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NSV VOCATIONAL HIGHER 

SECONDARY SCHOOL

Little KITEs

Little KITEs unit No.LK/2018/40020

Ph:0475 2222741

E-mail:40020nsvplr@gmail.com



              മമാനനേജര

ശശ  .  കക  .   സുകുമമാരന

       ഈ ലലിറലില് കകററ്റ് സസംരസംഭതലിനേറ്റ് എകന്റെ 
എലമാ വലിധ പലിന്തുണയസം അറലിയലിക്കുന.
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കഹെഡറ്റ് മലിസറ്റ്ട്രസറ്റ്

ശശമതലി.റമാണലി . എസറ്റ് . രമാഘവന. 

               

 എന.എസറ്റ്.വലി.വലി.എചറ്റ്.എസലികല 
ലലിറലില് കകററ്റ് ഐറലി കൂടമായറ്റ്  മയകടെ എളലിയ 
സസംരസംഭമമായ 'കലലിക'   ഡലിജലിറല്  മമാഗസശനേറ്റ് 
എലമാ വലിധ ആശസംസകളസം നനേരുന. 
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. നനിലന്തോവനിനന്റെ തന്തോരന്തോടഷ.........................................................2
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           അമ
ഒരു പൂവമായലി  ഞമാന തളലിരത

നേമാള്മുതല്-

എനകകപലിടെലിക്കുന അമ.

അറലിവലികനറ ആദദമാക്ഷരസം
പകരകന്നെന്നെലില്

കവളലിചസം നേലിറയ്ക്കുന അമ.

കമകല,ഞമാന നപമാകുന്നെ വഴലികളലികലലമാസം
നസ്നേഹെതലിന പൂകമത വലിരലിയ്ക്കുന അമ.

ഉയരകചയലില് എകന്നെ കകപലിടെലിച്ചുണരതസം
ഒരു തമാങമാണറ്റ്,തണലമാണറ്റ് അമ
എന കമാകലമാന ഇടെറുന്നെ നനേരതറ്റ്
വശഴമാകത കകതന കൂകടെവന്നെമ.

നേന്മതന കവളലിചമമാണമ
കമാണുന്നെ കദവമമാണമ
നനേരലികന്റെ രൂപമമാണമ.

കളങ്കമലിലമാതയമാ ചലിരലിയലില് വലിടെരുന
അമതനവമാത്സലല്വ പൂരവസം നേന്മയസം

അണയമാത വലിളകമാണു അമ
ഞമാന  വനലിക്കുസം ഗുരുവമാണമ

              -ഐശല്വരദ സനനമാഷറ്റ്- X A  
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                                          നനിലലാവനിനന്റെ തലാരലാ ടട്ട്       
                         നവയനിനലറ്റു മൂഖക 
തുടുത്തുസനദ.വഴനിവനിളക്കുകള കണണ്ണുു തുറന്നു 
തുടങ്ങനി.മന്തോനതഷ വനിളറനിയ നനിലന്തോവഷ.കര്മനനിരതമന്തോയനിരുന്ന 
ഒരു ദനിവസക വനിടപറയുകയന്തോണഷ.തണുത്തു തുടങ്ങനിയ 
കടലതദ്ധീരത്തു നനിന്നുക എഴുനന്നലകന്തോനന്തോവന്തോനത അവര് 
കടലനിനലകഷ കണ്ണയചഷ ഇരുന്നു.''നപന്തോകനണ?'' 
അനനസന്തോഗരതനിനലകഷ കണനടനിരുന്ന വമഥനിലനിനയന്തോടഷ 
ദുര്ഗ നചന്തോദനിച.                                               

''നവണക.ഒരുനന്തോള നപന്തോനകണതനല.....ഈ കടലപ്പരപ്പഷ 
നപന്തോനല എന്നുക വശദമന്തോയനിരനിക്കുന്ന ഒന്നുക ഈ 
ജദ്ധീവനിതതനില ഉണന്തോയനിടനില. അലക നനരക കൂടനിയന്തോവന്തോക.''

     ദുര്ഗ അവളുനട കണകളനിനലകഷ ഉറ്റു നനന്തോകനി.ഏനറ 
നനരക അങ്ങനന നനന്തോകനിയനിരുന്നനപ്പന്തോള ദുര്ഗ അവളുനട 
യയൗവ്വനക വമഥനിലനിയനില കണ. 

                        ''എനന്തോണനിതനില ഇത്ര പുതുമ... ഈ 
നദ്ധീലനനിറതനില  ഞന്തോനനന്തോന്നുക പുതുതന്തോയനി കന്തോണുന്നനില.''

വമഥനിലനി പു  ഞനി രനിച.

''ഞന്തോന് നകവലക ഈ നനിറങ്ങനളയല നനന്തോക്കുന്നതഷ 
ദദ്ധീദനി...മനനഹരമന്തോയ ഒരു സമന്തോഗമനതയന്തോണഷ.ശന്തോനവക
പ്രക്ഷുബ്ധവമന്തോയ              
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ഇരുമനസ്സുകളുനട കുടനിനചരല
                           
അശനമന്തോയ ഒരു ആതന്തോവഷ ശന്തോനതശദ്ധീലനിച 
മനറന്തോരു ആതന്തോവനിനനന്തോടഷ  സകവദനിക്കുന്ന ഒരു 
ദനിവദമുഹൂര്തതനിനഷ ആ സനദസന്തോകനിയന്തോയനി.ഇരുടഷ 
പരന്നു തുടങ്ങനിയനിരുന്നു.

''നദ്ധീനയനന...നരവതനിനയന്തോടഷ മനിണന്തോതതഷ എത്രയന്തോയന്തോലക 
അവള നനിനന്റെ അമയനല''.
വമഥനിലനി അതഷ നകളകന്തോനന്തോഗ്രഹനികന്തോ ഞനിനടന്ന നപന്തോനല 
എഴുനന്നറ്റു.നെ
 ''വന്തോ...നപന്തോകന്തോക''
ബസനില അടുതടുതനിരനിക്കുനമന്തോഴുക അവര് ഒരുപന്തോടഷ 
അകലതനിലന്തോയനിരുന്നു.ദുര്ഗയഷ മുഖക നകന്തോടുകന്തോതനിരനിയന്തോന് 
വമഥനിലനി പുറക കന്തോഴഷചകളനില മുഴുകനി.സശ്വനക 
തനിരക്കുകളനിനലകഷ ഒതുങ്ങുന്ന നഗരനതനയന്തോ 
ശബഷമുഖരനിതമന്തോയനി
അതനിനന്റെ ഒന്തോരങ്ങനളനയന്തോ അവള കണനില.

             നനിറക മങ്ങനിയ ഏഴു ദനിവസക മുന്പുള്ള ഒരു 
ശപനികനപ്പട നനിമനിഷനത അവള ഒന്തോര്നതടുത്തു.

                   രന്തോവനിനല മുതല ആരകഭനിച വഴക്കുകളു
നട ഒരു നഘന്തോഷയന്തോത്ര തനന്നയന്തോയനിരുന്നു എലന്തോതനിനക 
വഴനിവചതഷ.''മധ...നദ്ധീ ഇന്നഷ നടകഷവറലസനില വചഷബഹളക 
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വചനതനനിനന്തോ?നനിനനകനന്തോ നബന്തോധവക ഇലന്തോണന്തോനയന്തോ?.'' 

''ഞന്തോന് മമനിനയന്തോടഷ പറഞതനല...വരുന്നനിലന്തോനയന്നഷ...''
''ഒന്തോ...അനപ്പന്തോ അതന്തോണനല...നനിനന്റെ ഫ്രണഷസനിനന്റെ കൂനട 
സനിറനിയനില നതണനിതനിരനിയന്തോന് പറന്തോഞതനിനന്റെ വനിഷമക 
ആയനിരനിക്കുനബന്തോഴന്തോ ഞന്തോന് ആനകസമന്തോധന്തോനനതന്തോനട 
ഇരനിക്കുന്നതഷ.'' 

'' ഒന്തോനഹന്തോ...എനന്നനകന്തോണഷ നനിനകഷ സമന്തോധന്തോനവക 
ഇലന്തോതന്തോനയന്തോടദ്ധീ...എങനില അവരുനട കൂനടനപ്പന്തോനയന്തോ...

ആ...ഞന്തോന് നപന്തോവ... ഐ നഹററ.
അങ്ങനനനയന്തോന്നഷ വന്തോസ്തവതനില
വന്തോയനില  നനിന്നു വദ്ധീണുനപന്തോയതന്തോണഷ.
ആ വന്തോശനികഷ ഇറങ്ങനിയതന്തോണഷ.ഒടുവനില എതനിനചര്ന്നതഷ
ദദ്ധീദനിയുനട അടുകല ബസഷ നനിര്തനിയനിടതഷ ഇരുവരുക 
ഇറങ്ങനി.
നനരക ഇരുടനിയനിരുന്നു ചന്ദ്രപ്രകന്തോശക വദ്ധീണ പന്തോതകള 
വദ്ധീടനിനലതനിയനിടക അവര് സകസന്തോരനിചനില. 

                      വമഥനിലനി നടറസനില ഒറകനിരുന്നു.

അവളകഷ ഒന്നഷ കരയണമന്തോയനിരുന്നു.പനക അതഷ 
അവളനകന്തോ
സന്തോദനിചനില.ദുര്ഗ രണ ഗന്തോസഷ ചന്തോയയുമന്തോയനിവന്നു.
വത
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ഉക
നനിനന്റെ അമനയ എനനികഷ കുഞനിനല മുതല അറനിയന്തോക 
അവള നദഷദക വരുനബന്തോള എനനകനിലക 
പറയുനമന്നലന്തോനത...

അവളകഷ നകന്തോചകുടനിയുനട വന്തോശനിയന്തോണഷ.വമഥനിലനി ഒരനിറകഷ
ചന്തോയ
കുടനിച.

എനനികറനിയന്തോക...എനനന്തോ...ഞന്തോന് മമനിയനില നനിന്നഷ 
ഒരുപ്പന്തോടഷഅകന്നതു നപന്തോനല...

ദുര്ഗ ചനിരനിച.മന്തോത...നദ്ധീ ഈ അകന്തോശനതന്തോകഷനനന്തോകഷ.
ഈ നനിലന്തോവന്തോണഷ രന്തോത്രനിയുനട സയൗന്ദരദക.അമന്തോവന്തോസനി ഒരു 
ബദ്ധീഭത്സത ആണഷ.അതുനപന്തോനല ഈ ഇരുടനിനലകനില
ഈ നനിലന്തോവനിന്നുക അസ്തനിതശ്വമനില.അതു നപന്തോനല 
തനന്നയന്തോണഷ അമയുക കുഞക തമനിലള്ള 
ബനക.മന്തോതൃതശ്വതനിനലദ്ധീ യന്തോണഷ
സദ്ധീ പൂര്ണയന്തോവന്നതഷ.നദ്ധീ എനന്നന്തോരു വദകനിയനില മന്തോത...

നകവലക അവള മന്തോത്രമന്തോണഷ അവളുനട രകമന്തോണഷ...എനനിനഷ
അവളുനട ശശ്വന്തോസക നപന്തോലക അവള തന്നതന്തോണഷ.രന്തോത്രനിയുനട
മന്തോറനില നനിലന്തോവഷ മയങ്ങനി.
                         
സശ്വനക വദ്ധീടനിനലക്കുള്ള യന്തോത്രയനില അവളുനട മനസഷ ഒരു 
പനിഞ്ചുകുഞനിനന്റെതഷ നപന്തോനല ആയനിരുന്നഇല
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ഇവനിനട ഇന്നഷ ഇവനിനടയന്തോനരങനിലക വരുനമന്തോ?
ഇല
പനിനന്ന അവര് മനിണനിയനില.എങനിലക ആ നനിശ്ശബതനയ
യുക അവള ഇഷ്ടനപ്പട.

ഭൂമനി അവളുനട മകനള നനനഞന്തോടഷ നചര്ത്തുകനിടന്നു.

അവളുക അമയനല !

                                                                  -പന്തോര്വതനി . നക-

                                            9 B

12



മലാറുന്ന മലയലാളനി
മലാറുന്ന ഒലാണണ 

         ഒന്തോണക നകരളദ്ധീയരുനട നദശദ്ധീനയന്തോത്സവമന്തോണഷ.ചനിങ്ങതനിനല
അതക നന്തോള മുതല പൂകളക ഒരുകന്തോന് തുടങ്ങുന്നനതന്തോനടയന്തോണഷ
ഒന്തോണകആരകഭനിക്കുന്നത.അത,ചനിതനിര,നചന്തോത,എന്നദ്ധീദനിവസങ്ങളനി
ല  ചന്തോണകനമഴുകനിയ  നനിലതഷ  തുകബപ്പൂവഷ  മന്തോത്രമന്തോണഷ
അലങരനിക്കുക.പനിന്നദ്ധീടുള്ള  ദനിവസങ്ങളനില  വനിവനിധ  തരതനിലള്ള
പുകല  ഉപനയന്തോഗനിക്കുന്നു.  ഒന്തോണക  കന്തോണന്തോന്  എഴുന്നള്ളുന്ന
തൃകന്തോകരയപ്പനന ആര്പ്പുവനിളനിചകുരവയനിടമന്തോണഷ
സശ്വദ്ധീകരനിക്കുന്നതഷ.ഒന്തോണന്തോനഘന്തോഷതനിനന്റെ  സമയതഷ  നകരളക
സന്ദര്ശനിക്കുന്ന  മഹന്തോബലനിയുനട  ഒന്തോര്മയന്തോയന്തോണഷ  ഒന്തോണക
ആനഘന്തോഷനിക്കുന്നതഷ.നലന്തോകതനിനന്റെ  എലന്തോ  ഭന്തോഗത്തുള്ള  മല
യന്തോളനികള  മത  നഭതമനിലന്തോനത  ഉത്സവക  ആനഘന്തോഷനിക്കുന്നു.
പ്രകദതനി  സയൗന്ദരദതനിനന്റെയുക  കന്തോര്ഷനിനകന്തോത്സവതനിനന്റെയുക
തനനിമയുക പന്തോരമരദവക പറഞറനിയനിക്കുന്നതന്തോണഷ ഒന്തോണക.

    നമ്മുനട  പൂര്വനികര്കഷ  അനഭവനിച ആ നലനന്തോളുകള ഇന്നഷ
നവറുക  ഒന്തോര്മ യന്തോയനി  അവനശഷനിക്കുന്നു.പ്രകദതനിനയ
നസ്നേഹനികന്തോനക ബഹുമന്തോനനിണ്ണുുകന്തോനമുള്ള മനസഷ മലയന്തോളനികഷ ഇന്നഷ
വകനമന്തോശക  വന്നനിരനികുന്നു.  വദവസന്തോയനിക  വനിപ്ലവതനിനന്റെ
ആവനിഷന്തോരനതന്തോനട ഗ്രന്തോമങ്ങളനിനലകഷ നചനകറനിയനപ്പന്തോള നമ്മുകഷ
നഷ്ടമന്തോയതഷ നവരുകളതനന്നയന്തോണഷ.ഇനപ്പന്തോഴനത ഈ നന്യൂനജന
നറഷന് മലയന്തോളനികളകഷ ഒന്തോണതനിനന്റെസമയമനില.അവഒന്തോണനമല
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കമന്യൂടറനിലക,നമന്തോവബലനിലക  തനന്ന  ആനഘന്തോഷനിക്കുക.ഇന്നഷ
എലന്തോവര്ക്കുക  തനിരനകന്തോടുതനിരകന്തോണഷ  നലന്തോകക
നവടനിപ്പനിടനികന്തോന്നുള്ള  തനിരകഷ  അതനിനനിടയനില
മന്തോതന്തോപനിതന്തോകനളയുക നന്തോടനിനനയുക വദ്ധീടനിനനയുക
സശ്വനക മകനളനപ്പന്തോലക തനിരനിഞക നനന്തോകന്തോന് സമയമനിലന്തോതവര്.

ഇതന്തോണഷ  യന്തോഥന്തോര്ഥദക.എലന്തോവരുക  നസ്നേഹനിക്കുന്നതഷ  സശ്വനക
നന്തോടനിനനയല  മറനിചഷ  പണനത  മന്തോത്രമന്തോണഷ.അചമമന്തോനര
വന്തോര്ദകദ  കന്തോലതഷ  വദദസദനതനില  ആകനിയനിടഷ
വനിനദശരന്തോജദങ്ങളനില  പണക  നതടനിനപ്പന്തോയനി  ,ഒന്തോണക
ആനഘന്തോഷനിക്കുന്ന  ഇന്നനതതലമുറയനിനലകഷ  മനഷദന്
അധ:പതനിചനിരനിക്കുന്നു.ഒന്തോണതനിനന്റെ  വരവറനിയനിനപ്പത്തുന്ന
ഒന്തോണതുമനികളുനട കൂനട ആടനിയുക പന്തോടനിയുക നടന്ന ആ കുടനികന്തോലക
പന്തോടത്തുക പറമനിലക പരല മദ്ധീന് പനിടനിചനടന്ന ആകന്തോലക പമരക
കളനിയുക,പൂക്കുടയുമന്തോയനി ഒന്തോണപ്പന്തോടക പന്തോടനി അതനിരന്തോവനിനല പൂനതടനി
അലഞനിരുന്ന ആ കുടനികന്തോലക  അതഷ  നമളനില നനിന്നുക വളനര
അകനല ആയനിരനിക്കുന്നു.

                                  ഇന്നഷ ഡനിനസയൗണകളുക എകഷനചഞഷ
ഒന്തോഫറുകളുക  കന്തോതനിരനിക്കുന്ന,അനലങനില  അതനിനന്തോയനി
കടകളനതന്തോറുക  കയറനിയനിറങ്ങുന്ന  മലയന്തോളനിയുനട  മുന്പനിനലകഷ
ബകബര്വപ്രസന്തോയനിടന്തോണഷ  ഇന്നഷ  ഒന്തോണക  കടന്നുവരുന്നതഷ.എലന്തോക
ഒരു  നല  ഒന്തോര്മകളനില  മന്തോത്രമന്തോയനി  വഴനിമന്തോറനിനപ്പന്തോകുന്നു  പുതനിയ
തലമുറക്കുനവണനി.അതനിനന്തോല  നന്തോക  ഇനനി  വസറ്റുകളനില  കയറനി
ഇറങ്ങനി നഫന്തോനടന്തോ നപസഷ നചയനിതുക,കമന്റെടനിചക മറ്റുള്ളവരുനട 
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വടകവലനനില വര്ണ്ണങ്ങളുക ഒന്തോര്മകളുക ചന്തോലനിചഷ കുനറ വന്തോക്കുക  ള
നകന്തോരനിയനിടുന്ന ഞന്തോനടകമുളള പുതുതലമുറകള 
ആനഘന്തോഘനിക്കുന്നതഷ ഒരു ഇ-ഒന്തോണക എന്നന്തോല ഇലകഷനടന്തോണനികഷ 
ഒന്തോണക  ആണഷ.  അചഛനമമന്തോനരന്തോടുക,സനഹന്തോദരങ്ങനളന്തോടുക,

മുതചഛന്,മുതശ്ശനി  അടങ്ങനിയ  പഴയതലമുറകന്തോനരന്തോനടന്തോപ്പക
ഒന്നനിചനിരുന്നഷ  വനിശന്തോലമന്തോയ  ഹന്തോളനില  ഇലകള  നനിരതനി
ഉനപ്പരനിനതന്തോടഷ  പന്തോയസക  വനര  വനിളബനി  ഒരുമനയന്തോടഷ  കൂടനി
ആസശ്വദനിചഷ  ഭകണക കഴനിക്കുന്ന ഒരു കന്തോലക.

                                           ഒന്തോര്മകള ഒന്തോടനിനയത്തുന്ന ആ
നലകന്തോലക  വദ്ധീണ നടൂ ജനനറഷന് തലമുറയനില വന്നനിരുന്നകനില
എന്നഷ ഞന്തോന് ആശനിചനപന്തോകുന്നു..... 

                                              -നസനിയ ഉവവസഷ-
                                                     8 D
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എനന്റെ വനിദദന്തോലയക
   

പനിച്ച വച്ച നലാ       ള് മുതല
എനന്ന കകൈ പനിടനിച
നടതനിയ
പനിയ വനിദദലാലയമമ
എ൯ ബലാലദതനിനി൯
പുനമലാട്ടുകൈളട്ട്
വനിരനിയനിച്ച വനിദദലാലയമമ
എ൯ ബലാലാലദകൈലാല ചലാപലദങ്ങളട്ട്കട്ട്
കൂട്ടു നനിന്ന പനിയ സഖനി
വനിട നചലാലലാ൯ മനരമലായനി
മപലായനി വരനട ഞലാ൯
എ൯ പനിയ വനിദദലാലയമമ
ഈമുറ്റത്തു നനിന്നു ഞലാ൯ യലാത്ര മചലാദനിക്കുകൈയലായനി
പറയലാ൯  വലാക്കുകൈളനിനലനനികട്ട്
നനീ തന്ന സുഖങ്ങള്കട്ട്
എലലാണ നനനി നചലാലല്ലുുന്നു
വനീണല്ലുുണ കൈലാണലാലാണ
എ൯ പനിയ വനിദദലാലയമമ

                                  പതലാണ തരണ  വനിദദലാ൪തനി
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മഹതഷ വചനങ്ങള

സതദക വലനയന്തോരു വ്രകമന്തോണഷ.എത്രനതന്തോളക
പരനിപന്തോലനിക്കുന്നുനവന്തോ അത്രനതന്തോളക ഫലവക കനിടക.

-മഹന്തോതന്തോഗന്തോനനി-

ഭൂതകന്തോലനത അവ ഗണനിക്കുന്നവര് അതനിനന്റ
നതറ്റുകള ആവര്തനിക്കുവന്തോന് സന്തോദദതയുണഷ

-ഇന്ദനിരന്തോഗന്തോനനി-

നമ്മുനട ലകദങ്ങളുക തതശ്വങ്ങളുക മറന്നഷ അവയുനട
പ്രന്തോപനികന്തോയുള്ള പന്തോതയനില നനിന്നു നന്തോക

അകന്നു.സഞരനിച തുടങ്ങുനപന്തോരന്തോണഷ യഥന്തോര്ത
പരന്തോജയമുണന്തോകുന്നതഷ.

 -ജവഹര്ലന്തോല നനഹഷറു-

കന്തോലവഴുതനി വദ്ധീണന്തോല രകനപടന്തോക.എന്നന്തോല
നന്തോവനില നനിന്നു പറ്റുന്ന വദ്ധീഴ്ചയനില നനിന്നുക

രകനപടന്തോനന്തോവനിലന്തോ.

                -നബന്ജമനിന് ഫ്രന്തോന്ളനിന്- 
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അഭനിനന്ദനിക്കുന്നതഷ ശബമുയര്തനിയന്തോവണക.കുറക
പറയുന്നതഷ ശബക തന്തോഴനിയുക.

                                                          -നസന്തോളമന്-

ബുദനിമന്തോനന്തോനണന്നു ധരനിക്കുന്നവര് ഏറവക വലനിയ
വനിഡനിയന്തോണഷ

                                            -മവലാള്ടര-
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                                    THE PLEASURE OF READING
                                                  

                                                       Reading book is a real delight .It gives us peace of mind and

satisfaction. It is also a great source of recreation. Every person should develop the good habit of 

reading. Some book contain valuable ideas which guide our life. Books also inspire us to work

hard and achieve success in our life. By reading books we can develop natural talents because we 

get inspiration by them. Reading is an intellectual exercise. The pleasure of reading depends upon 

the type of books which we read. Good and inspiring books lead us to a noble and successful career 

in life. On other hand bad books can have bad effect on our mind .Different persons choose 

different types of books according to their tastes. Students should read not only books but also 

newspapers and popular magazines. These increase their general knowledge and acquire them with 

current national and international events.  

                                             Of course reading for pleasure is quiet different from reading under

compulsion .When we read something under compulsion our joy is killed on other hand.

We enjoy a lot when we read just for the sake of pleasure .But we must make an intelligent selection

of book which we read just for the sake of pleasure .The habit of reading should be developed in 

children from the very begin ,of course,books are our best companions.

                                  

1Anvarsha
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DISCIPLINE MAKES ONE MAN PERFECT

Dis the 4th letter in the alphabet.
 Iis the 9th letter in the

alphabet.
Sis the 19th letter in the

alphabet.
Cis the 3th letter in the

alphabet.
Iis the 9th letter  in the

alphabet.
Pis the 16th letter in the alphabet.
L is the 12th letter in the alphabet.
Iis the 9th letter in the alphabet.

Nis the 14th letter in the alphabet.
Eis the 5th letter in the alphabet.

 Muhammed Siddique Jaleel 
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4+9+19+3+9+16+12+9+14+5=100
this means that DISCIPLINE make a man 100% 
perfect.



                                                                                                        Abhijith. A
9A

9A

Once a group of 50 peoples
were attending a seminar.
Suddenly the speaker stopped
and started giving each person
a balloon. Each one was ashed
to write their names on it
using a marker pen. Then all
the balloons were collected and
put in another room. 

Now these delegates were let in the room 
and asked to find the balloon which had their names 
written,in 5 minutes.

Everyone was searching for their 
balloon ,pushing,colliding with each other and these 
were utter chaos .
 At the end of 5 minutes ,no one could
find their own balloon . Now each one was asked to 
randomly collected a balloon and give it to the person
whose name was written on it. With in a minute 
,everyone is looking for happiness all around,not 
knowing it is our happiness is lies in the happiness of 
others. Give them their ,you will get your own 
happiness. And this is the purpose of human life  

22

FINDING HAPPINESSFINDING HAPPINESS
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My Mother

My mother who always care.    

My  mother who always there.  

             My mother who always prays.                

             My  mother who always stay.                 

                             When things get rough,

                                And when  life gets tough

                                          She shares her words in  a smile.

                                      She is the sun shine to my day.

                 -Anugraha Lalu-

                             10 B 



ARON .A. SHIBU        
                    9A

1x8+1=9
12x8+2=98

123x8+3=987
1234x8+4=9876

12345x8+5=98765
123456x8+6=987654

1234567x8+7=9876543
12345678x8+8=98765432
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NUMBER 
TREE



123456789x8+9=987654321
 

    STUDENT
The word student is composed of seven letters. Each one of
them stands for a good quality which each and every should

posses .

   S-  stands for sincerity

T-truthfulness           

U-utility                   

D-dutiful                 

 E- enthusiasam               

      N-nationalism              

    T-tenderness               
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OUR INFORMATION
TECHNOLOGY LAB
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POLLUTION

                   Pollution refers to the mixing of contaminants or
pollutants either foreign substances or naturally occur contaminants
into the natural  resources and environment which causes various
adverse changes and affects lives on the earth. Pollution is major
caused by the human activities and negatively affects lives on the
ecosystem and biodiversity of a place. The effects of pollution many
range  from  minor  human  disease  to  the  questions  of  human
survival.  Pollution  in  India  is  a  big  environmental  issue  which
everyone must be any of . It disturbs the nature's balance. We all
know that our environment is very necessary  for our healthy life
existence in our earth. 

      
                    Pollution can be of many types like noise pollution
,air  pollution,soil  pollution,water  pollution  etc.  Air  pollution  is
increasing  day  by  day  because  of  the  growing  number  of  auto
mobiles,release  of  poisonous  gases,smoke  from  industrial
companies,finely  dissolved  solids,liquid  aerosols  etc.  in  the
atmosphere. The air we breathe every moment causes several lungs
disorders.
          In this way soil and water pollution are also caused by the
mixing  of  see  wage  water  (having  germs  ,viruses,harmful
chemicals,etc.)  in  drinking  water  and  also  some  dangerous
agrochemicals  such  as  pesticides,fungi  sites,herb  sites,organic
compounds  like  either,benzene  and  some  radioactive  materials
including  radium  and  thorium,solid  wastes(industrial
ashes,rubbish,garbage etc. in the soil.

                                It's only human who can check the
environmental  pollution  by limiting  their  bad activities.  We can
stop environmental pollution by planting more trees and taking care
of the existence once. Reduce the usage of vehicles,reuse of recycled
items  .Proper  disposal  of  waste  ,saying  no  to  polythene  and
maintaining a proper sanitation and cleanliness in our surroundings
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could also reduce the pollution

                                 Continuous cutting down of the forest,high
vehicle  usage,rapid  urbanisation  and  large  production  through
industrialisation has highly affected the natural environment.
Harmful and poisonous wastes created from such activities causes
irreversible changes to the soil air and water which ultimately push
lives towards pain.

Air  ,water  and  soil  pollution  are  the  most
dangerous forms of pollution causing direct health disorders to the
human beings.  We have no safer  drinking water ,no pure air  to
inhale  and  no  pollution  tree  land  to  crop.  The  industrial
development  and  green  house  effect  have  adversely  affected  our
ecosystem leading to climate change. Human greed and misuse of
freedom  lead  them  towards  and  serious  degradation  and
mismanagement of natural resource.   

 

-ALFIYA . K-
9 A
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  LITTLE KITES MEMBERS
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OUR NEW BUILDING

30


