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  MESSAGE
SCHOOL HEADMISTRESS
 

These are proud moments.Little  Kites 
unit  of our  school  is publishing a 
digital magazine.I express my 
happiness on this occasion and 
wishing all the best.                     
                                   ANITHA  L
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  ഒരള വകകച
ഇതതതൊരു  തുടകക്കം മതൊതക്കം
എഴുതത്തിതന്റെ   വത്തിശതൊലമതൊയ  ലലതൊകലതകക്ക് 
പത്തിച്ച വയ്ക്കുവതൊന് ഈ മതൊസത്തിക
 നത്തിങ്ങൾക്കു വഴത്തികതൊടത്തിയതൊകുന്നുതവങത്തിൽ 
 ഞങ്ങൾ   കൃതതൊ൪ത്ഥരതൊയത്തി

                                ആശണസകൾ
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         എഡജകറകറജയൽ കബകർഡച

         അനജത.    എൽ (   ചചഫച എഡജറർ)

എഡജകറഴചസച 
 PRINI  P  DALAN 
SUJA  T.R  

                   സളഡൻറച എഡജകറഴച
  അശചവജൻആർ

  കഗകവർധച സളകരഷച

  നനനഎ

  ആതജകകഷ
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ചരരിതത്ററ

പത്തനറതരിട്ട ജരില്ലയരിൽപളരിക്കൽ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തരിൽ 21- വഗ്രാർഡരിൽ സരിതരി
ചചയ്യുന്നഗവ.ഹയ.ചസെക്കൻഡറരി സ്കൂൾ 1974 ൽ സഗ്രാപരിതമഗ്രായരി. ചപഗ്രാതുമമഖലയരിൽ

മഗ്രാത്രമമ സ്കുളുകൾ അനുവദരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന അന്നചത്ത ഗവ. നയറ അനുസെരരിചത് , ശത്റരി.
ചതങ്ങമറ ബഗ്രാലകൃഷ്ണൻ എറ.എൽ.എ യഗ്രാണത് സ്കൂൾ സഗ്രാപനത്തരിനത് മുൻ കകചയടുത്തതത്.

സ്കൂളരിനത് സലറ നലരിയതത് മതഗ്രാട്ടുവഗ്രാ ഭരണരിക്കഗ്രാവത് മദവവീമക്ഷേത്ര ട്രസെത്ററത് ചചയർമഗ്രാൻ
ആയരിരുന്ന,പളരിക്കൽ ബറഗത്ളഗ്രാവരിൽ ശവീ.പങ്കജഗ്രാക്ഷേൻ ഉണരിത്തഗ്രാൻ ആണത്. സ്കൂൾ

മസഗ്രാൺസെറരിറഗത് കമരിററരി നരിർമരിച്ചു നൽകരിയ 120 അടരി തഗ്രാലഗ്രാലരിക ചകട്ടരിടത്തരിൽ ഈ
സഗ്രാപനറ പ്രവർത്തനറ ആരറഭരിച്ചു. പത്തനറതരിട്ട ജരില്ലയരിചല

ചതങ്ങമറ,മതഗ്രാട്ടുവഗ്രാ,കകതയ്കൽ, ചചറുകുന്നറ,ഇളറപളരിൽ, എന്ന എന്നരി പ്രമദശങ്ങളുറ ഈ
സ്കൂളരിചന്റെ പ്രഗ്രാന്തപ്രമദശങ്ങളഗ്രാണത്.. ചതങ്ങമറ. യു. പരി. എസെത്, മുണ്ടപ്പളരി . എസെത്.ചക.വരി. യു.
പരി. എസെത് . മപഗ്രാരുവഴരി ററരി. ചക. ഡരി. എറ . യു.പരി. എ. സെത്., ആനയടരി. ആർ. ചക. യു. പരി.

എസെത്. എന്നരിവ ഈ സഗ്രാപനത്തരിചന്റെ ഫവീഡരിറഗത് സ്കൂളുകളഗ്രാണത്.സെഗ്രാമ്പത്തരികമഗ്രായരി
പരിമന്നഗ്രാക്കറ നരില്ക്കുന്ന പ്രമദശത്തഗ്രാണത് സ്കുളത് പ്രവരത്ത്തരിക്കുന്നതത്. ഭൂരരിപകഷറ ജനങ്ങളുറ കരത്
ഷകരുറ കരത്ഷകചതഗ്രാഴരിലഗ്രാളരികളുറ, കശഗ്രാഅണ്ടരി മമഖലയരിലത് പണരിചയടുക്കുന്നവരുമഗ്രാണത് .
2004-05 അദദ്ധ്യയന വരത്ഷത്തരിലത് അടുരത് എറ.എലത്.എ ശവീ.തരിരുവനത്ചൂരത് രഗ്രാധഗ്രാകരിഷ്ണചന്റെ

ശമഫലമഗ്രായരി ഈ സഗ്രാപനത്തരിലത് ഹയരത് ചസെക്കനത്ഡറരി വരിഭഗ്രാഗറ പ്രവരത്ത്തനറ
ആരറഭരിച്ചു. പത്ളസെത് വണത്, പത്ളസെത് ടു, വരിഭഗ്രാഗങ്ങളരിലഗ്രായരി 2 ബഗ്രാച്ചുകത്ളരിലത് ആയരി നഗ്രാല

കത്ളഗ്രാസുകളത് ഉണ്ടത്. പത്തനറതരിട്ട ജരില്ലയരിതത്  പളരിക്കതത്  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തരിതത്  21- വഗ്രാർഡരിൽ
സരിതരി ചചയ്യുന്നഗവ.ഹയ.ചസെക്കൻഡറരി സ്കൂൾ 1974 ൽ സഗ്രാപരിതമഗ്രായരി.

ചപഗ്രാതുമമഖലയരിൽ മഗ്രാത്രമമ സ്കുളുകൾ അനുവദരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന അന്നചത്ത ഗവ. നയറ
അനുസെരരിചത് , sri;. ചതങ്ങമറ ബഗ്രാലകൃഷ്ണൻ എറ.എൽ.എ യഗ്രാണത് സ്കൂൾ സഗ്രാപനത്തരിനത് മുൻ
കകചയടുത്തതത്. സ്കൂളരിനത് സലറ നലരിയതത് മതഗ്രാട്ടുവഗ്രാ ഭരണരിക്കഗ്രാവത് മദവവീമക്ഷേത്ര ട്രസെത്ററത്
ചചയർമഗ്രാൻ ആയരിരുന്ന,പളരിക്കൽ ബറഗത്ളഗ്രാവരിൽ ശവീ.പങ്കജഗ്രാക്ഷേൻ ഉണരിത്തഗ്രാൻ ആണത്.
സ്കൂൾ മസഗ്രാൺസെറരിറഗത് കമരിററരി നരിർമരിച്ചു നൽകരിയ 120 അടരി തഗ്രാലഗ്രാലരിക ചകട്ടരിടത്തരിൽ

ഈ സഗ്രാപനറ പ്രവർത്തനറ ആരറഭരിച്ചു.
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അകരവകകണ

 അകരവകകതണലജൽ നമൾതകകതതകരളമജകകണ

  ഉതവഗചതവളമകയജ നകടജൻ ഉതവഗചതവളമകയജ

    കളജയകടചടകണ കണകളകകടകണ കവജത തൻ മകറജലളറങചടകണ

   തളളജചകടജ നടകളകനകകര കഥയളതട തചപജതലകളജചചടകണ

     കകണപകടണ കകടജൽ കളയകണ കണളണ തചയചതളണ മളകനറകണ

 അകരവകകതണലജൽ നമൾതകകതതകരളമജകകണ

  ഉതവഗചതവളമകയജ നകടജൻ ഉതവഗചതവളമകയജ

    മഴവജൽ വർണണ മകളജകയകകകണ മഴവജലചതലഴളതകണ മഴനനയകണ

  മണജൻ ഗനണകപറജനടകകണ മണകയജമകറചടകണ

    ഭകമജതൻ മകറജലളറങചടകണ ഭകമജതൻ മകറജലളറങചടകണ

   കടലജൻ ഒകളണ എണജതയടളകകണ കടലകയജമകറചടകണ

  ഭകരതപളഴയകയജ മകറചടകണ ഒഴളകജനടനചടകണ

  വജജയപടവളകൾ എണജകകറകണ വകനജൽപകറജനടനചടകണ

  മകനവകലകകണ മകടജവജളജപക .......വരക...........വരക......

 അകരവകകതണലജൽ നമൾതകകതതകരളമജകകണ

  ഉതവഗചതവളമകയജ നകടജൻ ഉതവഗചതവളമകയജ

   കളയജലളകൾ കകകചടളനള മകനവതളയജലളണരകനകയജ

   മയജലളകൾ പചലജവജടർതചടളനള മഴതൻസചവകഗതഗകനവളമകയജ

 അകരവകകതണലജൽ നമൾതകകതതകരളമജകകണ

  ഉതവഗചതവളമകയജ നകടജൻ ഉതവഗചതവളമകയജ
ആരദ്ധ്യ രഗ്രാജത് 

9A
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 FATHER  OF  OUR  NATION

   
“FIRST  THEY  IGNORE  YOU;

THEN  THEY  MOCK YOU;
THEN  THEY  FRIGHT YOU;

THEN  YOU  WIN”

                                      MAHATHMA  GANDHI
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              അമ

മർതദ്ധ്യ കുലത്തരിനു ജന്മമമകവീടുന്ന 
വഗ്രാത്സലദ്ധ്യ മൂർത്തരിയഗ്രാചണന്നുമമ

തദ്ധ്യഗ്രാഗത്തരിന്മൂർത്തവീഭഗ്രാവമഗ്രായമ
ഊഴരിയരിചല്ലന്നുമറരിഞരിടുന്നു

പരിചനടത്തരിയുറമസ്നേഹമത്തഗ്രാമടഗ്രാട്ടരിയുറ
മക്കചള  മപഗ്രാറരിവളർത്തുമമ 

സെസഗ്രാർത്ഥത  ചതല്ലുമമ  തവീണ്ടവീടഗ്രാത്ത 
നരിസെസഗ്രാർത്ഥ രൂപമഗ്രാചണന്നുമറമ
ഇല്ലഗ്രായ്മയരിലറ  മക്കചളയൂട്ടുവഗ്രാൻ 
അന്തരിയഗ്രാമവഗ്രാളറ  പണരിതരിടുന്നു 

ജവീവരിത വസെന്തറ  തൻ  തനയർക്കഗ്രായരി 
മഹഗ്രാമമഗ്രാപ്പൂ പുകയുമഗ്രാകരിലറ  മപഗ്രാൽ 
ചതറ്റുകൾ ചചയ്യുന്ന മക്കചളചയമപ്പഗ്രാഴറ

 മനർവഴരി കട്ടരി  നടത്തവീടുന്നു 
വവീഴ്ചകളരിചലഗ്രാചക്ക  തഗ്രാങ്ങഗ്രാചയന്നുറ 
തഗ്രാചന  നടക്കഗ്രാൻ  കരുമത്തകരിടുന്നു 

ഇത്ര  ഉദഗ്രാത്തമഗ്രായവീ ഭൂമരിയരിലരിമന്നഗ്രാളറ 
മചറഗ്രാന്നുറ  സൃഷരിചതരില്ലയവീശൻ 

എത്ര  ചചഗ്രാരരിഞഗ്രാലറ  വറരി വരളഗ്രാത്ത 
മസ്നേഹത്തരിന്നഗ്രാക്ഷേയ പത്രമഗ്രാറമ 
മഗ്രാതഗ്രാവത് തചന്റെ  മഹതസമറരിയഗ്രാത്ത 

മർഥദ്ധ്യയഗ്രാചന്റെ  ജവീവരിതറമ വദ്ധ്യർത്ഥമമല്ലഗ്രാ 
അമതൻ  മൂലദ്ധ്യമറരിയുന്ന  മക്കൾക്കത്

നന്മ വരുമമല്ലഗ്രാ എന്നുചമന്നുറ 

മഗഗ്രാപരിക  പരി  കുറുപ്പത്
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    മയകളമരളനച

   മയകളമരളനജൻ അടജമകളകയജ

     കളരളതജ തകകടളകകണ

    നമൾ കളരളതജ തകകടളകകണ
ലഹരരി ചുരത്തുറ  നഗ്രാടരിചനമയഗ്രാർത്തു

നമ്മുചട  തലമുറ  നവീറുമമ്പഗ്രാൾ 
മയക്കുമരുന്നരിൻ  അടരിമകളഗ്രാക്കരി ചകഗ്രാല്ലരുമത 

അമൃത  ആർ 
9B 
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TREES,OUR LIFE BLOOD

PROTECT  TREES
PROTECT  NATURE
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                                                                                                    വർണണ .  കകകണ

                      

    WINNERS  BLUE PRINT FOR ACHIEVEMENT

Believe while others are doubting
Plan while others are playing

Study while others are sleeping
Decide while others are delaying

Begin while others are procrastinating
Work while others are wishing
Listen while others are talking

Comment while others are criticizing
Smile while others are frowning
Persist while others are quitting

    ആരചയലകജ ബജ എസച

8  എ
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                                                                                                    വർണണ .  കകകണ

             

WHISPERING  THE  PASSION
Cosmic a special gift

A rare  chance  to be  here
To  enjoy  the  special touch

Born  free but  chained everywhere

Longing for a wonderful  sight
To  be in a shell together

Whispering the  passion  too much
Hoping  the brightness everywhere

     അപർണ ആർ നകയർ
8 a 
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മകതകകസഹണ 
അമ എന്നതഗ്രാചണൻ  മനസരിൽ 

ആദദ്ധ്യറ  ഉരുവരിട്ട  മനറ 
ആ  മനമഗ്രാചണനത്  ജവീവരിത  വരിജയറ 

ആദദ്ധ്യ ചുവടുകളരിൽ  അമതൻ വഗ്രാത്സലദ്ധ്യറ
കുസൃതരികൾ     കഗ്രാട്ടുന്ന നരിമരിഷങ്ങളരിൽ 

എൻ കണ്മുനയരിൽ  കഗ്രാണറ
എന്നമതൻ  കണവീർ കണങ്ങൾ 

അമതൻ  ജവീവരിതഗ്രാഭരിലഗ്രാഷറ 
വരിഷഗ്രാദങ്ങൾ അകലന്ന ജവീവരിതറ 

എന്നമതൻ  കൂചടചയന്നുറ 
ഉണ്ടഗ്രാകുചമഗ്രാരു തണലഗ്രായത് ഞഗ്രാൻ 

ആരദ്ധ്യലകരി  ബരി എസെത് 

8  എ
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   കവജത

                 ഇതളവഴജ വരളകമക

ഇതുവഴരി വരുമമഗ്രാ കഗ്രാമറ
   നവീചയഗ്രാരു കഥ ചചഗ്രാല്ലരിത്തരുമമഗ്രാ

ഇതുവഴരി വരുമമഗ്രാ കഗ്രാമറ
  പനരിനവീർ  കുളരിരു പക൪ന്നരിടുമമഗ്രാ

ഇതുവഴരി വരുമമഗ്രാ കഗ്രാമറ
  മുല്ല പ്പൂമണമമകരിടുമമഗ്രാ
ഇതുവഴരി വരുമമഗ്രാ കഗ്രാമറ

   നവീചയൻ  മസ്നേഹരിതനഗ്രായരിടുമമഗ്രാ
jyothika chandran .s 9B 
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കവഴകമൽ
രഗ്രാജകവീയ പ്രപ്രൗഢരിയുള പക്ഷേരിയഗ്രാണത്    മവഴഗ്രാമ്പൽ അവയരിൽ  ഏറവറ വലതുറ  സുന്ദരവമഗ്രാണത്  മകരളത്തരിചന്റെ  സെറസഗ്രാന  പക്ഷേരിയഗ്രായ
മലമുഴക്കരി  മവഴഗ്രാമ്പൽ.(Great  Indian  Hornbill ).പുത്ര-  ഭഗ്രാരദ്ധ്യഗ്രാ മസ്നേഹമഗ്രാണത് മവഴഗ്രാമ്പലരിചന്റെ  ശമദയമഗ്രായ  സെസഭഗ്രാവ  വരിമശഷറ .വഗ്രാൻ
മരങ്ങളുചട വലരിയ ചപഗ്രാത്തരിലടയരിരരിക്കുന്ന  ചപൺപക്ഷേരിചയ  കൂട്ടരിനുളരിലരിരുത്തരി   ആണത്പക്ഷേരി  ഒരു മൺചുവർ  പണരിയുറ .ഇതരിചന്റെ
കരിളരിവഗ്രാതരിലരിലൂചട   അടയരിരരിക്കുന്ന  കഗ്രാലമത്രയുറ   പരിടയ്ക്കു   തവീറ   നൽകുന്നതത്   ആണത്പക്ഷേരിയഗ്രാണത്.ആണത്പക്ഷേരി   മവട്ടക്കഗ്രാരുചട
കയരിലകചപ്പടുകമയഗ്രാ  എങ്ങചനചയങ്കരിലറ  ഇല്ലഗ്രാതഗ്രാവകമയഗ്രാ  ചചയഗ്രാൽ കൂട്ടരിനുളരിചല  തളപ്പക്ഷേരിയുറ  കുഞ്ഞുങ്ങളുറ  ഇല്ലഗ്രാതഗ്രാകുറ .ഒരു
മഗ്രാസെമഗ്രാണത്  അടയരിരരിക്കൽ  കഗ്രാലറ. ഒരു  മവീററരിൽ  അധരികറ നവീളവറ  അതരിചനഗ്രാത്ത  തൂക്കവമുള  മവഴഗ്രാമ്പൽ    മലഗ്രാകചത്ത  ഏറവറ
വലരിയ   ചുണ്ടുകൾ   ഉള   പക്ഷേരികളരിൽ   ഒന്നഗ്രാണത്.  ചകഗ്രാക്കരിന്റെ   മുകളരിൽ   ഉയർന്നു  നരിൽക്കുന്ന   മകുടറ   മവഴഗ്രാമ്പലരിചന്റെ  ഒരു
പ്രമതദ്ധ്യകതയഗ്രാണത്.  
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 അനനാഥ  ബനാലല്യങ്ങൾ
നരിചന്റെ കണരിലൂചട ഞഗ്രാൻ എചന്റെ മലഗ്രാകറ കണ്ടറരിഞ്ഞു. വർണങ്ങൾ ഒട്ടുറ വഗ്രാരരി വരിതറരിയരിചല്ലങ്കരിലറ ഉള  വർണങ്ങളരിൽ മമനഗ്രാഹരമഗ്രാക്കരി.

സെത് വന്തറ മലഗ്രാകചത്ത നരിറമരില്ലങ്കരിലറ അമയുചട മണമുള മലഗ്രാകമഗ്രാക്കരി മനസരിലത്ചറ ഏടുകൾ വലരിച്ചുകവീറരി പട്ടറ പറത്തഗ്രാൻ

തരിടുക്കചപ്പടുന്ന മറു ബഗ്രാലദ്ധ്യറ അനഗ്രാഥതസത്തരിൽ വഗ്രാതരിൽതുറന്നത് പുറമത്തയത് മപഗ്രാകുവഗ്രാൻ ചകഗ്രാതരിക്കുന്ന കുഞത് മനസത്
അമയുചട ചൂടരിനപ്പുറത്തത് മചറഗ്രാരു മലഗ്രാകറ അതൾ വരിരരിയുന്ന അരുമറരിയഗ്രാതരിരരിക്കചട്ട ഈ മറുമലഗ്രാകചമന്നു

കരുതുമമ്പഗ്രാഴറ കൂടുതൽ പഗ്രാ ഴത് ജന്മങ്ങൾ ഇ വരിചട പു ഴക്കചള മപഗ്രാചല ആരുറ ആർക്കുറ മസ്നേഹറ വരിളമ്പഗ്രാത്ത മചറഗ്രാരു മഗ്രായഗ്രാമലഗ്രാകറ വരിദദ്ധ്യ

  ആശഅലകചസച

9 ഏ
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                                                    കവജത    ചരിത്രശലഭറ
ചരിത്ര മമനഗ്രാഹരരി സുന്ദരരി നവീ 
വരിണരിചല  വവീട്ടരിചല രഗ്രാജകനദ്ധ്യ

വർണചരിറകുള മഗ്രാലഗ്രാഖയഗ്രാറ നരിചന്ന 
കഗ്രാണവഗ്രാൻ കണരിനത് ഇമ്പമഗ്രാമണ.

ചരിത്രശലഭമമ നവീ എവരിചട മപഗ്രാകുന്നു 
കണരിമ ചരിമരിടഗ്രാചത നരിചന്ന ഒരു മനഗ്രാക്കത് 

കഗ്രാണഗ്രാനഗ്രായരി കണ്ണുകൾക്കമപ്പഗ്രാഴറ ചവമ്പലഗ്രാമണ
മപഗ്രാകമല്ല നരില്ക്കൂ നവീ മഗ്രാലഗ്രാമഖ 

ഒന്നു ചതഗ്രാടചട്ട   ഞഗ്രാൻ നരിൻ ചരിറകരില ത്
നവീ  വരുമമഗ്രാ വവീണ്ടുചമൻ അരരികത്തത് 

നവീ തരുമമഗ്രാ ഒരു കുഞ്ഞുമ.

  കദവജക എസച 
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                                                                ഗദദ്ധ്യ കവരിത

                                                      നജഴൽ

ഒപ്പറ കൂടരിയതഗ്രാണത് രഗ്രാവരിചല
ഉചയഗ്രായമപ്പഗ്രാൾ തണലത്ഴ പറരി കഗ്രാൽക്കവീഴരിൽ

ചവരിട്ടരിമനഗ്രാവരിചട്ടുറ തരിരരിചമപഗ്രാരുമമ്പഗ്രാൾ തളർന്നത് പരിന്നഗ്രാചല
നരിനക്കുറ എനരിക്കുറ ഒമര ജവീവരിതറ

ഒമര പത്റണയറ ഒമര പട്ടട.
എന്നരിട്ടുറ എനരിക്കത് മനസരിലഗ്രാകുന്നരില്ല

ഇരുൾ കനക്കുമമ്പഗ്രാൾ നരിചന്റെ ഉപശയനറ എവരിചടയഗ്രാണത്.

    ശദ്ധ്യഗ്രാറ കുമഗ്രാർ
9 b
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                     കവജത
                           പളലരജ

സൂരദ്ധ്യനുദരിക്കുന്ന പുലരരി
പുലരരിതൻ ചവളരിചത്തരിൽ മശഗ്രാഭരിതയഗ്രായരി നരിൽക്കുചന്നഗ്രാരരുവരി

സൂരദ്ധ്യനുദരിക്കുന്ന പുലരരി
പുലരരിതൻ ചവളരിചത്തരിൽ പുഞരിരരി തൂകരി നരിൽപ്പൂ നനുത്ത ചനൽചചടരികൾ

സൂരദ്ധ്യനുദരിക്കുന്ന പുലരരി
പുലരരിതൻ ചവളരിചത്തരിൽ  കളകളറ  പഗ്രാടരിചയഗ്രാഴകുന്നു പുഴ

സൂരദ്ധ്യനുദരിക്കുന്ന പുലരരി
പുലരരിതൻ ചവളരിചത്തരിൽ  മൃദുസെസരറ മുഴക്കരി കൂടുവരിട്ടകലന്ന കരിളരികൾ

സൂരദ്ധ്യനുദരിക്കുന്ന പുലരരി
പുലരരിതൻ ചവളരിചത്തരിൽ  കുളരികഴരിചഞത്തുന്നു മസ്നേഹനരിറത് മലയഗ്രാറ അമ

ശരിവകഗ്രാമരി  ബരി 
9b    
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                 മലയനാള മഹതതത
                                                                                  മലയഗ്രാളരിക്കഗ്രാനന്ദമമകുന്ന നഗ്രാടത്

           മലയഗ്രാഴരി മധദ്ധ്യത്തരിൽ മലയഗ്രാള നഗ്രാടത്
മകരളചമചന്നഗ്രാരു നഗ്രാമറ മകട്ടഗ്രാൽ

ഭഗ്രാരതമഗ്രാചക  മകഗ്രാൾമയരിർ ചകഗ്രാളറ
കദവത്തരിൽ സെസന്തറനഗ്രാചടന്ന മപരരിൽ

ആമഗഗ്രാളചമങറ വഗ്രാഴ്ത്തുന്ന നഗ്രാടത്
ചരിരകഗ്രാലറ  നമൾ സുഖമഗ്രായരി വഗ്രാഴത് ചക

നരകറ വരിതയഗ്രാചനത്തരി വമ്പന്മഗ്രാർ
ഒരുമയരിചലഗ്രാരു ഭഗ്രാഷയരിചലഗ്രാരുമരിച വഗ്രാനൂർ

പല ഭഗ്രാഷ പല മവഷറ പലതഗ്രായരി മഗ്രാറരി
ചചമ്പരിച മവീശയുറ വമ്പചന്റെ ഭഗ്രാവവറ
കമ്പറ കലർത്തരി മലയഗ്രാള മക്കളരി

മലയഗ്രാള മങ്കചയത ല തഗ്രാഴരി നരിർത്തരി
മകഗ്രാടരിപറരിമക്കറരി ആറഗല ഭഗ്രാഷ

ഭഗ്രാവവറ പ്രപ്രൗഢരിയുറ പത്രഗ്രാസുറ കണ്ടത് 
മയങ്ങരിമപഗ്രായരി മലയഗ്രാള മക്കൾ
മകരളഭഗ്രാഷചയ മനറ ചകടുത്തരി

നമ്മുചട മണരിൽ രൂപറ ചകഗ്രാമണ്ടഗ്രാർ
വദ്ധ്യഗ്രാസെൻ  ഭഗ്രാസെൻ കഗ്രാളരിദഗ്രാസെൻ
പരരിഷഗ്രാരത്തരിൽ വമ്പന്മഗ്രാരഗ്രായരി

വന്നവർ കണ്ടു നമ്മുചട ജഗ്രാനറ
അവരുചട ഭഗ്രാഷയരിലഗ്രാക്കരി വമ്പർ
ബുദരി ചചലത്തരി കഗ്രാശണ്ടഗ്രാക്കരി
ഉണരൂ മക്കൾ അറരിയു നരിങ്ങൾ

മലയഗ്രാളചത്ത മഗ്രാനരിചവീടു
അഭരിരഗ്രാമരി  ആർ

 8 എ
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                                                                                                    വർണണ .  കകകണ

     തപകതളവജജകനണ

1  സുവർണമക്ഷേത്രറ എവരിചടയഗ്രാണത്?
അമൃത്സർ
2.ഭഗ്രാരതത്തരിൽ ആദദ്ധ്യറ ഹൃദയറ മഗ്രാറരിവയൽ ശസ്ത്രകരിയ നടത്തരിയതഗ്രാരത്?
3.കചനയരിചല വന്മതരിൽ നരിർമരിചതഗ്രാരത്?
ഷരിഹദ്ധ്യഗ്രാങത്റരി
4.മനുഷദ്ധ്യചന ആദദ്ധ്യമഗ്രായരി ചന്ദ്രനരിമലക്കത് അയച  രഗ്രാജദ്ധ്യറ ഏതു?
അമമരരിക്ക
5.മലഗ്രാകത്തരിൽ ഏറവറ കൂടുതൽ മതയരില ഉൽപ്പഗ്രാദരിപ്പരിക്കുന്ന രഗ്രാജദ്ധ്യറ ഏതു?
ഇന്തദ്ധ്യ

ABHIRAMI  R
VIII A
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                                                                                                    വർണണ .  കകകണ

  പരജസജതജ മലജനചകരണണ

  ജവീവരികളുറ  മണ്ണുറ  വഗ്രായുവറ  പ്രകഗ്രാശവറജലവറ  ഉൾചപ്പടുന്ന   വരിശഗ്രാലമഗ്രായ  മമഖലയഗ്രാണത്  പരരിസരിതരി.ജവീവവീയ  ഘടകങ്ങളുറ  അതരിൽ
ഉൾചപ്പടുന്നു.ജവീവനുളവചയല്ലഗ്രാറ  ജവീവവീയ  ഘടകങ്ങളഗ്രാണത്.അജവീവരിയഗ്രാ  ഘടകങ്ങളരിൽവഗ്രായുജലറ  മണത്  സൂരദ്ധ്യപ്രകഗ്രാശറ  എന്നരിവ
ഉൾചപ്പടുന്നു.മനുഷദ്ധ്യൻ,ജന്തുക്കൾ,സെസെദ്ധ്യങ്ങൾ  ,  ജലറ  തുടങ്ങരി  ഈ  പ്രപഞത്തരിലളചതല്ലഗ്രാറ  പരസര   പൂരരിതങ്ങളഗ്രായ   ഘടകങ്ങളഗ്രാണത്.ഇവരിചട
ജവീവജഗ്രാലങ്ങൾ   ഒന്നരിച്ചു  ജവീവരിക്കുകയുറ   പരസരറ  സെസഗ്രാധവീനരിക്കുകയുറ   ചചയ്യുന്നു.പ്രകൃതരിയുചട   കനസെർഗരികമഗ്രായ   തുലന   നരിലയത്   കഗ്രാരണറ
ജവീവജഗ്രാലങ്ങളുചട  പരസര  ബന്ധമഗ്രാണത്.പരരിസരിതരി  സെറരക്ഷേണറ  എന്നത് പറയുമമ്പഗ്രാൾ   ഭൂമരി
 ജലറ  വഗ്രായു  എന്നരിവ  മലരിനചപ്പടഗ്രാചത  സൂക്ഷേരിക്കുക  എന്നഗ്രാണർത്ഥറ.എന്നഗ്രാൽ  പരരിസരിതരിയുചട തചന്ന  ഘടകങ്ങളഗ്രായ മനുഷദ്ധ്യചന്റെ  ഇടചപടലകൾ
നരിമരിത്തറ  പലമപ്പഗ്രാഴറ  തുലനനരിലക്കു  തകരഗ്രാറു  സെറഭവരിക്കരിന്നുണ്ടത്.  വരുറ  തലമുറചയ  പഗ്രാരരിസരിതരിക  പ്രശ്നങ്ങളരിൽ നരിന്നുറ രക്ഷേരിക്കഗ്രാൻ  മവണ്ട
അവമബഗ്രാധറ  അവരരിചലത്തരിക്കണറ.പറരിയ  പദതരിയരിചല  ഗപ്രൗരവമഗ്രായ  വരിഷയമഗ്രായരിത്തചന്ന  പരരിസരിതരി  സെറരക്ഷേണറ  പരരിഗണരിക്കണറ.ഈ
വരിഷയത്തരിൽ   മുതരിർന്നവർ   കുട്ടരികൾക്കത്   മഗ്രാതൃകയഗ്രാവണറ.അങ്ങചന   ഭഗ്രാവരി   തലമുറ   പരരിസരിതരി   മബഗ്രാധമുളവരുറ   പരരിസരിതരിചയ
സെറരക്ഷേരിക്കുന്നവരുമഗ്രാകുചമന്നു  പ്രതദ്ധ്യഗ്രാശരിക്കഗ്രാറ.

ABHIRAMI  R
VIII A
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                                                                                                    വർണണ .  കകകണ

    IF  I  CAN STOP  ONE HEART FROM  BREAKING

If  I can stop one heart from breaking
I shall not  live  in vain

If  I can ease one life that's aching
Or cool one pain

Or help one fainting  robin
Unto his nest again

I shall not live in vain   

ABHIRAMI  R
VIII A
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                                                                                                    വർണണ .  കകകണ

വകകണ  

വൃക്ഷേറ ആശ്ചരദ്ധ്യമഗ്രാചണനരിക്കത് 
ചുട്ടുചപഗ്രാളന്ന തഗ്രാപത്തരിലറ നവീ ശയരിക്കഗ്രാചത 

ഇളറ ചതന്നലഗ്രായത് തഴകരിയവീ കഗ്രാലമത്രയുറ 
വരിയർപ്പരിനത് നറുകണങ്ങൾ നവീ ഉതരിർത്തരിടുമമ്പഗ്രാൾ 

എന്നരിൽ ചചഗ്രാരരിഞഗ്രാതദ്ധ്യന്ത സെപ്രൗഖദ്ധ്യത്തരിൻ കുളരിർമഴ 

മരവന്തത്  മമഗ്രാഹൻ
8a
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                                                                                                    വർണണ .  കകകണ

                                      

                                        ചകര മകമഴണ
ചക്കര മഗ്രാവരിചന്റെ ചകഗ്രാമ്പത്തുനരിചന്നഗ്രാരു 

മഗ്രാങ്ങഗ്രാ പഴത്തവീചല ആ മഗ്രാങ്ങഗ്രാ  പഴത്തവീചല 
ആ വഴരി മപഗ്രാചയഗ്രാരു  കഗ്രാക്കചരിയമ 

ആ മഗ്രാമ്പഴറ  കണ്ടവീചല
അവൾ  ചകഗ്രാത്തരിചയടുത്തവീചല 

ചതങ്ങരിൻ മുകളരിചല പുന്നഗ്രാരക്കൂട്ടരിചല 
കുഞരിനത്  നലവീമല 

പഞഗ്രാര  ചുണ്ടരിനഗ്രാൽ   ചതഗ്രാട്ടുണനുണചഞഗ്രാരഗ്രാ 
മഗ്രാമ്പഴറ   തരിന്നവീചല 

     അപർണ ആർ നകയർ
8 a 
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                                                                                                    വർണണ .  കകകണ

   എതന കകരളണ
സുന്ദരമഗ്രാചയഗ്രാരു  നഗ്രാടഗ്രാണത് 

പ്രകൃതരി  കനരിചഞഗ്രാരു  നഗ്രാടഗ്രാണത്
നമ്മുചട  മഗ്രാത്രറ   നഗ്രാടഗ്രാണത്

മകരങ്ങളുചട  നഗ്രാടഗ്രാണത്
  ജവീവൻ  തചന്ന  സെമർപ്പരിച

മഹഗ്രാതഗ്രാക്കളുചട  നഗ്രാടഗ്രാസുന്ദരമഗ്രാചയഗ്രാരു  നഗ്രാടഗ്രാണത് 
പ്രകൃതരി  കനരിചഞഗ്രാരു  നഗ്രാടഗ്രാണത്

നമ്മുചട  മഗ്രാത്രറ   നഗ്രാടഗ്രാണത്
മകരങ്ങളുചട  നഗ്രാടഗ്രാണത്

നന്മ  നരിറചഞഗ്രാരു  നഗ്രാടഗ്രാണത്,
നന്മകൾ വരിതറരിയ  നഗ്രാടഗ്രാണത്

നന്മ  നരിറചഞഗ്രാരു  നഗ്രാടരിചന നമുക്കത്
മകരളചമന്നു വരിളരിചവീടഗ്രാറ

കദവത്തരിചന്റെയവീ സെസന്തറ  നഗ്രാടത് 
നമുക്കത്  നൽകുറ  അഭരിമഗ്രാനറ

ആദരിതദ്ധ്യ  എറ
9A
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                                                                                                    വർണണ .  കകകണ

            കുറുക്കനന്റെ  ഗർജനത 

ഹരിമഗ്രാലയ  തഗ്രാഴ്വരയരിലള ഒരു  കട്ടരിൽ ഒരു  സെരിറഹമഗ്രായത്  കഴരിയുകയഗ്രായരിരുന്നു   മബഗ്രാമധശസരൻ,കൂട്ടരിനു  ഭഗ്രാരദ്ധ്യ
കുറുനരരിയുറ   മകനുറ.മകൻ   കഗ്രാഴ്ചയരിൽ    ഒരു  സെരിറഹക്കുട്ടരിചയമപ്പഗ്രാചല   തചന്നയഗ്രായരിരുന്നു.വളചര
സെമന്തഗ്രാഷമത്തഗ്രാചട  അവർ  കട്ടരിൽ   തഗ്രാമസെരിച്ചു  വരരികയഗ്രായരിരുന്നു.അപ്രതവീക്ഷേരിതമഗ്രായുണ്ടഗ്രായ  മരഗ്രാഗത്തരിൽ
കുറുനരരി  ചപചട്ടന്നുമഗ്രാണത്  മരണമടഞ്ഞു. 
                        നഗ്രാളുകൾ  കുചറ  കഴരിഞ്ഞു. സെരിറഹറ  വവീണ്ടുറ  ഒരു  കലദ്ധ്യഗ്രാണറ  കഴരിച്ചു. ഇത്തവണ  ഒരു
സെരിറഹത്തരിചന്റെ   തചന്നയഗ്രായരിരുന്നു   വരിവഗ്രാഹറ  കഴരിചതത്.തഗ്രാമസെരിയഗ്രാചത   മൂന്നുമപരുറ   മറ്റു   സെരിറഹങ്ങൾ
പഗ്രാർക്കുന്നരിടമത്തക്കു തഗ്രാമസെറ  മഗ്രാറരി. അധരികറ  കവകഗ്രാചത  സെരിറഹത്തരിനു  ഒരു മകൻ  കൂടരി  പരിറന്നു.ജവീവരിതറ
സെമന്തഗ്രാഷകരമഗ്രായ  മുമന്നഗ്രാട്ടു മപഗ്രായരി.
                      അങ്ങചനയരിരരിചക്ക  കട്ടരിൽ ഒരു  വലരിയ   മഴ   ചപയ.തഗ്രാഴ്വരയരിചല സെരിറഹങ്ങചളല്ലഗ്രാറ
മഴചയത്തുറ കളരിയഗ്രാൻ ഇറങ്ങരി.അവർ  ഗർജരിക്കഗ്രാനുറ  ചഗ്രാടരി  മറരിയഗ്രാനുറ  തുടങ്ങരി.കുറുനരരിയുചട മകനുറ  കൂട്ടത്തരിൽ
കൂടരി.പചക്ഷേ എത്ര  ശമരിചരിട്ടുറ  അവനു സെരിറഹക്കുട്ടരികചളമപ്പഗ്രാചല  ഗരത്ജരിക്കഗ്രാനത്   കഴരിഞരില്ല.അവൻ  ദുദുഃഖരിച്ചു
മഗ്രാറരിയരിരുന്നു.അമപ്പഗ്രാൾ  അങ്ങകചല  കുറുക്കന്മഗ്രാരുചട  ഓരരിയരിടലത്   മകട്ടു.അമപ്പഗ്രാൾ  അവനു  ഓരരിയരിട്ടഗ്രാമലഗ്രാ
എന്നത്  മതഗ്രാന്നരി."കൂ...കൂ..."  തൻ  എത്ര  നന്നയരി ഓരരിയരിടുന്നു.അവനു  എചന്തന്നരില്ലഗ്രാത്ത  സെമന്തഗ്രാഷമഗ്രായരി.അവചന്റെ
ഈ   ഓരരിയരിടൽ   കണ്ട   അനുജൻ   സെരിറഹക്കുട്ടരി     അച്ഛമനഗ്രാടത്   പറഞ്ഞു."അച്ഛഗ്രാ..  മചട്ടൻ   അവരിചട
കുറുനരരികൾചക്കഗ്രാപ്പറ  ഓരരിയരിടഗ്രാൻ
തുടങ്ങരിയരിരരിക്കുന്നു.കഗ്രാണഗ്രാൻസെരിറഹചത്തമപ്പഗ്രാചലയുചണ്ടങ്കരിലറഓരരിയരിടുന്നതത്കുറുക്കന്മഗ്രാചരമപ്പഗ്രാചലയഗ്രാണമല്ലഗ്രാ
.അവൻ  സെരിറഹക്കുട്ടരി  അചല്ലന്നു  മതഗ്രാന്നുന്നു.ഞഗ്രാനവചന  ഇനരി  മചട്ടചനന്നു  വരിളരിക്കരില്ല.
                   പചക്ഷേ  സെരിറഹറ  മകചന  വരിലക്കരി."അങ്ങചനചയഗ്രാന്നുറ  പറയരുതത്.അവൻ  നരിചന്റെ
മചട്ടനഗ്രാണത്.കൂവന്നവചരല്ലഗ്രാറ   കുറുക്കന്മഗ്രാരല്ല.ഗർജരിക്കുന്നവചരല്ലഗ്രാറ   സെരിറഹങ്ങളുമല്ല.അവരുചട  ജവീവരിതമഗ്രാണത്
അവരഗ്രാചരന്നത്   തവീരുമഗ്രാനരിക്കുന്നതത്.പരിചന്ന   സെരിറഹറ   മൂത്ത  മകചന   വരിളരിച്ചു   പറഞ്ഞു."നവീയരിനരി
കൂവരുതത്.കൂവരിചയന്നു കരുതരി  കുറുക്കനഗ്രാവരില്ല.അങ്ങചന  ചചയഗ്രാൽ  സെരിറഹങ്ങൾ  പരിചന്ന നരിചന്ന കൂട്ടത്തരിൽ
കൂട്ടണചമന്നരില്ല".

അതവൻ  അറഗവീകരരിച്ചു.എന്നരിട്ടു  സെരിറഹകുട്ടരികൾചക്കഗ്രാപ്പറ  കളരിച്ചുറ ചരിരരിച്ചുറ    സെമന്തഗ്രാഷമത്തഗ്രാചട  കഴരിഞ്ഞു.
                                    Jyothika  Chandran
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                                                    സസഹകദണ

സെപ്രൗഹൃദറ  മഗ്രാനുഷ  ജവീവരിത  വവീഥരിയരിൽ
സെപ്രൗഭഗ്രാഗദ്ധ്യചമല്ലഗ്രാറ  കനരിഞ്ഞു  നൽകുറ 
സെപ്രൗരഭദ്ധ്യമമകരിടുറ  നന്മ  നരിറചഞഗ്രാരു 
സെപ്രൗഗന്ധരികപ്പൂവ   മപഗ്രാചലചയന്നുറ  

പല  ദളമുണ്ടതരിൽ  ചചറുതുറ വലതുമഗ്രായത്   
പലനഗ്രാൾ  ചകഗ്രാഴരിഞരിടുറ പതരിവത് മപഗ്രാചല 

പരിചന്നയുമുണ്ടഗ്രാവഗ്രാമനവധരി  സൂനങ്ങൾ 
പലതരിനുറ  പരരിമളറ  ഏചറയഗ്രാവഗ്രാറ 

സെപ്രൗരഭദ്ധ്യമമതരിചനന്നറരിയണറ നഗ്രാറ  മവഗറ 
ചകഗ്രാഴരിയഗ്രാൻ  വരിടരുന്ന  മലരല്ല  സെപ്രൗഹൃദറ 

നുളരിക്കളയണറ  തൻ  വരിഷപ്പല്ലരിനഗ്രാൽ
കവരുന്ന  പ്രഗ്രാണരിചയ  അവയരിൽനരിന്നുറ 

വഗ്രാടഗ്രാചത   ചകഗ്രാഴരിയഗ്രാചത  കഗ്രാക്കണറ  നഗ്രാചമന്നുറ
വഗ്രാക്കുതന്നവീടുന്നു  നരിശ്ചയറ 

ചവയരിമലറ്റു  വഗ്രാടഗ്രാചത  മഴയരിൽ  ചകഗ്രാഴരിയഗ്രാചത 
മുടരിയരിലറ  ചൂടഗ്രാചത  പരരിപഗ്രാലരിക്കഗ്രാറ

സെപ്രൗഹൃദറ  മുടരിയരിലറ  ചൂടഗ്രാചത  പരരിപഗ്രാലരിക്കഗ്രാറ 

Sreethu  s
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ചലൻസുകളുചട  മലഗ്രാകറ 

പ്രകഗ്രാശചത്തയുറ    കഗ്രാഴ്ചചയയുറ    കൂട്ടരിയരിണക്കരിചകഗ്രാണ്ടത്  മനുഷദ്ധ്യൻ  വരികസെരിപ്പരിച പ്രധഗ്രാന  ഉപകരണമഗ്രാണത്
ചലൻസെത്.കണട  മുതൽ ദൂരദർശരിനരികൾ  വചര ചലൻസെരിചന്റെ  സെഹഗ്രായമത്തഗ്രാചടയഗ്രാണത്   പ്രവർത്തരിക്കുന്നതത്.

രസെകരമഗ്രായ  ചരരിത്രമഗ്രാണത്  ചലൻസുകളുമടതു. ചലന്റെരിൽ  എന്ന  ലഗ്രാറരിൻ  വക്കരിൽനരിന്നഗ്രാണത്   ചലൻസെത്  എന്ന
മപരുണ്ടഗ്രായതത് . പയർ  വർഗത്തരിൽചപ്പട്ട ഒരു  കഗ്രായയഗ്രാണത്  ചലന്റെരിൽ.ഏതഗ്രാണ്ടത്  ചലൻസെരിചന്റെ  ആകൃതരിയഗ്രാണത്

ഈ  കഗ്രായയ്ക്കു .അങ്ങചന  ചലന്റെരിലരിചന്റെ  മപരരിൽനരിന്നു  ചലനത്സെരിനു   മപരത്  കരിട്ടരി. മനുഷദ്ധ്യചന്റെ  കഗ്രാഴ്ചചയ
ചമചചപ്പടുത്തഗ്രാൻ  ഉപമയഗ്രാഗരിച്ചു   തുടങ്ങരിയ ചലൻസുകൾ  ചകഗ്രാണ്ടത് പരിന്നവീടുന്നു പല പല ഉപകരണങ്ങൾ

നരിർമരിച്ചു.ചടലരിമസഗ്രാപത് ,കമമകഗ്രാമസഗ്രാപത് കദ്ധ്യഗ്രാമറ  ഒപത്റരിക്കൽ ചലൻസുകൾ തുടങ്ങരിയ
പല  ഉപകരണങ്ങളരിലറ ഇന്നത്  ഈ ചലൻസെത് ഉപമയഗ്രാഗരിക്കുന്നു. 
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 അമമഗ്രാണരിയ  വഗ്രാതകറ 
കുത്തരിതുളയ്ക്കുന്ന  രൂക്ഷേ  ഗന്ധമുള  വഗ്രാതകമഗ്രാണത്  അമമഗ്രാണരിയ.(Nh3 )  .ചവളവമഗ്രായരി  മചർത്തഗ്രാൽ  അമമഗ്രാണരിയറ

കഹമഡഗ്രാകത് കസെഡത് എന്ന   സെറയുക്തമുണ്ടഗ്രാകുന്ന  ഈ വഗ്രാതകറ  നരിട്രജനുറ  കഹഡജനുറ മചർന്നഗ്രാണത്
ഉണ്ടഗ്രാകുന്നതത്,.വദ്ധ്യവസെഗ്രായങ്ങളരിൽ  വളചര  പ്രഗ്രാധഗ്രാനദ്ധ്യമുള  വഗ്രാതകമഗ്രാണത് അമമഗ്രാണരിയ.കനട്രജൻ   വളങ്ങൾ
നരിർമരിക്കഗ്രാനഗ്രാണത്  ഇതത്  ഏറവറ  ഉപമയഗ്രാഗരിക്കുന്നതത്.അമമഗ്രാണരിയറ കനമട്രറത് ,അമമഗ്രാണരിയറസെൾമഫറത്

തുടങ്ങരിയ  അമമഗ്രാണരിയ സെറയുക്തങ്ങൾ നരിട്രചജൻ  വളങ്ങളഗ്രായത്  ഉപമയഗ്രാഗരിക്കുന്നു.
അനു മമഗ്രാൾ  എസെത്  
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