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By Education I mean an all round drawing out
of the best in child and man- body, mind and
spirit. Literacy neither the beginning nor the
end of eduction. This is only a means through

which man or woman can be educated

                     GANDHIJI
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     ആശംസകള്    

 വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ� ഇൗ പുതിയ
യുഗങ്കേ�ാടെ�ാപ്പംലിറ്റില് കൈകറ്റിസിടെ�
ടെകാച്ചുമിടുക്കര് കൈകങ്കേകാര്ടെ�ാരുക്കുന്ന

“INSPERIA”എന്ന ഡിജിറ്റല് മാഗസിന് എല്ലാവിധ 

ആശംസകളും.

ഒപ്പം പിന്നില് പ്രവര്�ിച്ചവര്ക്കും ഒരായിരം അഭിനന്ദനങ്ങള്...

                                                           
                                                             ങ്കേ8ഹങ്കേ�ടെ� 

                                                                 ങ്കേഹമലത  

                                                                ഹെ�ഡ്മിസ്ട്രസ്സ്  
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സങ്കേന്ദശം

                                                                                 അബദുസ്സലീം       

  പി. �ി.എ  പ്രസിഡ�്       

 

രാങ്കേര�് ഗവ: മാപ്പിള കൈഹസ്കൂളിടെല ലിറ്റില് കൈകറ്റ്സ്
യൂണിറ്റ്

പുറ�ിറക്കുണ ''INSPERIA'' ഡിജിറ്റല് മാഗസിന് കാലിക 
പ്രശസ്തിയുള്ള
ഒരു നാമങ്കേദയം വളര്ച്ചയുടെ� പാന്താവില് ത�സ്സങ്ങടെള തുമിടെല്ലില്
അതിരുകളില്ലാ� ഉയരങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ� കുട്ടികള് എ�ി

ടെപ്പടുക. കുട്ടികള് നി ഷ്കളരാണ് അനര് സ്വതന്ത്രമായി വളരടെട്ട കണ്ടും,

ങ്കേകട്ടും, എഴുതിയും, വായിച്ചും. വളരാനുള്ള സാഹജര്യം ഇത് ങ്കേപാലുള്ള

സന്ദര്ഭങ്ങള് വഴി അവര്ക്ക് നാം ഒരുക്കി ടെകാടുക്കുക.ലിറ്റില് കൈകറ്റ്സ്
തയ്യാറാക്കുന്ന ഇൗ  ഡിജിറ്റല് മാഗസിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും

നേ�രുന്നു .
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ആശംസകള്

ജീ.എം.എച്ച് രാങ്കേരാ�ിടെല ലിറ്റില് കൈകറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ� ഒരു എളിയ 

സംരഭമാണ്  '. ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ� അപര്യാപ്തതയും മറ്റു പ്രയാസങ്ങളും
ങ്കേനരിട്ടുടെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ� സ്കൂളില് ലിറ്റില് കൈകറ്റ് അംഗങ്ങള്ക്ക് 
പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളില് മാത്രങ്കേമ അവരുടെ� പരിശീലന പ്രവര്�നങ്ങള് 

ന��ാന്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു. അതിടെ� ങ്കേപാരായ്മകള് ഈ മാഗസിനില് 

പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടാകാം. എിലും ഈ പരിമിതികടെളടെയല്ലാം മറിക�ന്ന് 

മങ്കേനാഹരമായ ഒരു ഡിജിറ്റല് മാഗസില് തയ്യാറാക്കാന് ഈ കൂട്ടായ്മക്ക് കഴിഞ്ഞു. 
വിവര വിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ� പുതിയങ്കേലാകങ്ങളിങ്കേലക്ക് 
ഉയരങ്ങളിങ്കേലക്ക് എ�ാന് നമ്മുടെ� ലിറ്റില് കൈകറ്റ് അംഗങ്ങള്ക്ക് കഴിയടെട്ട എന്ന
ആശംസകങ്കേളാടെ� 

       രജനി ങ്കേമാള്                  

   ടെടെകറ്റ് മിസ്ട്രസ്സ്    
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UNDER THE 
HARVEST MOON
Under the harvest moon
when the soft silver
Drips shimmering
over the garden night                                         
Death, the gray mocker 
comes and whispers to you
As a beautiful friend
who remembers
                   Under the summer roses
                    when the flagrant crimson
                    Lurks in the dusk 
                    of the wild red leaves
                     Love with little hands
                     comes and touching you
                     With a thousand memories
                      and you
                      Beautiful, unanswerable questions                               
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      DREAM
                                                                                                       
 A boy walking on road. His hand have a bag. He is studied
in 10th class at lack now. He is a missing boy. He don’t 
know where is he. No body as there. He only he stand in the
middle of the jungle. He don’t know were he go. He was 
crying and afraid suddenly. Darkness a round us. Then 
heavy rain with afraid voice. He will take an umbrella in 
his bag. These is more useful to him. There is a old man 
sitting on a tree. He have a no umbrella and no rain court. 
He is really tired. The boy site there. The boy said ‘please 
take his umbrella’ you are very tired. I will give you a 
biscuit i think you are very hungry. Please take these. “Oh 
boy thank you so much”. You know something i would have 
nothing to eat 
“then what is your name” 
my name is ‘john’.  How did you come there?. I will come 
there in the name of town with my father and mother.”
oh then where is the?
 I don’t know uncle. I will walking at long way. I don’t 
know where is my parents. Suppose they will searched me.
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     Yes yes, i know please follow me. Common boy you don’t
worry. I will help you my little prince.

 Oh really uncle
         The old man helped him to see her parents. Then the 
boy said thanks to the old man. Suddenly i get up my child. 
Today we go is trip for see a beautiful waterfall
 
                                                            

                *****

9



                                                                                                                                 INSPERIA

10



                                                                                                                                 INSPERIA

I STUDY HARD 

  

      
             BECAUSE I WANT TO BUY 
        EVERYTHING FOR MY PARENTS
                      THEY DESERVE                                
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FOR EVERY

talent THAT poverty 
HAS stimulated IT HAS 

blighted A Hundred”
                                       Fahatima Sahwa
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OH GOD WE HAVE BROTHERS AND SISTERS WHO USED  TO

PRAY WITH US. FAST WITH US AND DO GOOD DEEDS WITH

US. WE DO NOT SEE THEM ? GOD SWT WILL SAY GO TO 

THE FIRE AND TAKE OUT ANYONE WHO HAD EVEN AN  

 
  ATOM’S AMOUNTS OF PROUD IN THEIR HEART  
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    A JOURNEY WITHOUT
OBSTACLES IS LIKE A FOREST
                    without the tree 
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  SO THEY WILL TAKE OUT OF ALL 

THOSE WHOM THEY WILL RECOGNIZE   
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VERY LITTLE IS NEEDED TO MAKE 
                A HAPPY LIFE. IT IS ALL
WITHIN  YOUR SELF, IN    YOUR  WAY
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                “YOU CAN            BUY HAPPINESS OFF       THE RACK BUT SADNESS    IT TAILOR- MADE JUST FOR YOU”
19
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     THERE IS ONLY ONE SURE

      THING IN THIS WORLD    
              “DEATH”      
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YOU ARE GOING TO BE
 SUCCESSFUL ONE DAY MAKE
      YOUR PARENTS PROUD
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BELIEVE IN 

                       YOUR SELF  
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   കാലം
                                                            

ക�ൊഴിയുമീ ഇല�ളിൽ എൻ-

�ൊലവും ഇഴ  ഞ്ഞുവ�ൊ?

ക�ൊ ഞ്ചുമൊ �ൊലവും �ഴിഞ്ഞിതൊ.....

�ൊത്തിരിപ്പൂ ഞൊൻ

ക�മ്പുമീ �ണ്ടുവ!ൊൽ

�രുവമൊ ഇനി �തിരൊടും �ൊലം

�ൊക്കവ&ൊ ഞൊൻ 

ഇനിയൊ �ൊലകത്ത..................................
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LITTLE SISTER
My sister can be annoying, everything

I do she wants to do it too...

it’s hard to have a little sister who

Wants to have a little like you

She follows me around the house

And want to play pretend.

“I’m to big for that, “I say,

 But I’ ll always to be your friend

“Go away and play, “I have

Important things to do

Then before I knew it, my

Little sister grew 

I remember so many great time we

Shared and wish that we had more

Creating wonderful memories that will

Withstand time, that’s what friends are for

                                               Sherin muhammed
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  MEMORY FOR THE MEMORY
Thanks for the memory ,

For a man; golden history,

Lived a life full of misery,

A true man; soul of ivory,

A riddle; unsolved irony,

A hunter, an artist, a Dad,

Truly had given me all he had,

And me? Were I that bad?

Did I really made him sad?

No he didn’t curse me in this bed

But had forgiven his way word lad,

A talent, a poet a musician mad

And he’ll forever remember that,
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His lest wish, in all that he’d said...

Thanks for memory. l already appreciate your

sympathy

******** 
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      BOOK
what world of wonder are your book

as one open them and looks

new ideas and people rise

in our fancies and our eyes.

The room we sit in melts away

and we find our self at play

with someone , before the end

May become our chosen friend

or we sail along the page

to some other land or age       
                                                         Anjali pp
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   Eyes
To intimidating thing
about looking each other
straight in the eyes
is that they are looking
back at you
just like                         
when its raining
and the water
traps and taps your face
And you can’t hide
your soul is just
out there shouting it self
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offering itself to the rain
while you hold out your hands
either to someone
or no one else
and feel the warmth
following in and out
as it is cold out side
And you can’t hide
there is nothing to cover you
your thoughts are uncovered
your mask is off
And Just can’t hide
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          Your best
If you always try your best

Then you’ll never have to wonder

if you’d someone all
your thunder

And if you best

was not as good

As you hopped if would be,
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I gave to day

All that had in time
                  
      

           *******************            
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Friendship
Either winter or monsoon

spring or
summer,

This unsinkable
skip

floats forever...                    

this is my only life boat ,

on when I can survive .

It is warmer than every thing else

And has always helped me to revive
32
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YOU ARE BEAUTIFUL
You are beautiful in the way
you always shown you care
you are beautiful in the way
you always want to share
the way you are so quick
to be there for other
the way you are so owtk
yes just like a mother
you are beautiful deep with
and i see this oh so clear
that is why i had to gave
this little snag right here
to shown the world just what just what i see in your
yes you are beautiful
for all the things you say and do

            Fathima Fihanas
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I STUDY HARD

BECAUSE I WANT TO 

BUY EVERYTHING FOR 

PARENTS THEY DESERVE

           Shahal
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'' YOU CAN

BUY HAPPINESS OFF 

THE RACK BUT SADNESS

IT TAILOR-MADE JUST FOR 

YOU''

             Musthafa        
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കുമാരനാശാന്
പൂക്കുന്നിതാ മുല്ല, പൂക്കുന്നിലഞ്ഞി,
പൂക്കുന്നു ങ്കേതന്മാവു, പൂക്കുന്നങ്കേശാകം;
വായ്ക്കുന്നു ങ്കേവലിക്കു വര്ണ്ണങ്ങള്, പൂവാല്
ങ്കേചാക്കുന്നു കാ�ന്തിങ്കേമഘങ്ങള്ങ്കേപാടെല.
എല്ലാ�വും പുഷ്പഗന്ധം പര�ി
ടെമടെല്ലന്നു ടെതക്കുന്നു വീശുന്നു വായു;
ഉല്ലാസമീ നീണ്ട കൂകൂരവ�ാ-
ടെലല്ലാര്ക്കുങ്കേമകുന്നിങ്കേത ങ്കേകാകിലങ്ങള്.
കാണുന്നിതാ രാവിങ്കേല പൂവു ങ്കേത�ി
ക്ഷീണത്വങ്കേമാരാ� ങ്കേതനീച്ച കാട്ടില്
ങ്കേപാങ്കേണടെറയുത്സാഹമുള്ടെക്കാണ്ടിവടെq-
ങ്കേന്താണം ടെവളുക്കുന്നുഷങ്കേസ്സായിടെതല്ലാം?
പാ�ങ്ങള് ടെപാന്നിന് നിറ ംപൂണ്ടു, നീടെള-
പ്പാ�ിപ്പറടെന്ന�ിയീ��ടെയല്ലാം
ങ്കേക�റ്റ ടെനല്ലിന് കതിര്ക്കാമ്പുടെകാ�ി-
ക്കൂ�ാര്ന്ന ദിങ്കേക്കാര്ത്തു ങ്കേപാകുന്നു വാനില്.
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ചന്തം ധരങ്കേqടെറയായ് ശീതവും ങ്കേപാ,-
യന്തിക്കു പൂാവിലാങ്കേളടെറയായി;
സങ്കേന്താഷങ്കേമറുന്നു, ങ്കേദവാലയ�ില്
ടെപാന്തുന്നു വാദ്യങ്ങള്—വന്നൂ വസന്തം!
നാക�ില്നിങ്കേന്നാമങ്കേന, നിടെന്ന വിട്ടീ
ങ്കേലാക�ിനാനന്ദങ്കേമകുന്നിതീശന്
ഈ ടെകാല്ലമീ നിടെ� പാദം ടെതാഴാം ഞാന്
ങ്കേപാടെകാല്ല ങ്കേപാടെകാല്ല പൂക്കാലങ്കേമ നീ!
ചിന്തിച്ചിളാറ്റുതന് നിസ്വന�ാ-
ടെലങ്കേന്താന്നുരയ്ക്കുന്നു നീ?—
ഞാനറിഞ്ഞു,"എന്താതനാം ങ്കേദവങ്കേനാതുന്നങ്കേത 
ഞാ-
ടെനന്താകിലും ടെചയ്യു"ടെവന്നല്ലയല്ലീ?
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മിന്നാമിനുങ്ങ്

ഇടെതടെന്താരാനന്ദമിടെതന്തു കൗതുകം!
സ്വതന്ത്രമായ് സുന്ദരമിപ്രഭാകണം
ഇതാ പറടെന്ന�ിയടുത്തു ഹാ! പറ-
ന്നിതാ ടെതാടുമ്മുമ്പിതു വിണ്ണിലായിങ്കേത!
ഉ�ന് മ�ങ്ങുന്നിത, പൂ�ിരുട്ടിലായ് -
ക്കി�ന്ന ങ്കേവലിടെച്ച�ിതടെ� തുമ്പിതില്;
ചുടുന്നതില്ലിടെച്ചറുതീയടെതാന്നുങ്കേമ!
ടെകടുന്നുമില്ലീ മഴയത്തുങ്കേപാലുങ്കേമ!
ഇരിടെക്കാലാ ടെപാങ്ങുക, 
വിണ്ണിങ്കേലാമങ്കേന,
ചരിക്ക നീ മിന്നിമിനുങ്ങിയങ്ങടെന,
വരിഷ്ഠമാം തമുരച്ച ങ്കേരഖങ്കേപാ-
ലിരുട്ടു കീറുടെന്നാരു വജ്രസൂചിങ്കേപാല്.

38



                                                                                                                                 INSPERIA

സ്ഫുരിക്കുമീ നിന്നു�ലിന് പദാര്ത്ഥടെമ-
ന്തുരq, മിന്നല്പ്പിണരിന് സ്ഫുലിംഗങ്കേമാ?
വിരഞ്ഞുങ്കേപാം താരഗണങ്ങള് തമ്മിലാ-
ഞ്ഞുരഞ്ഞുപാറും ടെപാ�ിങ്കേയാ, 
നിലാവങ്കേതാ?
പുളച്ചിടുടെന്നന്മനതാരങ്കേഹാ! ടെവറും
ടെവളിച്ചങ്കേമ, വാ കിളിവാതിലൂടെ� നീ,
വിളിച്ചുങ്കേകളാ�വിധം ഗമിക്കിലാ-
ടെമാളിച്ചി�ാന് കള്ള, നിനക്കു വടെയ്യങ്കേ�ാ!
പിലാവിലും ടെതങ്ങിലുമക്കവുങ്ങിലും
വിങ്കേലാലമായ് മാവിലുമങ്ങുമിങ്ങുങ്കേമ
വിലങ്ങിടും നീ പ്രകൃതിക്കു ചാര്ത്തുവാന്
നിലാവു പൂമ്പട്ടിനു പാവു ടെനയ്കങ്കേയാ?
മിനുങ്ങി നീ ടെചന്നിടു, മാറണയ്ക്കുവാന്
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കനിഞ്ഞിതാ കൈക�ളിരാര്ന്ന 
ഭൂരുഹംഅനങ്ങി�ാതങ്ങടെന 
നില്പ്പി,താര്ക്കുങ്കേമ
മനം ടെകാതിക്കും മൃദുടെവടെ�ാ�ാടെനങ്കേ�ാ!
അതാ വിളങ്ങുന്നു ഭവദ്ഗണങ്ങളാല്
സ്വങ്കേത ചുഴന്നിപ്പനിനീര്മലര്ടെച്ച�ി;
അതിടെന്നാടെ�ാക്കിടെല്ലാരു 
ചക്രവര്�ിത-
ന്നതിപ്രകാശം കലരും കിരീ�വും.
പരന്ന വന് ശാഖകള് ങ്കേമലിവറ്റയാര്-
ന്നിരുട്ടില് മിന്നുന്നു മരങ്ങളാകങ്കേവ;
നിരന്നു നക്ഷത്രഗണങ്ങള് കീഴുമാ-
ര്ന്നിരട്ടയായ് തീര്ടെന്നാരു 
വിണ്ണുങ്കേപാലങ്കേവ.
വിളങ്ങിയും മങ്ങിയുടെമാന്നിതാ വരു-
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ന്നിളതിര്ത്തൂടെവാളിയാര്ന്നു 
ടെപാങ്ങിയും
തളര്ന്നുവീണും—ടെചറുതാരമൂഴിതാന്
വളര്പ്പതാമിങ്ങിതു—തള്ള വാനിലാം.
മുറിക്കക�ായിതു! ഹാ! പ്രകാശങ്കേമ,
കര�ില് വാ, ങ്കേകറുക പുസ്തകങ്ങളില്,
ഉറക്കറയ്ക്കുള്ള ടെക�ാവിളക്കുങ്കേപാ-
ലിരിക്ക വന്നീയണിങ്കേമശങ്കേമലുങ്കേമ.
കനക്കുമുത്സാഹടെമാ�ങ്ങുമിങ്ങും
തനിക്കു ങ്കേതാന്നുമ്പ�ിതടെന്നടെയങ്ങും
മിനുങ്ങിമങ്ങും ടെചാ�ിയാര്ന്ന മിന്നാ-
മിനുങ്ങുമുള്പ്പൂവുമു�പ്പിറങ്കേപ്പാ?
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Start EACH day

with A Greatful

HEART

                           Fathima sahwa 

42



                                                                                                                                 INSPERIA

  YOU  ARE GOING  
TO BE SUCCESSFUL
ONE DAY MAKE 
YOUR PARENTS 
PROUD         
                                               
               

THERE IS ONLY ONE SURE
THING IN THIS WORLD

                                               Sinan
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“DON’T BLAME PEOPLE

FOR DISAPPOINTING YOU. 

BLAME YOURSELF FOR 

EXPECTING TOO MUCH”
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                                               Fathima Sahwa
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                                                              Ayush

THE HAPPINESS OF 

YOUR LIFE DEPENDS

ON THE QUALITY OF 

YOUR THOUGHTS.
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  He came’s to his goal

An a young boy i street his name is Arjun.He was a poor boy only 15 years old. He have only his mother. But his mother is patient.Arjun has very big ambition that in a doctor. But he had no money . But he student at 1oth standared  . one day he go to his school at late . His teacher ask to the reason for late. Teacher: Arjun !Why are youlate ? But arjun did not open his mouth. Bell rang arjun told to teacher mam please give me a 1000 rupees . All students are say don’ t gave , you will did not Gave rupees . But the teacher was take and give to 1000rs to arjun . Arjun has ran away .                    After 1 week , the arjun was did not comes to the class. Teacher was veryafraid . At next day Ramya miss go to buy 
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                                                                                                                                 INSPERIAsum vegetables  . suddenly she see an unforgatable thing . That is his student arjun was a cobbler in street . Ramya miss was mirackeled. She go to Arjun’s cobbler shop. Arjun face was shamed . I think he see’s me” . Teacher said that arjun , why  are you can’t come to the class. He replay only a smile . And arjun say’s that : teacher that day I have only my mother . But......mymother was gone...That’s tell the time Arjun’s  sounds was decreas and his eyes are changed red colour .Teacher:why are you didn’t come to my home . I will study you . I will teach your missing potions . Then before 1 month . His exam result is come and he will pass at 1st  rank . Suddenly he heard a bad news that is his teacher was go to England . He was very sad about that news . After some years . Arjun’s  ambition was succesess full and he became a doctor . At the time the children oframya teacher are avoid his mother . Suddenly Arjun came to teacher near Arjun; 
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                                                                                                                                 INSPERIAteacher I’m  your Arjun . Not only Arjun, I’m became Dr. Arjun . The and teacher wasgo to Arjun’s home at hiss happiness movement ...
     
        
     **********
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  ചങ്ങാതി
നീലാകാശം കാറ്റിന് ടെടെകയില്

നീയും      ഞാനും അങ്ങും ഇങ്ങും

നീലപ്പൂവും ചൂ�ിടെകാണ്ടങ്ങൂഞ്ഞാലാടുങ്കേന്ന....

നീ എന് ഹദയകൂട്ടില് കൂടെ�ാരുക്കീങ്കേല

അതിടെലാരു കുഞ്ഞിക്കിളിയായി

നമ്മള് ചങ്ങാതികളായീ...

പാട്ടും പാ�ി കൂട്ടും കൂ�ി ഒന്നിച്ചു

നാം ഓ�ി ന�ന്നു

ഓ�ിച്ചാ�ി കളികള് പറഞ്ഞും കൂടെ�  ങ്കേപായിങ്കേല്ല

വാര്മ്മഴവില്ലും ങ്കേനാക്കിടെകാണ്ട് കുഞ്ഞാറ്റക്കിളി

ങ്കേപാകുങ്കേന്നരം കൂട്ടില് നിന്നും

കുഞ്ഞിക്കിളിങ്കേയാ ങ്കേതങ്ങിടെച്ചല്ലുങ്കേന്ന

ഞാനിടെന്നാറ്റqായിങ്കേല...

           ഒാ...ഒ...

                      Krishna Priya
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മധുരശബ്ദ�ിലാദ്യമായ് ടെചാല്ലുന്ന 
വാക്കതുടെമന്നും അമ്മ തടെന്ന

ലിറ്റില്കൈകറ്റ്സ്എന്ത്? 

എന്തി�്?

 
 

     

ങ്കേകരള�ിടെല  ടെപാതു  വിദ്യാലയങ്ങളില്  കഴി ഞ്ഞ  വര്ഷം  തു�ക്കം  കുറിച്ച

കുട്ടികളുടെ�  ടെഎ.�ി  കൂട്ടായ്മയാണ്  "ലിറ്റില്  കൈകറ്റ്സ്".  എട്ടാം  ക്ലാസ്  വിദ്യാര്

ത്ഥികള്ക്കി�യില്  നിന്നും  അങ്കേപക്ഷ  സ്വീകരിച്ച്  അഭിരുചി  പരീക്ഷ  ന��ി
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നിശ്ചിത  മാര്ക്ക്  ലഭിക്കുന്ന  കുട്ടികളില്  നിന്നുമാണ്  ഈ  കൂട്ടായ്മയിങ്കേലക്കുള്ള

അംഗങ്ങടെള ടെതടെരടെഞ്ഞടുക്കുന്നത്. പരമാവധി 40 അംഗങ്ങളാണ് ഒരു യൂണിറ്റില്

ഉണ്ടാവുക.  സാങ്കേതിക വിദ്യങ്കേയാടുള്ളവിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ�ആഭിമുഖ്യംഗുണപരമായും

സര്ഗാത്മകമായും  വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും,സ്കൂളിനും  സമൂഹ�ിനും

പ്രങ്കേയാജനടെപ്പടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ്കള് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് .

 എട്ടാം  ക്ലാസില്  നിന്നും  അംഗങ്ങടെള  ടെതടെരടെഞ്ഞടുക്കുന്നുടെണ്ടിലും

പരിശീലന  പരിപാ�ികള്  ന�ക്കുന്നത്  ഒന്പതാം  ക്ലാസില്  നിന്നുമാണ്.

സ്കൂ്ളുകളിടെല നിലവിലുള്ള ഐ,�ി സൗകര്യങ്ങടെള ഉപങ്കേയാഗടെപ്പടു�ി ടെകാണ്ടാണ്

ഈ പദ്ധതി ന�പ്പിലാക്കുന്നത്. ഓങ്കേരാ ലിറ്റില് കൈകറ്റ്സ് യൂണിറ്റിടെ�യും ചുമതല

രണ്ട് അധ്യാപകര്ക്കാണ് നല്ക്കുന്നത്.  പുരുഷ അധ്യാപകടെന  "കൈകറ്റ് മാസ്റ്റര്"

എന്നും വനിതാ അധ്യാപികടെയ  "കൈകറ്റ്  മിസ്ട്രസ്  "  എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത്.

ഇവര്ക്ക്  ടെമാഡ്യൂളുകളില്  കൈകറ്റ്  മാസ്റ്റര്  കൈ�നര്മാരിലൂടെ�  പരിശീലനം  നല്

കുകയും അത്  25  ആഴ്ച്ചകളിലൂടെ� ലിറ്റില് കൈകറ്റ്സ് അംഗങ്ങള്ക്ക്  സ്കൂളുകളില്

നിന്ന് പരിശീലനം നല്കി ടെകാണ്ടാണ് പദ്ധതിന�പ്പാകുന്നത്.

കൈവവിധ്യമാര്ന്ന  പ്രവര്�നങ്ങളിലൂടെ�   ക�ന്ന്ങ്കേപാകാനുള്ള  അവസരമാണ്

പദ്ധതിയില് അംഗമായ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് പരിശീലന കാലയളവില് ലഭിക്കുന്നത്.

ഒങ്കേരാ  കുട്ടിക്കും  തനിക്ക്  ങ്കേയാജിച്ച  ങ്കേമഖലങ്കേയാ�്  ആഭിമുഖ്യം  ജനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
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അവസരടെമാരുക്കുന്നതിനാണ് വിവിധ വിഷയങ്കേമഖലയിടെല പ്രങ്കേയാഗിക പരിശീലനം.

അതിനൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളായ ഗ്രാഫിക്സ് &ആനിങ്കേമഷന്, ടെമകൈബല് ആപ്പ്നിര്

മാണം,ങ്കേറാങ്കേബാട്ടിക്ക്സ്,ങ്കേപാഗ്രാമിങ്  &ഹാര്ഡ്  ടെവയര്  മുതല്  മലയാളം

കമ്പ്യൂട്ടിങ്,ഇ�ര്  ടെനറ്റ്  തു�ങ്ങിയ  ങ്കേമഖലകളിടെലല്ലാംകൈകറ്റസ്  അംഗങ്ങള്ക്ക്

പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്

                യൂണിറ്റ് തല പരിശീലന�ിന് പുറടെമ ഒാങ്കേരാ ങ്കേമഖലയിലും മികവ് പുലര്

ത്തുന്ന അംഗങ്ങള്ക്ക് സബ് ജില്ലാ,ജില്ലാ,സംസ്ഥാനതല ക്യാമ്പുകളില്

പടെടുക്കുന്നതിനുള്ള  അവസരവും  അതു  വഴി  മികച്ച  പരിശീലനം  ലഭിക്കാനുള്ള

സാഹചര്യവും സാധ്യമാകുന്നുണ്ട്.

                 അതി ങ്കേവഗം മാറുന്ന വര്�മാനകാല�് ടെപാതുവിദ്യാലയങ്ങളിങ്കേലക്ക്

വിദ്യാര്ത്ഥികടെള ആകര്ഷിക്കുന്നതിനും സാഹചര്യങ്ങള്ക്കനുസൃതമായ അതിനൂതന

വിദ്യാഭ്യാസം  അവര്ക്ക്  ലഭിക്കുന്നതിനും  ഉതകുന്ന  പുതുമയാര്ന്ന  ഒരു  പദ്ധതി

തടെന്നയാണ് "ലിറ്റില് കൈകറ്റ്സ്  " എന്നതില് സംശയമില്ല. അത് ടെകാണ്ട് തടെന്ന

ഈ പദ്ധതി കൂടുതല് മികങ്കേവാ�യും ആസൂത്രണങ്കേ�ാടെ�യുംമുങ്കേന്നാട്ട് ടെകാണ്ടുങ്കേപായാല്

ടെപാതു വിദ്യാഭ്യാസ�ിന് വലിയ മുതല് കൂട്ടായിരിക്കും.

                  Muhammed Basheer c.k {Kite master}
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NEVER CRY FOR THAT
PERSON WHO DOESN’T
 KNOW THE VALUE OF 

YOUR TEARS
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Hope never leaves you in the dark;

It’s a ray to lighten up the darkness
 
             from your life 
   

      Hope never fails 
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                             Bagina M.N

NATURE EVERYWHERE
Nature is everywhere

Nature is everywhere you go

Everything that lives and

grows

is nature.

Animals

big and small

Nature is plants that you grow so tall.

Nature is beautiful in every way.

Wonderful,exciting

And needs our care

So listen,learn and do your part to keep

nature beautiful forever

                 Hamid abdulla 
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THE RAIN
I hear leaves drinking rain

I hear rich leaves on top

Giving the poor beneath

    drop after drop; 

This is a sweet noise to hear 

these green leaves drinking near

And when the sun comes out,

After this rain shall stop,

a wondrous light will fil l 

each dark,round drop ;

i hop the sun shines bright;

twill be  a lovely sight.
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LIFE’S LONGEST DREAM
  

 Oh God! It is my dream. Arun say’s its my life 
long dream.He say’s in my life this was my only 
my dream. My dream is to be a doctor not a 
simple doctor some poor people live in my 
country I want to help them.free medicine, Iwill 
consult every one without money. it’s my only 
dream in my life. I construct a big hospital for 
the poor peoples and the begger’s. I will help 
them and protect them.I gave shelter’s for 
them.for that cause I built a big house and a 
varantha. Then i will take all of them’s 
responsibility . Many year’s passed.[in Kozhikode
at a speech hall]my name is arun. I was a young 
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doctor.in my life dream was this. The poor 
people and begger peoples are in the number of 
in our country. The government and somany 
charitable trustes are don’t care for you.some 
good services are are help for the poor 
people.because it I gave you a shelter’s for you 
all where I built a hospital for your 
helth fecilities and good care and service and for
a big house for you all.I think in my child life 
laws a jocker. That was a valuable reason. In the 
child life I all way’s a bad mood in every time no
one can speak for me in every time. But I live in 
a dream world. I always immersed in charitable 
organisation.then, In the present I will a 
successfull man in my beautiful life. I think you 
are enjoy my speech thank you somach.[then 
Arun success his life’s every time he enjoy is 
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gifted life. At the time of the wedding he love a 
girl and marry that beautiful girl
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EDUCATION
is the most

                    WEAPON

POWERFUL
WHICH YOU CAN USE TO

CHANGE THE WORLD
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                                            Fathima sahwa

ENVIRONMENT
Good morning to the 
excellencies, my respected 
head ministers Hemalatha 
mam and my dear friends. The 
topic of my speech is 
environment...
Good or bad quality of social 

life depend on the equality of 

our natural environment. Need
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of human beings for food, 

water, shelter and other things 

depends on the environment 

around us. But why our creatu-

res destroying our nature. We  

can’t stop it in many way’s. 

Plant trees, don’t fill up paddy 

field, take afforestation, avoid 

sand mining, don’t pollute 

water bodies etc.. that way we 
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can prevent it. Take care of our 

nature, for our next 

generations. According to 

Vaikom Muhammed Basheer 

“all living beings are inheritors 

of the earth. We the humans 

are destroying the nature for 

our basic needs example= 

cutting tree for making doors 

and windows etc. But we want 
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to think deeply that, when the 

trees cuts where do we get the 

food and there is no tree ,flood 

and didn’t get the rain also. We 

want to celebrate all day as 

environment day for our good 

future. We must understood 

the importance of ecological 

balance and try our best to run 

it naturally in order to prevent 
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the effect of environmental 

disasters and promote 

existence of healthy 

environment. I conclude my 

words. THANK YOU.

                                 FATHIMA SAHWA

                   ***********
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LITTLE KITES 2019-2020
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