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ഉള്ളടകക്കം 

കൈവർ ലപേജറ്റ് 
തലോളുകൈളളിലൂടട ......
മളികൈവളിടന്റെ പേലോതയളിൽ മുലനലോടറ്റ് 
ആ ശക്കംസകൈള
ചളില  സുവർണ നളിമളിഷങ്ങള  2018-19
നക്ഷതക്കം
സസ്ത്രീജനക്കം
Great thought of Dr.A.P.J Abdul 
Khalam
In memory of a Loved One
Little Kites
ചളിത രചന 
Two little Magic Words
നനളി 
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ആശശംസകള
പപശംപുസ്തകതത്തിനപ്പുറശംവത്തിവരവത്തിനത്തിമയ സപങങ്കേതത്തികവത്തിദദ്യയുടട

സപങങ്കേതങ്ങളകശം  ഉപകരണങ്ങളകശം  വത്തിദദ്യപദദ്യപസ പ്രകത്തിയയത്തില
വലത്തിയ  പങ്കുവഹത്തികപനുണണ.  പ്രസ്തുത  സങങ്കേതങ്ങള  ഉപങയപഗത്തിചണ
ടസനണ  അങലപഷദ്യസണ  സ്കൂളത്തിടല  “ലത്തിറത്തില  കകറണസണ”  അശംഗങ്ങള
തയപറപകത്തിയ  ഡത്തിജത്തിറല  മപഗസത്തിനണ  എല്ലവത്തിധ  ആശശംസകളശം
ങനരുന.

(ഒപണ)
 അജമതട നജപയമ (എചട.എല)
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  ചമല സവരണ നമമമഷങളമലനട....
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നക്ഷതക്കം
വസ്ത്രീണ്ടുടമലോരു മഴകലോലക്കം    
ലവനലളിനു വളിട നലറ്റ്കൈളി
കൈനത്ത ശബറ്റ്ദലത്തലോടളിടളി മുഴകവക്കം
നളിലലോവളിടന മലോയറ്റ്ചറ്റ് മളിന്നുലക്കം
ഉണങ്ങളി വരണ്ട പേലോടങ്ങളകക്കം
വലോടളിത്തളളന പൂവകൈളകക്കം
ഒലരടയലോരു ഭലോവക്കം
മഴയലോയളി കൈലോത്തളിരളികന
ലവഴലോമ്പലളിടന്റെ ഭലോവക്കം.
തളിളങ്ങളി നളിന നക്ഷതങ്ങളക മസ്ത്രീടത
ഇരുണ്ടു വന കൈലോർലമഘക്കൂടക്കം
അവ മഴയലോയറ്റ് ടപേയളിറങ്ങളിയലപലോള
ഉറകത്തളിൽ നളിന്നുണർന
പൂകളുക്കം പേലോടങ്ങളുക്കം
അലപലോഴക്കം
ഉറങ്ങളികളിടന നക്ഷതടത്ത
ആരുക്കം കൈണ്ടളില.
ലമഘങ്ങളകളിടയളിൽ വളിങ്ങളി നളിനറ്റ്
കൈരയലോനുക്കം ചളിരളികലോനുക്കം വയലോടത
എവളിടടലയലോ മറഞ്ഞു നളിലറ്റ്കന
നക്ഷതത.

BY  
TIJO 
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സസ്ത്രീജനക്കം
ഇരുടളിടലലോരു

ഒളളിമറയളിടലവളിടലയലോ
വസ്ത്രീടളിലുറങക്കം തന

കുഞളിൽ വളിശപകൈറലോന 
അരടകടളിൽ

ചൂടറ്റ് വളിൽകടനലോരമ
അവരുടമലോരു

സസ്ത്രീജനക്കം തടന
പുണണ്യടമന്നു

വളിളളികലോവന
സസ്ത്രീജനക്കം

  പബമൻ നജ .9I
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Great thoughts of Dr..A.P.J. AbdulKalam

*All birds find shelter during rain.
But eagles avoid 
rain by flying above the clouds
problems are common but attitude
makes the difference.

*If you fail,give up because fail means first attempt “
in learning .end is not the end, infactend means ”
effort never dies .if you get no as an remember n.o ”
means
Next opportunity“ ”

*A child of god I am great than anything that can 
happen to me

                                                                     James
                                                       9 I
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IN MEMORY OF A 
LOVED ONE ...........

TO LOSE SOMEONE I LOVED
SO MUCH 
BRINGS PAIN BEYOND BELIEF 
THERE ARE NO WORDS TO
EASE MY PAIN 
 MY SADNESS AND MY GRIEF 
I FEEL I LOST  SOME ONE SO CLOSE 
SO WONDER FULL AND DEAR 
I THINK ABOUT YOUR SPECIAL WAYS 
AND WISH THAT YOU WERE NEAR 
BUT ALTHOUGH YOU HAVE FELT THIS WORLD 
YOU WILL STAY WITHIN MY HEART 
GUIDING LIKE AN ANGEL 
EVEN THOUGH WE ARE APART 
FOR LOVE IS EVER  LASTING 
AND SO ARE MY MEMORIES YOUR LEGACY THAT 
ALL WAYS  THERE TO LIGHT THE WAY FOR ME

  ALAINE STEVE 
 9 c
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Little KITEs'‘

‘Little KITEs'   IT Club is  a unique
initiative  of  KITE,  which  feature
over 1 lakh student members. The
Hi-School  Kuttikootam programme,
which  was  part  of  the  Public
Education  Rejuvenation  Mission
of the State Government, through
which  students  were  given
intense training in 5 areas such as
Animation,  Cyber  Safety,  Malayalam  Computing,  Hardware  and
Electronics,  has  been  structurally  upgraded  in  Student  Police
Cadets model, thus becoming Little KITEs IT Clubs . Little KITEs is‘ ’

set to become the largest Student IT Network in the Country.  
Hon. Chief Minister, Shri. Pinarayi Vijayan has launched this unique
initiative  on  22nd  January  2018  at  Thiruvananathapuram.  In
addition to the already identified 5 Core areas, more topics have
been added such as Development of Mobile Apps, Programming,
Robotics,  E-Commerce,  E-Governance,  Video  Documentation,
Web TV etc to the activity bouquet of 'Little KITEs .`

Objectives of Little KITES programme

1. To encourage the natural interest of students in ICT field and to
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create  a  culture  for  appropriate  usage  of  technology  and
software.

2. To provide an opportunity for students to learn the different
perspectives of ICT tools, so as to make use of them for their
learning activities.

3.  To  ensure  participation  of  students  in  the  usage  and
upkeeping on ICT equipments at schools, thereby increasing the
productivity of the school is ICT enabled learning.

4. To empower students to undertaken minor technical issues of
ICT equipments.

5.  To enrich  students on proper  and safe internet  usage and
cyber security, and also to inculcate the importance of language
computing.

Shijin.M

9I
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Kirsten 
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Abhijith A 
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Vidhu Prasad 
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TWO  LITTLE  MAGIC  WORDS
There are tow little magic words, 

that can open any door with
ease

one little words
is thanks” ”

and the other little words is please” ”
oh you 'l lb be so surprised

what these two little words can do 
they work like a charm for you 

now when you ask  for butter say
please pass the butter  good manners“ ”
are never out of time. And when you

get the butter, the next thing you
ought to say is thanks ,with a great” ”

big sunny smile.
No matter what you ask for

say please when you ask it“ “
say, thanks you get it. ” ”

                                               JAMES
                                              9I
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നനളി
സർവശക്തനലോയ ജഗദസ്ത്രീശശ്വരനറ്റ്...........
ലളിറളിൽ കകൈററ്റ്സളിടന്റെ ഡളിജളിറൽ മലോഗസസ്ത്രീന
തയലോറലോകലോന നളിർലദ്ദേശങ്ങളുക്കം 
ലപലോതലോഹനങ്ങളുക്കം
തന കകൈററ്റ്സറ്റ് മലോസ്റ്റർ കൈണ്ണന സലോറളിനുക്കം , 
ഞഞളുടട ബഹുമലോനടപട  ടഹഡറ്റ്മലോസ്റ്റർ 
അജളിതറ്റ് ലജലോയളി സലോറളിനുക്കം.......... 
പുലരലോഗതളികൈള വളിലയളിരുത്തളിസർവ 
പേളിന്തുണയക്കം
നൽകൈളിയ ലജലോസറ്റ് ലതലോമസറ്റ് സലോറളിനുക്കം
ഒപക്കം നളിന്നു ശക്തളി പേകൈർന സുമ  
ടസ്ത്രീച്ചർകക്കം..........
സൃഷളികൈള തയലോറലോകളിയ പളിയ 
വളിദണ്യലോർതളികൈളകക്കം
നനളി...............നനളി....................നനളി......................
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