
  



  



  

           Our Founder



  

Our Members

1. Adithya Sathish
2.    Arundhathy L
3. Aswathi Shanth
4. Gayathri Sasi

5. Meera Mohanan
6. Saneesha L

7. Vismaya Biju 
8. Adarsh K A
9. Ajin Suresh

10. Arjun A
11. Arjunan M

12. Athul S
13. Govindaraj
14. Jithu Girish

15. Joshua P Mathew
16. Midhun Manoj

17. Sooraj PS
18. Stephin S 

19. Sumith Subhash
20. Swathi Krishnan

21. Vimal Raj



  

Our Little Kites Mistress

Jayalakshmi P

Jayasree N



  

ആമുഖഖ
പുതുതലമുറയുടടെ ആഭഭിമുഖഖഖ ഗുണപരമമായുഖ സര്ഗമാത്മകമമായുഖ പ്രയയമാജനടപ്പെടുത്തുന്നതഭിനമായഭി ലഭിറഭില് 
കകററ്റ്സറ്റ് എന്ന കുടഭികളുടടെ ഐ.ടെഭി കൂടമായ്മ കഹൈടടെകറ്റ് പദ്ധതഭിയഭിലൂടടെ യകരളതഭിടല 
ടപമാതുവഭിദഖമാലയങ്ങളഭില് നടെപ്പെഭിലമാകഭിവരുന. 

           ലഭിറഭില് കകററ്റ്സറ്റ് പദ്ധതഭിയഭില് അഖഗമമായ വഭിദഖമാര്തഭികറ്റ് കവവഭിധഖപൂര്ണമമായ 
പരഭിശശീലനപ്രവര്തനങ്ങളഭിലൂടടെ കടെനയപമാകുന്നതഭിനുള്ള അവസരമമാണറ്റ് ലഭഭിക്കുന്നതറ്റ്. 
സമായങ്കേതഭികരഖഗടത വഭിവഭിധ യമഖലകളഭിലുള്ള അടെഭിസമാന കനപുണഭികള് പരഭിചയടപ്പെടുന്നതഭിനറ്റ് 
അവസരഖ നല്കഭി. ഓയരമാ കുടഭിക്കുഖ തനഭികറ്റ് യയമാജഭിച്ച യമഖലയയമാടെറ്റ് ആഭഭിമുഖഖഖ ജനഭിപ്പെഭിക്കുന്നതഭിനുള്ള 
അവസരടമമാരുക്കുന്നതഭിനമാണറ്റ്. വഭിവഭിധ യമഖലയഭിടല പ്രമായയമാഗഭിക പരഭിശശീലനഖ പരഭിശശീലന പദ്ധതഭിയഭില് 
ഉള്ടപ്പെടുതഭിയഭിരഭിക്കുന. 

          നൂതന സമായങ്കേതഭിക വഭിദഖമായലമാകയതകറ്റ് വഭിദഖമാര്തഭികടള കകപഭിടെഭിച്ചുയര്ത്തുന്ന തരതഭില് 
സ്കൂള്തല പ്രവര്തനങ്ങള് കൂടുതല് അയനന്വേഷണമാത്മകവഖ സര്ഗമാത്മകവമമാകല് ഓയരമാ ലഭിറഭില് 
കകററ്റ്സറ്റ് യൂണഭിറഭിനുഖ സമാധഭികടട

                                                                                                                      എഡഭിറര്.



  

           

  സയന്ദേശഖ
               

                 ടപമാതു വഭിദഖമാഭഖമാസ സഖരക്ഷണ യജ്ഞതഭിടന്റെ ഭമാഗമമായഭി എസറ്റ്. വഭി .എച്ചറ്റ്. എസറ്റ്   പുലമാടെറ്റ്സഖസമാന
 സര്കമാര് ആവഭിഷ്ക്കരഭിച്ചറ്റ് നടെപ്പെഭിലമാകഭി വരുന്ന കഹൈടടെകറ്റ് സ്കൂള്

 പദ്ധതഭിയയമാടെനുബനഭിച്ചറ്റ് സ്കൂളുകളഭില് കഹൈടടെകറ്റ്
 കമാസറ്റ് മുറഭികളുഖ ടഎ.സഭി.ടെഭി അധഭിഷഭിത പഠനവഖ യമാഥമാര്തഖമമായഭിരഭിക്കുക-

യമാണറ്റ്. ഇഇൗ അധഖയന വര്ഷയതമാടടെ എലമാ 
സ്കൂളുകളഭിലുഖ കഹൈടടെകറ്റ് പദ്ധതഭി നഭിര്വഹൈണതഭി-
നമാവഭിശഖമമായ ഉപകരണങ്ങള് എതഭികഴഭിഞ.

ഇഇൗ ഉപകരണങ്ങള് യവണ്ട വഭിധഖ ഉപയയമാഗഭിക്കു-

ന്നതഭിനുഖ പ്രയയമാജനടപ്പെടുത്തുന്നതഭിനുഖ പരഭിപമാലഭി-
ക്കുന്നതഭിനുഖ അധഖമാപകയരമാടടെമാപ്പെഖ വഭിദഖമാര്തഭി-

കടളക്കൂടെഭി ഉള്ടപ്പെടുതഭി "ലഭിറഭില് കകററ്റ്സറ്റ് "
പദ്ധതഭി ആരഖഭഭിച്ചു. ഇതഭിന്റെ ഭമാഗമമായഭി ഞങ്ങളുടടെ

സ്കൂളഭില് ആരഖഭഭിച്ച "ലഭിറഭില് കകററ്റ്സറ്റ് " 
യൂണഭിറഭിടല കുടഭികള് ചുരുങ്ങഭിയ കമാലഖ ടകമാണ്ടറ്റ്

അനഭിയമഷന് കഖപപ്യുടഭിങ്ങറ്റ് തുടെങ്ങഭിയ വഭിവഭിധ 
യമഘലകളഭില് കകവരഭിച്ച യനടങ്ങളുടടെ യനര്കമാ-

ഴറ്റ്ച്ചകളമാണറ്റ് ഇഇൗ ഡഭിജഭിറല് മമാഗസഭിന്  
 "ലഭിറഭില് ഐകണ് "  ഇതഭിനു പഭിന്നഭില് 

പ്രവര്തഭിച്ച എലമാ ലഭിറഭില് കകററ്റ്സറ്റ് അഖഗഖങ്ങ-

ള്ക്കുഖ ലഭിറഭില് കകററ്റ് മമായസ്റ്റേഴഭിനുഖ മററ്റ് അധഖമാപകര്ക്കുഖ വഭിദഖമാതഭികള്ക്കുഖ എലമാവഭിധ
വഭിജയമാശഖസകളുഖ യനരുന.  

           ആര്. വഭിജയന്      ടഹൈഡമാസ്റ്റേര്  എസറ്റ്. വഭി .എച്ചറ്റ്. എസറ്റ്   പുലമാടെറ്റ്  
                 

                               

                                                 



  

ഉള്ളടെകഖ

● കഥകള്

● കവഭിതകള്

● ഡയറഭി

● യലഖനഖ

● ചഭിത്രങ്ങള്



  

ടവളുപഖ കറുപഖടവളുപഖ കറുപഖ

ഒരഭിടെടതമാരഭിടെതറ്റ് ടവളുത മൂന്നറ്റ് സുന്ദേരഭിയകമാഴഭി-
 ക്കു      ഞങ്ങള് ഉണ്ടമായഭിരുന.അവടരമാന്നഭിച്ചറ്റ് എനഖ

 മണണ്ണുുചഭികഞറ്റ് തശീറയതടെഭി സയനമാഷ-

യതമാടടെ കഴഭിഞവന.അങ്ങടനയഭിരഭിടക ഒരു
ദഭിവസഖ ഒരു പരുനറ്റ് യകമാഴഭികുഞങ്ങടള കമാണമാ-

നഭിടെയമായഭി.അവന് വടമഭിടറ്റ് തമായഴക്കു പറന.

കുഞങ്ങടള റമാഞമാന് തയമാടറടുത്തു.പരുനഭിടന കണ്ട യകമാഴഭിക്കുഞങ്ങള്  യപടെഭിച്ചറ്റ്ഒമാടടടെമാഒമാടഖ.

 ഒടുവഭില് അവര് ഒരു ഒഴഭിഞ കരഭിപഭിടെഭിച്ച 
കപപ്പെഭിനുള്ളഭില് ഒളഭിച്ചഭിരുന.കുറച്ചു കഴഭിഞയപ്പെമാ-
ള് മൂവരുഖ പുറത്തുവന.പയക്ഷ പരസ്പരഖ കണ്ട 

അവര് തങ്ങളുടടെ രൂപഖ കണ്ടയപ്പെമാള് ടഞടഭിയപ്പെമായഭി.  
ടവളുടവളുത അവരുടടെ കുഞശരശീരഖ കറുകറുത

നഭിറമമായഭിതശീര്ന്നഭിരഭിക്കുന.

 നഭിറതഭിലല കമാരഖഖ ജശീവനഭിലമാടണന്നറ്റ് മനസഭിലമാകഭിയ അവര് കരുതയലമാടടെ ജശീവഭിച്ചു യപമാന.

 അകമാ  ടക   ബഭിനു
                  കമാസറ്റ് 8   



  

സമമാനടപ്പെമാതഭി

                                         

                                         

    ജഭിനു ഒരു പമാവടപട കുടഭിയമാണറ്റ്. അവള് ഉറകതഭില് ഒരു സന്വേപഖ കണ.നല ഉടുപ്പെറ്റ് ധരഭിച്ചു അവള് സ്കൂളഭില് 
യപമാകുന്നതമായഭി.യനരഖ പുലര്ന.ചഭിനവഭിടന്റെ 'അമ വഭിളഭിക്കുന്നതറ്റ് യകടമാണറ്റ് അവള് ഉണര്ന്നതറ്റ്.യമമായന..അമ 
യപമാവകയമാണറ്റ്. ജഭിനു എഴുയനറ.സ്കൂളഭില് യപമാകുന്നതഭിനറ്റ് ഒരുങ്ങഭി.അവളുടടെ കശീറഭിയ ഉടുപ്പെറ്റ് കണ്ടയപ്പെമാള് അവള്കറ്റ് സങ്കേടെഖ 
വന.ദദുഃഖഖ ഉള്ളഭിടലമാതുകഭി അവള് കശീറഭിയ ഉടുപഖ ധരഭിച്ചു സ്കൂളഭിടലതഭി. സ്കൂളഭില് അടസഖബ്ലയഭില് അവളുടടെ സങ്കേടെഖ 
നഭിറഞ മുഖഖ കണ ടെശീച്ചര് കമാരഖഖ തഭിരകഭി. അവള് പറഞ എനഭികറ്റ് നടലമാരു ഉടുപ്പെഭില പഭിറന്നമാളഭിനഭിടെമാന്. പടക്ഷ 
ഞമാന് സന്വേപഖ കണ്ടതറ്റ് ഞമാന് നടലമാരു ഉടുപ്പെഭിടറ്റ്  സ്കൂളഭില് യപമാകുന്നതമാണറ്റ്. ആ സമയഖ ടെശീച്ചര് അവള്കറ്റ് പുഞഭിരഭിയയമാടടെ 
ഒരു ടപമാതഭി സമമാനഭിച്ചറ്റ്.അവള് വശീടഭില് ടചന്നതഭിനു യശഷഖ ടപമാതഭി അഴഭിച്ചു യനമാകഭി. അതമാ നടലമാരുടുപ്പെറ്റ്. അവള് 
സയനമാഷഖ ടകമാണ്ടറ്റ് തുള്ളഭിച്ചമാടെഭി.

                                                                സന്വേമാതഭി കൃഷ്ണ ,

                                                                                 കമാസറ്റ്  8



  

                                
 അഹൈങ്കേമാരഭിയമായ സഭിഖഹൈഖ

നല മഴ ഉള്ള ഒരു ദഭിവസഖ 
മുയലുഖ ആമയുഖ കുഞങ്ങളുഖ തശീറ
യതടെഭി ഇറങ്ങഭി. നടെന നടെന്നറ്റ് ഒരു

കമാരററ്റ് യതമാടതഭില് എതഭി.  ആര്തഭിയയമാടടെ 
കമാരററ്റ് തഭിന തുടെങ്ങഭി അയപ്പെമാള് 

ഭയങ്കേരമമായ മഴ ടപയ്തു മുയലുഖ ആമയുഖ 
കുഞങ്ങളുഖ  അവഭിടടെ നഭിനഖ ഓടെഭി .
ഗുഹൈ കണ അവഭിടടെ കയറഭി നഭിന 

അയപ്പെമാള്  ആ ഗുഹൈയഭില് ഒരു സഭിഖഹൈഖ വന .മുയലുഖ ആമയുഖ
കുഞങ്ങളുഖ ജശീവനു ടകമാണ്ടറ്റ് ഓടെഭി .സഭിഖഹൈഖ അവരുടടെ പുറയക 

ഓടെഭി .മുയലുഖ ആമയുഖ കുഞങ്ങളുഖ വഴഭിയഭില് കണ്ട ഒരു കുഴഭിയുടടെ 
മുകളഭിലൂടടെ ചമാടെഭി. അപറടതതഭി. പഭിന്നമാടല വന്ന 

 സഭിഖഹൈഖ ആ കുഴഭിയഭില് വശീണ. അടങ്ങന മുയലുഖ കുഞങ്ങളുഖ രക്ഷടപട. 

                                    
                                   ആദഭിതഖന് 
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 മടെഭിമമാറഭി

 മഹൈമാ മടെഭിച്ചഭി  ആയഭിരുന കഭിങ്ങഭിണഭി  തത. എയപ്പെമാഴുഖ ടപമാതഭില് മടെഭിപഭിടെഭിച്ചഭിരഭിക്കുന . ഒരു 
ദഭിവസഖ തശീറയതടെഭി 

യപമാകമാനമായഭി  കൂടകമാര് കഭിങ്ങഭിണഭി തതടയ വഭിളഭിച്ചു  ഞമാന് വരുന്നഭില  എനഭിക്കു വയറു 
യവദനമായമാ. അവള്

പറഞ .അന്നറ്റ് കവകഭിടറ്റ് കുടകമാര് വന്നയപ്പെമാള് കഭിങ്ങഭിണഭി തതയറ്റ് കൂടെഭിയുള്ള ആഹൈമാരഖ 
ടകമാണവന .

പഭിയറന അവള് തശീറ യതടെഭി യപമായമാല്.കുടകമാര് ആഹൈമാരഖ ടകമാണ്ടറ്റ് വന കുറച്ചു ദഭിവസഖ 
കഴഭിഞയപ്പെമാള്  

കുടകമാര്കറ്റ് കഭിങ്ങഭിണഭിയുടടെ സൂത്രഖ മനസഭിലമായഭി . അവര് പഭിന്നശീടെറ്റ് കുയറ പഴങ്ങള് ടകമാണ വന. 

കഭിങ്ങഭിണഭിയറ്റ്
ടകമാടുകമാടത കഴഭിച്ചു. കഭിങ്ങഭിങ്ങഭിണഭിയറ്റ് ടകമാതഭിയമായഭി .അവരുടടെ കൂടടെ

യപമായഭിരുന എങ്കേഭില് എനഭിക്കു പഴങ്ങള് കഴഭികമാമമായഭിരുന മടെഭിപഭിടെഭിച്ചതമാ 
കുഴപ്പെമമായതറ്റ് .പഭിയറന്നറ്റ് കഭിങ്ങഭിണഭി കുടകമാര്ടകമാപ്പെഖ തശീറ യതടെഭി യപമായഭി .

അങ്ങടന അവളുടടെ മടെഭി മമാറഭി 
                                                                         അരുനതഭി 
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ഉത്സവമമായറ്റ്
ടകമാമഖ കുഴലുഖ ടചണ്ടയുമമാടയതഭി 
അമ്പലമുറത്തുത്സവമമായഭി
ടെമ്പടെ പടെപടെ യമളഖ ടപമാങ്ങഭി
അമ്പലമുറത്തുത്സവമമായഭി
വളയുഖ തളയുഖ ടബമാമയുടമതഭി 
അമ്പലമുറത്തുത്സവമമായഭി
ഉത്സവമുറയതമാടെഭിനടെകമാന്
കുഞങ്ങള്ടകന്തുത്സമാഹൈഖ
തപ്പെടെഭി തകഭിലടെഭി തമാളഖ യമളഖ 
ടപപ്പെര ടപപ്പെര ടകമാമവഭിളഭി
ടതയഖടതയഖ ടതയക ടതയഖ
കമാവടെഭി പൂവടെഭി തഭിറയമാടഖ
                                      ശശീശങ്കേര് 
                                           കമാസറ്റ് 8



  

ആന
  

       കരയഭിടല വലഭിയ മൃഗഖ 
              പതമായഖ യപമാലുള്ള വയര്
              തൂണയപമാലുള്ള കമാലുകള്
             മുറഖ യപമാലുള്ള ടചവഭികള്

             നശീണ്ട തുമ്പഭികക
             വളഞ ടകമാമകള്

             കറുത നഭിറഖ 
             പമാറയപമാലുള്ള ശരശീരഖ

             ടചറഭിയ കണകള് 
             ടഹൈമാ ! ഏടനമാരു ഭയങ്കേരഖ ഭയമാനകഖ 

                                                                                              സഭിദ്ധമാര്ഥറ്റ്  ഏ  നമായര്      
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  ഡയറഭി
13/02/2017 ടവള്ളഭി

   ഞമാന് രമാവഭിടല 6 മണഭികറ്റ് എഴുയന്നറ. പല്ലുയതച്ചു. ചമായ കുടെഭിച്ചു. കുളഭിച്ചു. ആഹൈമാരഖ കഴഭിച്ചു. 9:30 ആയയപ്പെമാള് 
സ്കൂളഭില് എതഭി. ഇന്നറ്റ് ഞങ്ങളുടടെ സ്കൂളഭില് ടമടഭികറ്റ് യമള ആയഭിരുന. അസഖബ്ലഭി നടെന. അതഭിനുയശഷഖ ഒരു 
യയമാഗഖ ഉണ്ടമായഭിരുന. രക്ഷകര്തമാകള് ഉണ്ടമായഭിരുന. ബഭി.ആര്.സഭി യഭില് നഭിനഖ 2 ടെശീച്ചര്മമാരുഖ വമാര്ഡറ്റ് 
ടമമ്പര്മമാരുഖ എതഭിയഭിരുന. ടമടഭികറ്റ് യമളയുടടെ പ്രയയമാജനടതക്കുറഭിച്ചറ്റ് എലമാവരുഖ സഖസമാരഭിച്ചു. പഭിന്നശീടെറ്റ് 
ഞങ്ങളുഖ ടെശീച്ചര്മമാരുഖ യചര്ന്നറ്റ് ഉണ്ടമാകഭിയതുഖ യശഖരഭിച്ചതുമമായ സമാധനങ്ങള് പ്രദര്ശഭിപ്പെഭിച്ചതറ്റ് കമാണമാനുള്ള 
അവസരമമായഭിരുന. ഞങ്ങളുടടെ രക്ഷകര്തമാകള് അടതലമാഖ കണ. ബഭി.ആര്.സഭി യഭിടല ടെശീച്ചര്മമാര് 
ഞങ്ങയളമാടെറ്റ് ചഭില യചമാദഖങ്ങള് യചമാദഭിച്ചു. ഞങ്ങള് അവയ്ക്കുള്ള ഉതരവഖ പറഞ. എലമാവര്ക്കുഖ യമള ഒതഭിരഭി 
ഇഷ്ടടപ്പെട. ഉച്ചകറ്റ് യചമാററ്റ് ഉണകഴഭിഞയപ്പെമാള് ഡയറഭിടല വഭിജയയമമാഹൈന്സമാര് വന. സമാറുഖ പ്രദര്ശനതഭിടല 
ഇനങ്ങള് കണ. 4 മണഭികറ്റ് സ്കൂളഭില് നഭിന്നറ്റ് വശീടഭിടലതഭി വഭിയശഷങ്ങള് പറഞ. കുളഭിച്ചു. ചമായ കുടെഭിച്ചു. 9 

മണഭികറ്റ് അതമാഴഖ കഴഭിച്ചറ്റ് ഉറങ്ങമാന് കഭിടെന. എനഭികറ്റ് വളടര അധഭികഖ സയനമാഷമുള്ള ദഭിവസമമാണറ്റ് ഇന്നറ്റ്. 
                      
                                                                                                                           അഭഭിയ 
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                                                     മഹൈമാത്മമാ ഗമാനഭി                                                                       
                                      

യമമാഹൈന്ദമാസറ്റ് കരഖചന്ദേറ്റ് ഗമാനഭി 1869 ഒയകമാബരറ്റ് 2 നറ്റ് ഗുജറമാതഭിടല യപമാര്ബനറഭില് ജനഭിച്ചു. 

അച്ഛന് കരഖചന്ദേറ്റ് ഗമാനഭി.'അമ പുതറ്റ് ലഭിബമായഭി. അയദ്ദേഹൈതഭിനറ്റ് രണ്ടറ്റ് സയഹൈമാദരനമാരുഖ ഒരു 
സയഹൈമാദരഭിയുഖ ഉണ്ടമായഭിരുന. പതഭിമൂന്നമാഖ വയസഭില് കസ്തൂര്ബടയ വഭിവമാഹൈഖ കഴഭിച്ചു. ഇനഖയഭില് 

അടെഭിസമാന വഭിദഖമാഭഖമാസവഖ ഇഖഗ്ലണ്ടഭില് നഭിന്നറ്റ് വകശീല് പഠനവഖ പൂര്തഭിയമാകഭി. പഠനതഭിനറ്റ് 
യശഷഖ ഇനഖയഭില് തഭിരഭിടച്ചതഭിയ ഗമാനഭിജഭി സന്വേമാതനഖ സമരതഭില് പങ്കുയചര്ന. അഹൈഭിഖസയഭില് 
അധഭിഷഭിതമമായ സതഖമാഗ്രഹൈ സമരമുറയമാണറ്റ് അയദ്ദേഹൈഖ സന്വേശീകരഭിച്ചതറ്റ്. ഈ സമരതഭിലൂടടെ അയദ്ദേഹൈഖ 
ബഭിടശീഷുകമാടര മുടകുതഭിച്ചു. 1942 -ല് കന്വേഭിററ്റ് ഇനഖ സമരഖ നടെതഭി.1947 -ല് ഇനഖകറ്റ് സന്വേമാതനഖഖ 

യനടെഭി തന. രവശീനനമാഥ ടെമായഗമാറമാണറ്റ് ഗമാനഭിജഭികറ്റ് മഹൈമാത്മമാ എന്നറ്റ് യപരറ്റ് നല്കഭിയതറ്റ്. ' 
എടന്റെ ജശീവഭിതമമാണറ്റ് എടന്റെ സയന്ദേശഖ ' എന്നമാണറ്റ് ഗമാനഭിജഭി പറഞതറ്റ്. 

'എടന്റെ സതഖമായനന്വേഷണപരശീക്ഷണങ്ങള് ' എന്ന കൃതഭി അയദ്ദേഹൈതഭിടന്റെ ആത്മകഥയമാണറ്റ്. 1948 

ജനുവരഭി 30 -നറ്റ്  നമാഥുറമാഖ യഗമാഡറ്റ് ടസ എന്ന മതഭമാനടന്റെ ടവടെഭിയയററ്റ് മരഭിച്ചു. ഗമാനഭിജഭിടയ നമള് 
രമാഷ്ട്ര പഭിതമാവമായഭി ആദരഭിക്കുന.  

   യനമായല് സജഭി 
         കമാസറ്റ് -6 



  



  



  



  



  



  



  

നന്ദേഭി

ലഭിറഭില് കകററ്റ്സറ്റ് യൂണഭിറഭിടന്റെ യനതൃതന്വേതഭില് തയമാറമാകഭിയ
 'Little Icon' ഡഭിജഭിറല് മമാഗസഭിന് നഭിര്മമാണതഭില് സഹൈകരഭിച്ച 

എലമാവര്ക്കുഖ നന്ദേഭി. 
 

  നമസമാരഖ
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