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ആമുഖം

                    സാങ്കേ�തികവിദ്യയുടെട  പുതിയ  ചുവടുകൾ
ടെ�ാപ്പംകുതിക്കുന്നവിദ്യാർത്ഥിസമൂഹടെ&വാർടെ&ടുക്കുകയാണ്  ലിറ്റിൽ  കൈകറ്റ്സ്

.അറിവു  ങ്കേ/ടുന്നങ്കേതാടെടാപ്പം  തടെന്ന  പകർന്നു  /ൽകാനുമുള്ള  പരിശീല/മാണ്

കൈകറ്റ്സ്  ടെവക്കുന്നത് . പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ പത്ര പ്രവർ&/&ിടെ<റ കാല&്

ഈ സംരംഭം വിലങ്കേയറിയതാണ്.ഗ്രാഫിക്സ് &ആ/ിങ്കേമഷ<,  മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് &

ഇന്റർടെ/റ്റ്  ,  സ്ക്രാച്ച്  ,  ടെമാകൈKൽ  ആപ്  ,കൈപ&ൺ  &  ഇലങ്കേMാണിക്സ്  ,

ങ്കേറാങ്കേKാട്ടിക്സ്  ,  ഹാർഡ് ടെവയർ തുടങ്ങിയ കൈകറ്റ്സ് പരിശീല/ങ്ങൾടെ�ാപ്പം ഒരു

മാഗസി<  തയ്യാറാ�ാനുള്ള  പരിശീല/വുമാണ്  വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു  ലഭിക്കുന്നത്  .

വിഭവ  സമാഹരണം,  എഡിറ്റിംഗ്  ,  ങ്കേല  ഔട്ട്,  കൈടപ്പിംഗ്  എന്നിങ്ങടെ/  വിവിധ

ഘട്ടങ്ങളിലൂടെട  വിദ്യാർത്ഥികൾ  കടന്നു  ങ്കേപാവുന്നു  ങ്കേപാരായ്മകളുണ്ടാവാം.  ടെZറിയ
ടെZറിയ  ചുവടുകളാണ്  ഭാവിയിടെല  വലിയ  മുങ്കേന്നറ്റ&ി/്  പ്രങ്കേZാദ/മാകുന്നടെതന്ന

തിരിച്ചറിവിലാണ് ഇത് അണിയിടെച്ചാരുക്കുന്നത് .

                                                                                                       Zീഫ് എഡിറ്റർ
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ടെപൺ സമൂഹടെ& സംരക്ഷി�ാ/ായി വരും

തലമുറ�്ഒാർമ്മടെപ്പടു&ലായി Kാലികാ ദി/ ം ആങ്കേഘാഷിച്ചു
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BRIGHT LIGHT IN THE DARK NIGHT

She walked through the side of the ninth street. She looked
below her hand and saw that her little brother is so tired. She
looked around her and saw a small shop’s varandah. She walked
to the shop and sat down on the floor. And her little brother sat
near her and started sleeping. She thought about her family and
today’s events. She today realized that everyone’s father is not
like others. She today saw a river of blood. She looked down to
her lap and saw that her brother is asleep. He is so little to see the
events and she know that he is also afraid to think about it. She
thought about her future plans and realized that she now can’t
think about it. She is abandoned and she have to take care of her
little brother. She have to live for her brother. She thought about
her father.  Now her father is so cruel and he killed our  mom.
Between  a  few  years  he  has  changed  and  none  of  us  didn’t
realized this. A small fight between mom and dad led to the death
of our lovely mom. 

Next day she woke up with someone shaking and calling
her. she looked up and saw a man in mid thirty. He smiled down
to  her.  She  looked  around.  She  didn’t  realized  the  place.
Suddenly realization hit her hardly and she tiredly tried to smile.
Suddenly every thing around her started to revolve around her
started to fade. 
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The next day she woke up with a head ache and realized that
she is in a bed. She looked to her hand and saw that her hand is
covered in bandage and her wounds are healing in the touch of
the medicine. She looked to her right side and saw a small table
with medicine and tissues. she realized that she is in a hospital
room. 

She tried to walk to the door. She heard someone coming to
the room.   She looked up and saw a doctor with white hair and
the man she had seen in the street. The man told her that they
know who is she and the police helped to find how she reached
there. The police had her dad. The man also told that after it he is
the guardian of them. She can’t believe her eyes. She felt like the
god had come from the heaven for helping them. She thought
yesterday that her life is finished and today she is wrong. That
was the step to the light of her life. That was the light to the dark.
It gave a new life to her life. Light of true god’s strength. 

 
          

                                                                                                              NUSRATH JAHA
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School Election
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കാർങ്കേമഘ൦ മഴയായ് മാറുന്ന ങ്കേ/രം

/ന്ദിയായ് പ്രകൃതിത<  ഹരിതകം കാട്ടും 

കാ൪ങ്കേമഖം പ്രളയമായ് മാറുങ്കേന്നരം

ആ /ന്ദിത< വാക്കുകൾ ശാപവാ�ാകുും

                                                           ഷാജി സര്
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മുക്കം ഫയ൪ സ്റ്റേ�ഷ൯ സംഘടിപ്പിച്ച സ്റ്റേമാക്ഡ്രിൽ
പെപപെ�ന്നുള്ള അപകടങ്ങപെള എങ്ങപെന തരണം

പെചയ്യണ പെമന്ന് കു�ികൾക്ക് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാ  ൯
സഹായിച്ചു.
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ശാസ്ത്രമേ�ള   
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MY AMBITION IN LIFE

    Choosing a  career  of  one’s  liking is  not  very easy and to
achieve one’s ambition is still more tough. Like all other children
in my primary school  days  i  played at  being a  bus driver,  an
engine driver, a doctor so on. Now that i am bigger, i feel i would
like to be a teacher. 

   I think teaching is a very noble profession. First of all teacher
should  be  a  model  for  his  students.  By  teaching,  one  has  to
further the education of one’s students and also shape them as
worthy citizens of our country. A student expects his teacher to be
able to clear all his doubts at least    in the subject concerned. So
a teacher should be thorough in his subject. Since a teacher deals
with students of different traits, it is necessary for the teacher to
be tactful yet firm and to have a sense of humour too! Any sort of
situation can crop up in a class! So common sense with quick –
wittedness  is  an  added asset  for  a  teacher.  I  also  think that  a
teacher will have a greater sense of achievement and satisfaction
when  he  sees  his  old  students  doing  well  and  occupying
important positions in life.

                                                                                                               

                                                                                                             NUSRATH JAHA
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OTHER ACTIVITIES IN SCHOOL
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റിപ്പബ്ലിക് ദിന സന്ദേ�ശ റാലി
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SPC
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മേ�നല് �ഴ

മഴയാകുന്നു ങ്കേവ/ലി< സ്പർഷം
സ്പർഷമീ അതിമഴങ്കേയാ....?
പുൽടെകാടീ /ാമ്പുകൾ വിടർന്നിതാ...

സുന്ദര സ്വപ്നമീ കാണുന്നു
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പട്ടവും അപ്പൂപ്പന്താടിയും
  

 ഒരു  ഗ്രാമ&ിൽ  മീനു  എന്ന  ടെകാച്ചു  മിടു�ി  ഉണ്ടായിരുന്നു.  അവളുടെട

അച്ച< ങ്കേജാലി കഴിഞ്ഞു വരുങ്കേമ്പാൾ അവൾടെ�ാരു പട്ടം വാങ്ങിടെ�ാണ്ടു വന്നു.

ചുവപ്പും /ീലയും /ിറമുള്ള അതിമങ്കേ/ാഹരമായ പട്ടം. അവൾ അതുകണ്ട് അതീവ

സങ്കേpാഷവതിയായി.  രാത്രി  സ്വപ്ന&ിൽ  മുഴുവ<  അവളുടെട  പട്ടമായിരുന്നു.
പിങ്കേറ്റന്ന്  രാവിടെല  തടെന്ന  അവൾ  എഴുങ്കേന്നറ്റ്  തടെന്റ  പട്ടവുമായി  കളി�ാ<

ഇറങ്ങി,  കളി തുടങ്ങി.  പട്ടമാകടെട്ട ടെവള്ള&ിലൂടെട മീനുകൾ /ീpി�ളിക്കുന്ന

ങ്കേപാടെല  ആകാശ&ിലൂടെട  /ീpി�ളിച്ചു.  ടെപടെട്ടന്ന്  പട്ട&ിടെന്റ  അരികിലൂടെട

ഒരു അപ്പൂപ്പ<താടി പരന്നു ങ്കേപായി. അതുകണ്ട് പട്ടം അപ്പൂപ്പ<താടിടെയ ങ്കേ/ാ�ി.

അങ്കേപ്പാൾ അപ്പൂപ്പ<താടി പുഛങ്കേ&ാടെട പട്ടങ്കേ&ാട് പറഞ്ഞു.  ങ്കേഹ  ....പട്ടങ്കേമ നൂ

എpി/ാണ്  ഒരാളുടെട  നൂലിടെ<റ  /ിയ   ന്ത്രണ&ിൽ  കഴിയുന്നത്./ീ  എടെന്ന

ങ്കേ/ാ�്  എ/ി�ാരുടെടയും  /ിയന്ത്രണമില്ല    ഞാ<  സ്വതന്ത്ര/ാണ്  .എ/ി�്
ഞാ<  ആഗ്രഹിക്കുന്നിടടെ&ല്ലാം  ങ്കേപാകാം  എ/ി�ിഷ്ടമുള്ളത്  ടെZയ്യാം  കാറ്റ്
എടെന്ന ശ്രദ്ധിങ്കേച്ചാളും                

ഇത്  ങ്കേകട്ട്  പട്ടം  മറുപടി  പറഞ്ഞു  "/ീ  /ി<ടെറ  ഈ  സ്വാതന്ത്ര&ിൽ

അഹ�ാരിയാങ്കേകണ്ട  !  /ീ  ഈ  /ിമിശം  അടെല്ല�ിൽ  അടു&  /ിമിശം  വല്ല

മുള്ളിങ്കേലാ  ഇലയിങ്കേലാ  കല്ലി/ടിയിങ്കേലാ  ആകാം  .  /ാ  ഈ  കാറ്റിടെ/  /ീ

വിശ്വസി�രുത് അത് /ിടെന്ന എങ്കേപ്പാൾ ങ്കേവണടെമ�ിലും Zതി�ാം "
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അപ്പൂപ്പ<  താടി  അട്ടഹാസ  Zിരിങ്കേയാടെട  വാ/ിങ്കേല�്  പറന്ന്  ങ്കേപായി
കളികഴിഞ്ഞ്  മീനുക്കുട്ടി  മടങ്ങുങ്കേമ്പാൾ  അഹ�രിച്ച്  പാറി/ടന്ന  അപ്പൂപ്പ<

താടിയുണ്ട്  വഴിയിൽ  ഒരു  മുള്ളു  ങ്കേവലിയിൽ  കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു  .ങ്കേവലിയിൽ

/ിന്നും  അപ്പൂപ്പ<  താടിടെയ  ങ്കേവർടെപടു&ി  പട്ടം  പറഞ്ഞു  "/മ്മൾ  ഒരാടെളയും
അമിതമായി വിശ്വസി�രുത് അവർ /ടെമ്മ എങ്കേപ്പാൾ ങ്കേവണടെമ�ിലും Zതി�ാം

/ീ   തടെന്ന  ങ്കേ/ാ�്  എടെ<റ  /ിയന്ത്രണം  എടെ<റ   രക്ഷിതാവായ
അവരുടെട കയ്യിൽ ആയതുടെകാണ്ട് എ/ി�് എത്ര ഉയര&ിലും കൈദര്യ ങ്കേതാടെട

ങ്കേപാകാം  .  /മു�് എന്നും ഒരു കാവലായി അവർ ഉണ്ടാകും . /മ്മടെള ആർക്കും
Zതി�ാങ്കേ/ാ ഉപദ്രവി�ാങ്കേ/ാ സാധിക്കുകയില്ല " ഇത് ങ്കേകട്ട് തടെ<റ ഭാഗത്തുള്ള
ടെതറ്റി/്  മാപ്പ്  പറഞ്ഞ്  അപ്പുപ<  താടി  പറന്ന്  ങ്കേപായി  .  സമയം
കൈവകിയതി/ാൽ മീനുക്കുട്ടി വീട്ടിങ്കേലക്കും ഓടി...........

                                                                                             NAJIYA NASRIN
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