goog

le.android.apps.translate&hl=en_GB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classroom Instructions- 
ക� ാസ� ് റൂ ം നിർേ�ശ�ൾ-   

 

 Copy 
പകർ�ുക 

 



 Write 
എഴുതുക 

 

 Read 
വായി�ുക 

 

 Draw 
വരയ്�ുക 

 

 Cut this out 
ഇത് െവ�ുക 

 

 Colour this in. 
ഇതിൽ നിറം െകാടു�ുക. 

 

 Underline 
അടിവരയിടുക 

 

 Put a tick 
ശരിയടയാളമിടുക 

 

 Put a cross 
േ�കാസ് ചി�ം ഇടുക 

 

 Put these in order 
�കമമായി അടു�ുക 

 

 Line up 
വരിയായി നിൽ�ുക 

 



 Clear up 
മായ്�ുക 

 

 Stand up 
നിൽ�ുക 

 

 Sit down 
ഇരി�ുക 

 

 Show me 
എനി�് കാണി�ുതരിക 

 

 Use a pencil/pen 
െപൻസിൽ/േപന ഉപേയാഗി�ുക 

 

 Put your hand up 
നി�ളുെട ൈക മുകളിേല�് പിടി�ുക 

 

 Get your book out 
പുസ്തകം പുറെ�ടു�ുക 

 

 Put your book away 
പുസ്തകം മാ�ിവയ്�ുക 

 

 Write your name here. 
നി�ളുെട േപര് ഇവിെട എഴുതുക. 

 

 Draw a diagram and label it. 
ഡയ�ഗം വരയ്�ുക, േലബൽ െച�ുക. 

 



 Write in English. 
ഇംഗ� ീഷിൽ എഴുതുക. 

 

 Write in your first language 
നി�ളുെട ഒ�ാം ഭാഷയിൽ എഴുതുക 

 

 Use your dictionary and look up these words in your 

first language. 
നി�ളുെട നിഘ�ു ഉപേയാഗി�ുക, നി�ളുെട ഒ�ാം 

ഭാഷയിൽ ഈ വാ�ുകൾ ഉേ�ാ എ�് േനാ�ുക. 

 

 Be quiet 
ശാ�മായിരി�ുക 

 

 Listen 
േകൾ�ുക 

 

 Look at ….. 
ഇത് േനാ�ുക …… 

 

 Do you understand? Yes/No 
നി�ൾ�് മനസ� ിലാേയാ? ഉ�്/ഇല�  

 

 

Homework- 
േഹാംവർ�്-  

 

 You will get homework every………. 
നി�ൾ�് എല� ാ ........ േഹാംവർ�് ലഭി�ും 

 



 

 Write down what you have to do for homework in 

your homework diary/planner. 
നി�ളുെട േഹാംവർ�് ഡയറിയിൽ/പ� ാനറിൽ എ�ാണ് 

േഹാംവർ�ിന് എെ�ാെ� െച�ണെമ�് എഴുതുക. 

 

 

 Copy this into your exercise book. 
ഇത് നി�ളുെട എക്സർൈസസ് പുസ്തക�ിേല�് 

പകർ�ുക. 

 

 

 You have to give your homework in on….. 
നി�ളുെട േഹാംവർ�് നിങ്ങൾ ..... ന് നൽേക�തു�്. 

 

 

 Do you understand what you have to do? 
എ�ാണ് െചേ��െത�് നി�ൾ�് മനസിലാേയാ? 

 

 

 Can anyone at home help you with your homework? 
നി�ളുെട േഹാംവർ�് െച�ാൻ വീ�ിൽ ആെര�ിലും 

സഹായി�ുേമാ? 

 

 

 I don’t understand what I have to do for homework. 
േഹാംവർ�് െചേ��ത് എ�െനെയ�് എനി�് 

മനസ� ിലാകു�ില� . 

 

 



 There is no-one at home who can help me with my 

homework. 
എെ� േഹാംവർ�് െച�ാനായി എെ� സഹായി�ാൻ 

വീ�ിൽ ആരുമില� . 

 

 

 

 I’m sorry. I couldn’t do my homework because I 

didn’t understand what I had to do. 
എേ�ാട് �മി�ുക. എനി�് േഹാംവർ�് െച�ാൻ 

കഴി�ില� , കാരണം എനി�് എ�ാണ് െചേ��െത�് 

മനസ� ിലായില� . 

 

 

 I tried to do the homework but it was too hard. 
ഞാൻ േഹാംവർ�് െച�ാൻ �ശമി�ു പേ� വളെര 

ബു�ിമു�ായിരു�ു. 

 

 

 I’m sorry. I forgot to bring my homework to school. 
എേ�ാട് �മി�ുക. സ്കൂളിേല�് എെ� േഹാംവർ�് 

െകാ�ുവരാൻ ഞാൻ മറ�ു. 

 

 

 When do we have to hand in our homework? 
ഇേ�ാഴാണ് ഞ�ൾ േഹാംവർ�് തേര�ത്? 

 

 



 I couldn’t do my homework because I was ill. 
എനി�് േഹാംവർ�് െച�ാൻ കഴി�ില�  കാരണം 

എനി�് അസുഖമായിരു�ു. 

 

today   tomorrow   next week 
ഇ�്   നാെള   അടു� ആഴ്ച    

 

this week  last week    this Friday 
ഈ ആഴ്ച  കഴി� ആഴ്ച    ഈ െവ�ി 

   

next Friday   last Friday  in two weeks’ time 
അടു� െവ�ി   അവസാന െവ�ി  ര�് 

ആഴ്ചയ്�ു�ിൽ  

 

morning   afternoon  yesterday 
രാവിെല   ഉ�യ്�് േശഷം  ഇ�െല  

 

Monday   Tuesday   Wednesday 
തി�ൾ   െചാ�   ബുധൻ 

   

Thursday  Friday   after the holidays 
വ�ാഴം  െവ�ി   അവധി ദിവസ�ൾ�് 

േശഷം 

 

before the holidays    at the weekend 
അവധി ദിവസ�ിന് മു�്    ആഴ്ചയവസാനം 

 

School Trips and Visits- 
സ്കൂൾ �ടി�ുകളും സ�ർശന�ളും- 

 



 This letter is about the school trip. Take the letter 

home. Show it to your mum/dad/aunt/uncle. 
സ്കൂൾ �ടി�ിെന കുറി�ാണ് ഈ ക�്. ക�് വീ�ിേല�് 

െകാ�ുേപാകുക. ഇത് നി�ളുെട 

അ�യ്�്/അച� ന്/അ�ായി�്/അ�ാവന് കാണി�ുക. 

 

 Ask your mum/dad/aunt/uncle to sign the letter to 

say that you can go on the trip. Bring the letter back 

to school and give the letter to your teacher. 
�ടി�ിന് നി�െള പറ�യയ്�ു�തിന് 

സ�തി�ു�തിനായി  

അ�േയാട്/അച� േനാട്/അ�ായിേയാട്/അ�ാവേനാട് ഈ 

ക�ിൽ ഒ�ിടാൻ ആവശ�െ�ടുക ക�് സ്കൂളിേല�് 

തിരിെക െകാ�ുവരികയും നി�ളുെട ടീ�ർ�് 

നൽകുകയും െച�ുക. 

 

 You will not be able to go on the trip unless your 

parent or aunt/uncle signs the letter. 
നി�ളുെട ര�ിതാവ് അെല� �ിൽ അ�ായി/അ�ാവൻ 

ക�ിൽ ഒ�ി�ിെല� �ിൽ നി�ൾ�് �ടി�ിന് േപാകാൻ 

കഴിയില� . 

 

 Your class will be going on a school trip on………… 
നി�ളുെട ക� ാസ� ് സ്കൂൾ �ടി�ിന് േപാകു�ത് ...... -ന് 

ആണ്. 

 

 You will travel by coach/minibus/train. 
നി�ൾ േകാ�ിൽ/മിനിബസിൽ/െ�ടയിനിൽ യാ�ത 

െച�ും. 

 



 You will leave school at ……and come back at ……………. 
നി�ൾ ... മണി�് സ്കൂളിൽ നി�് േപാവുകയും  ... 

മണി�് തിരിെ��ുകയും െച�ും. 

 

 You must be in school by …….. 
നി�ൾ സ്കൂളിൽ ..... മണിേയാെട ഉ�ായിരി�ണം. 

 

 You will need to bring a packed lunch for the school 

trip. 
സ്കൂൾ �ടി�ിനായി നി�ൾ ഉ�ഭ�ണം െപാതി�് 

െകാ�ുവേര�തു�്. 

 

 Bring a: raincoat/ jacket/umbrella/sensible shoes 
ഒരു െറയിൻ േകാ�്/ജാ��്/കുട/െസൻസിബിൾ ഷൂകൾ 

െകാ�ുവരിക 

 

 You can take some money with you to spend. You can 

take……… 
െചലവിടു�തിനായി അൽ�ം പണം 

െകാ�ുവരാവു�താണ്. നി�ൾ�് .... െകാ�ുവരാം 

 

 The trip is to: 
�ടി�് ഇവിേട�ാണ്: 

 You must wear your school uniform for the trip (but 

you can wear trainers. 
നി�ൾ �ടി�ിനായി വരുേ�ാൾ സ്കൂൾ യൂണിേഫാം 

ധരി�ണം (എ�ാൽ നി�ൾ�് െ�ടയ്നറുകൾ ധരി�ാം. 

 



 You can wear your own clothes for the trip. 
�ടി�ിന് നി�ൾ�് നി�ളുെട സ��ം തുണികൾ 

ധരി�ാം. 

 

a science museum    an art gallery 
ഒരു സയൻസ് മ�ൂ സിയം    ഒരു ആർ�് ഗാലറി 

 

an exhibition     the seaside 
ഒരു എക്സിബിഷൻ     കടേലാരം 

 

the theatre      a castle   
തിേയ�ർ      ഒരു െകാ�ാരം  

 

a history museum    a town/village  
ഒരു ചരി�ത മ�ൂ സിയം    ഒരു പ�ണം/�ഗാമം 

    

a country park     a nature reserve  
രാജ� പാർ�്     സംര�ിത വനം   

  

a wildlife park     a church      
വന�ജീവി പാർ�്     പ�ി  

 

a mosque      a hindu temple 
മുസ� ീം പ�ി      ഹി�ു അ�ലം 

 

a historical site     a sports stadium  
ചരി�ത സ്മാരകം     സ്േപാർട്സ് സ്േ�ഡിയം

   



a zoo       botanical gardens 
കാഴ്ചബംഗ� ാവ്     േബാ�ണി�ൽ ഗാർഡൻ

   

an aquarium      a farm 
അേക�റിയം      ഫാം 

 

 

 

 

 

School Holidays-  
സ്കൂൾ അവധികൾ- 

 

 Term starts on ……………………………………. 
േടം ആരംഭി�ു�ത് ......... 

 

 

 Term finishes on …………………………………… 
േടം അവസാനി�ു�ത് ......... 

 

 

 There are school holidays at the end of each term. 
ഓേരാ േടമിെ�യും അവസാനം സ്കൂൾ 

അവധിദിവസ�ൾ ഉ�്. 

 

 

 Next week is half term. School will be closed. 
അടു� ആഴ്ച ഹാഫ് േടമാണ്. സ്കൂൾ അടയ്�ും. 

 

 



 School will start again on …………………………………….. 
സ്കൂൾ വീ�ും തുറ�ു�ത് ..... നാണ് 

 

 

 Tomorrow the school will be closed. 
നാെള സ്കൂളിന് അവധിയാണ്. 

 

 

 ………..is non-pupil day. Only teachers come to school 

on that day.  

……….. വിദ�ാർ�ി-രഹിത ദിവസമാണ്. ടീ�ർമാർ മാ�തം 

ആ ദിവസം സ്കൂളിൽ വ�ാൽ മതി. 

 

 

 …………………is non-uniform day. You do not have to 

wear your school uniform on that day. 

………………… യൂണിേഫാം ഇല� ാ� ദിവസമാണ്. ആ 

ദിവസം നി�ൾ സ്കൂൾ യൂണിേഫാം ധരിേ��. 

 

 

 

 

 

 

Autumn Term    Spring Term 
ശരൽ�ാല േടം    വസ�കാല േടം 

 

Summer Term    Christmas holidays 
േവനൽ�ാല േടം    �കിസ്തുമസ� ് അവധി 



 

Easter holidays    Summer holidays 
ഈസ്�ർ അവധി    േവനൽ�ാല അവധി 

 

non-pupil day    non-uniform day 
വിദ�ാർ�ി-രഹിത ദിവസം  യൂണിേഫാം ഇല� ാ� 

ദിവസം 

 

 

Public holiday 
െപാതു അവധി 

 

 

     

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feelings-  
വികാരവിചാര�ൾ-  

 

How do you feel? 
നി�ൾ�് എ�് േതാ�ു�ു? 

 

I feel: 
എനി�് േതാ�ു�ത്:  

 

happy  sad   angry    confused 
സേ�ാഷം ദുഃഖം  േദഷ�ം   ആശയ�ുഴ�ം

  

 

lonely  tired  home-sick   upset 
ഏകാ�ത �ീണം  ഗൃഹാതുരത�ം മേനാവിഷമം 

 

 

okay  hungry   thirsty   cold   
കുഴ�മില�  വിശ�്   ദാഹം   തണു�്  

 

hot  shy  confident  ill   good 
േദ�ഷ�ം നാണം ആ�വിശ�ാസം അസുഖം  ന�ായി േതാ�ു�ു 

 

 

 

 I like/I don’t like……………………………. 
എനി�് ........... ഇഷ്ടമാണ് / ഇഷ്ടമല�  

 

 



 I want to go home. 
എനി�് വീ�ിേല�് േപാകണം. 

 

 

 I want to call my mum/dad/aunt/uncle, please. 
എനി�് എെ� 

അ�െയ/അച� െന/അ�ായിെയ/അ�ാവെന വിളി�ണം. 

 

 

 Someone is being nasty to me. 
ആെരാെ�േയാ എേ�ാട് േമാശമായി െപരുമാറു�ു. 

 

 

 Someone is making fun of me. 
ആേരാ എെ� കളിയാ�ു�ു. 

 

 

 I want to go to the toilet. 
എനി�് േടായ്ല�ിേല�് േപാകണം. 

 

 

 I’ve got a headache. 
എനി�് തലേവദനയു�്. 

 

 

 I feel sick. 
എനി�് അസുഖമാണ്. 

 

 



 I’ve got toothache. 
എനി�് പല� ുേവദനയാണ്. 

 

 

 I feel better now. 
എനി�ിേ�ാൾ ന�ായി േതാ�ു�ു. 

 

I’ve hurt my; 
എനി�് ഇവിെട മുറിേവ�ു: 

 

 

foot    arm     leg 
കാൽ പാദം   ൈക   കാൽ    

 

hand    head    back 
ൈക��ി        തല    പിൻഭാഗം   

 

finger    knee    ankle 
വിരൽ    കാൽമു�്    കണ�ാൽ 

 

nose    ear     eye 
മൂ�്    െചവി     കണ� ് 

 

   

 

Websites for Learning English- 
ഇംഗ� ീഷ് പഠി�ു�തിനു� െവബ്ൈസ�ുകൾ-  

 

 

 



 British Council for young children: 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 

 െചറിയ കു�ികൾ�ായു� �ബി�ീഷ് കൗൺസിൽ: 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 

 

 

 British Council for teenagers: 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

 കൗമാര�ാർ�ു� �ബി�ീഷ് കൗൺസിൽ: 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

 

 British Council magazine: 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/maga

zine 

 �ബി�ീഷ് കൗൺസിൽ മാഗസിൻ: 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazin

e 

 

 BBC- Learning English 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

 ബിബിസി - േലണിംഗ് ഇംഗ� ീഷ് 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

 

 Learn English 

http://www.learn-english-today.com/ 

 ഇംഗ� ീഷ് പഠി�ുക 

http://www.learn-english-today.com/ 

 

 English Banana 



http://m.englishbanana.com/ 

 ഇംഗ� ീഷ് ബനാന 

http://m.englishbanana.com/ 

 

 On Stop English 

http://www.onestopenglish.com/ 

 ഓൺ സ്േ�ാ�് ഇംഗ� ീഷ് 

http://www.onestopenglish.com/ 

 

 Many things 

http://www.manythings.org/ 

 െമനി തിംഗ്സ് 

http://www.manythings.org/ 

 

 Activities 

http://a4esl.org/  

 �പവർ�ന�ൾ 

http://a4esl.org/  

 

Add your own useful phrases here- 
നി�ളുെട സ��ം പദവാക��ൾ ഇവിെട 

േചർ�ുക-  
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