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സനന്ദേശശ
ഡഡിജഡിറ്റല് ലലലോകതത്ത്  കുടഡികളുടടെ  സലോനഡിധധധ്യം  ഉറപലോക്കുന

ലഡിറ്റഡില്  കകറ്റത്ത്സത്ത്  സലോധലോരണകലോര്കത്ത്  അപലോപധമലോയഡിരുന
ഡഡിജഡിറ്റല് ലമഖലയഡിടല നലവലോതലോനതഡിനത്ത് എലലോ ഭലോവുകങ്ങളുധ്യം.

സ്മൃതഡി  -2019  ഡഡിജഡിറ്റല്  ലലലോകതത്ത്  പറന്നുയരടട.  അതഡിനലോയഡി
എലലോ വഡിധ ഭലോവുകങ്ങളുധ്യം ലനരുന്നു.

                                            HM in Charge
                                                     A. Sheeja .
                                                           



               എഡതററററതയലറബറരഡഡ



  കവതവറകകങള  കവതവറകകങള

   "ജയ ജയ  കകകോമള  ധരണണ
    ജയ  ജയ മകോമക  പൂജണത  ജനനണ
    ജയ  ജയ  പകോവന  ഭകോരത  ഹണരണണണ"
                                                    (കകരളഗകോനന-കബകോകധശശ്വരന) 
    "നണങ്ങകളകോര്ക്കുക  നണങ്ങളളങ്ങളന 
      നണങ്ങളകോളയനന്ന് "                     (കുറതണ-കടമ്മനണട)

     ''ചണരകകോലമങ്ങളന  ചണത ല്  തണന്നു  കപകോയണടന
      ചണലരുണ്ടു  ചണതയണകന്മേല്  വയകോന ''  
                                                       (പകലുകള് രകോതണകള്-                 
                                                                     അയ്യപ്പപണണക്കര്
     ''കപടകലകോകതണലകോതകോര്ത്ഥമകോളയകോരു
      ഹൃദയമുണകോയതകോളണന  പരകോജയന
                                                      (ഇരുളണല്-ചങ്ങമ്പുഴ)

                                             
           By 
                                                          kARTHIK
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പച്ചതത്തമ

പറനന്നു പറനന്നു പറനന്നുപപപോകന്നുകും 
കന്നു ഞഞ്ഞിതത്തപമ
നഞ്ഞിനനന്െ്റ പച്ചയന്നുടന്നുപഞ്ഞിന
തന്നുനലന്നുകള് തന്നുനഞ്ഞിയതപോരന്െ്?
പച്ചപപോടഞ്ഞിന പന്നുത്തനന്നുടന്നുപന്െ്
തന്നുനഞ്ഞിയതപോരപോണന്െ്? തന്നുനഞ്ഞിയതപോരപോണന്െ്?
പറനന്നു പറനന്നു പറനന്നുപപപോകന്നുകും 
കന്നുഞഞ്ഞിതത്തപമ.......

 APARNA BIJU
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സുല്തത്താനത്താര
മുഹമ്മദത്ത് ലഗലോറഡി  
          ഇനധയഡില് മുസസധ്യം സലോമ്രജധതഡിനത്ത്
അടെഡിതറപലോകഡിയ ലഗലോറഡിയുടടെ
ആക്രമണങ്ങളലോണത്ത്. 1175 എ.ഡഡി.യഡിലലോണത്ത്
ലഗലോറഡി ആദധമലോയഡി ഇനധ ആക്രമഡിച്ചതത്ത്. ഒന്നുധ്യം രണധ്യം തടടറന് 
യുദ്ധങ്ങള് ലഗലോറഡിയുധ്യം പൃഥഥഡിരലോജത്ത് ചചൗഹലോനധ്യം 
തമ്മഡിലലോയഡിരുന്നു.1206-ലലോണത്ത് ലഗലോറഡി വധഡികടപടതത്ത്.

കുതബുദസന്
ഐബകത്ത്[1206-1209]

         മുഹമ്മദത്ത്ലഗലോറഡിയുടടെ അടെഡിമയലോയഡിരുന കുതബുദസന് 
ഐബകലോണത്ത് അടെഡിമവധ്യം    ശതഡിന്റസലോപകന്. 

“ലലോകത്ത്ബകത്ത്"അഥവലോ ലകങ്ങള് ദലോനധ്യംടചയ്യുനവന് 
എനറഡിയടപടുന്നു. ഡല്ഹഡിയഡിടല കുതബത്ത് മഡിനലോറഡിടന്റ 
നഡിര്മലോണധ്യം ആരധ്യംഭഡിച്ചതത്ത് കുതബുദസന് ഐബകലോണത്ത്. ലപലോലളലോ 
കളഡിക്കുനതഡിനഡിടടെ കുതഡിരപ്പുറത്തുനഡിന്നു വസണലോണത്ത് മരഡിച്ചതത്ത്.

അലലോവുദസന് ഖഡില്ജഡി
               ഖഡില്ജഡി രലോജവധ്യംശതഡിടല
പമുഖ ഭരണലോധഡികലോരഡിയലോയഡിരുന്നു അലലോവുദസന് ഖഡില്ജഡി. 
ഇനധയഡില് ആദധമലോയഡി വഡിലനഡിയന്ത്രണവുധ്യം കലമലോള 



നഡിയന്ത്രണവുധ്യം നടെതഡിയതത്ത് ഖഡില്ജഡിയലോയഡിരുന്നു. ഇലദഹതഡിടന്റ 
ആസലോനകവഡിയലോയഡിരുന്നു അമസര് ഖുസ. ഡല്ഹഡിയഡിടല സഡിറ്റഡി 
ലഫലോര്ടത്ത്,അലയത്ത്ദര്വലോസ എനഡിവ പണഡികഴപഡിച്ചതത്ത് 
ഖഡില്ജഡിയലോണത്ത്.

ലഷേര്ഷേ സൂരഡി[1540-1545]
              സസൂര്വകുംശ
സപോപകനപോയഞ്ഞിരന്നുനന്നു പഷേര്ഷേ സസൂരഞ്ഞി. 
ഫരരീദന്െ്ഖപോന എനപോണന്െ് യഥപോര്ത്ഥ പപരന്െ്. 1539-നല 
ചചൗസപോ യന്നുദ്ധത്തഞ്ഞില് ഹന്നുമയസൂണഞ്ഞിനന പതപോല്പഞ്ഞിച്ച 
പഷേര്ഷേ ഡല്ഹഞ്ഞി ഭരണകും കകക്കലപോക്കഞ്ഞി. റന്നുപഞ്ഞിയ 
നപോണയകും പന്നുറത്തഞ്ഞിറക്കഞ്ഞി. ഗപോനന്െ് ട്രങന്െ് പറപോഡന്െ് 
നവരീകരഞ്ഞിച്ചന്നു.

 



മഗങ്ങളുടടെ തടെത്താകക
               ഒരരിടെതത്ത്  മൃഗങ്ങടളെലത്താക വനത്ത് ടവളെളെക 
കുടെരിക്കുന  തടെത്താകമുണത്തായരിരുന. കരിട്ടുമുയല് ടവളെളെക 
കുടെരികത്താനത്തായരിടത്ത് ആ തടെത്താകതരില് വന. അപപത്താള് 
തടെത്താകതരിനത്ത് ടതത്താടടുതത്തായരി ടെരിങ്കു എന ആന പചേടന
കരിടെനറങ്ങുകയത്തായരിരുന. അപപത്താള് കരിട്ടുമുയലരിനത്ത് 
ഒരത്താഗ്രഹക ടെരിങ്കു പചേടടന്റെ തുമരികകയരില് ഒനത്ത് 
ടതത്താടെണക. പപക്ഷേ കരിട്ടുവരിനത്ത് പപടെരിയത്താണത്ത്. എങരിലക 
അവന തടന്റെ കദൈരര്യപതത്താടടെ ടെരിങ്കു പചേടന്റെ 
അടുത്തുടചേന. എനരിടത്ത് ടമെടല അവന്റെ കകകള് 
ടെരിങ്കു പചേടന്റെ തുമരികകയരില് തപലത്താടെരി. അപപത്താള് 
തടന ടെരിങ്കു ടചേടന ഉണരന. കരിട്ടു പപടെരിപചത്താടെരി.

by
Ananyajith
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അമ
                           
          അമ്മടയന ആദധലോകരതഡില് 
          വഡിളങ്ങസടുധ്യം മണഡിദസപമലോടണന്റമ്മ
          അമ്മഡി       ഞ്ഞപലോലഡിന്റ അമൃലതത്തു
          നല്കുധ്യം ലസ്നേഹ സഥരൂപഡിണഡിയമ്മ
          ലനരഡില് ലനര്വഴഡി കലോടഡിയുണര്ത്തുന
          സതധതഡിന് ദസപമലോണമ്മ
          രലോവുധ്യം പകലധ്യം പൂവഡിട്ടു പൂജഡിക്കുധ്യം
          മലോയലോവഡിഗ്രഹമലോടണന്റമ്മ
          വലോശഡിലയലോടടെങഡിലധ്യം ടക    ഞഡി കരയുലമലോള്
          കഥകള് പറയുടമനമ്മ
          എടന്റ കുടുധ്യംബവഡിളകലോടണനമ്മ
         എടന്റ ജസവടന്റ ജസവനലോധ്യം അമ്മ
        എടന്റ ജസവടന്റ ജസവനലോണമ്മ.

                                                    
                        By 

ANJANA KRISHNA  9A 
       



എനന്റെ മമമോഹഹ

സനര്യതന മെത്താറ്റുകുട്ടുക 
തുടവള്ള പൂകള്തന
മെണമൂറക ടതനലരിന
മെടെരിതരിലറങ്ങുവത്താന പമെത്താഹരിച്ചുഞത്താന

ഭൂമെരിതന ദൈത്താഹക തതീരതത്ത്കുളെരിരണരിയരികത്താന
ഒരു ടചേറചേത്താറ്റല് മെഴവടനതരിടയങരില്
എലത്താക മെറടനത്താരു കപതല് പപത്താല് 
തുള്ളരികളെരിക്കുവത്താന പമെത്താഹരിച്ചു ഞത്താന

ടചേറടതനല് വനടതത്താരുകത്താറ്റത്തായത്ത്
ടകത്താടുക കത്താറ്റത്തായത്ത് നത്താശക വരിതകടവ-

ഒരു ചേത്താറ്റല് മെഴവടനത്താരു-
പപമെത്താരരിയത്തായരി കുതരിമെറരിയടവ 

പകട്ടു ഞത്താന പ്രകൃതരി തന പരത്താദൈനക
ശപരിച്ചു ഞത്താടനന പമെത്താഹങ്ങടളെ.....

by
krishnababu
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അവധതകറലല
അവധഡികലോലധ്യം വനലലലോ
പൂരധ്യം ഇനഡിനഡി കലോലണണധ്യം
കുപഡിവളയുധ്യം കമ്മലമലോയത്ത്
അണഡി   ടഞ്ഞലോരുങ്ങഡി നഡില്ലകണധ്യം
കൂട്ടുകലോരുടമലോടതലോനത്ത്
കളഡിച്ചു രസഡിച്ചു നടെലകണധ്യം
കുളതഡിടലലലോധ്യം നസലനണധ്യം
മസ ന്പഡിടെഡിച്ചത്ത് രസഡിലകണധ്യം 
കഥകടളടലലോധ്യം ലകള്ലകണധ്യം 
തുളളഡിച്ചലോടെഡി നടെലകണധ്യം
അവധഡികലോലധ്യം വനലലലോ
പൂരധ്യം ഇനഡിനഡി കലോലണണധ്യം

                                                  ജസന.സഡി
                                                           9.C



ചങങ്ങാതതിക്കൂടശചങങ്ങാതതിക്കൂടശ

ജജില്ലുക്കുരങ്ങനഹ, മജിന്നുമമോനഹ,ചജിന്നുമുയലഹ മവേര്പജിരജിയമോത്ത 
ചങ്ങമോതജിമമോരമോയജിരുന്നു.അവേര് ചജിലജിമലകമോടജിനല 
പുഴകരയജിലമോണണ് ഒത്തുക്കൂടമോറണ്. അങ്ങനനെയജിരജിനക 
അയല്വേനെത്തജില്നെജിന്നുഹ തതീറ്റമത്തടജി ഒരു കടുവേ 
അവേജിനടനയത്തജി അവേന് ആവേശശ്യത്തജിനഹ, 
അനെമോവേശശ്യത്തജിനഹ, മൃഗങ്ങനളെ മവേടയമോടജിനകമോലമോന് 
തുടങ്ങജി. പമോവേഹ മൃഗങ്ങള് കഷ്ടത്തജിലമോയജി.
പുഴകരയജില് ഒത്തുക്കൂടജിയ ചങ്ങമോതജിമമോര് ഈ പ്രശഹ 
ചര്ച്ചനചയ.”എനമോണജിതജിനനെമോരു മപമോഹ വേഴജി"മജിന്നു മചമോദജിച. 
ചജിന്നുവേജിനഹ അതുതനന്നെയമോണണ് 
മചമോദജികമോനണമോയജിരുന്നെതണ്.ഒടുവേജില് ജജില്ലു മമോര്ഗഹ പറഞ.
കൂടനര കുറച്ചണ് അപകടഹ പജിടജിച്ച മമോര്ഗമമോനണങജിലഹ       
നെജിങ്ങള് വേജിചമോരജിച്ചമോല് നെമുകണ് കമോരശ്യഹ നെടത്തമോഹ.ജജില്ലു 
പറഞ.  
പജിമറ്റ ദജിവേസഹ അവേര് കടുവേ വേജിശ്രമജിക്കുന്നെ സ്ഥലത്തണ് 
എത്തജി. ജജില്ലു ഒരു കനലടുത്തണ് കടുവേനയ എറജിഞ. 
അലറജിനകമോണണ് അതണ് ചമോടജി എഴുമന്നെറ. കുറച്ചകനലയതമോ 
ഒരു മുയല്  ഒമോടുന്നു. കടുവേ വേമോശജിമയമോനട പുറനക 
ഒമോടജി......മുയല് കുതജിചപമോഞണ് മുമന്നെറജി. ഒമോടജിമയമോടജി 
നതമോട്ടുനതമോടജില എന്നെമോയമപമോള് മുയല്  ഒരു മരനപമോത്തജില് 
കയറജി  ഒളെജിച. മരത്തജിനെടജിയജിലള്ള   തുരങത്തജിലൂനട 



കടകമോന് കഴജിയമോനത കടുവേ ഇളെഭശ്യനെമോയജി.
മനെമോക്കുമമമോള് കുറച്ചകനല ഒരു പുള്ളജിമമോന്. അതമോവേനട 
ഇന്നെനത്ത ഇര. മമോനെജിന പുറനക വേച പജിടജിച നെമ്മുനട കടുവേ. 
മമോന് സര്വ്വശകജിയുപമയമോഗജിച്ചണ് ഒമോടജി. ഒമോടജിത്തളെര്ന്നെണ്  ഒരു
മരത്തജിനന്ണ്റ സമതീപഹ നചന്നെണ് അനെങ്ങമോനത നെജിന്നെമപമോള് 
കടുവേ കുതജിചചമോടജി പുറനക എത്തജി.
    മമോന്മവേഗഹ ചമോടജി ഒമോടമോന് തുടങ്ങജി. അലറജിനകമോണണ് 
കടുവേ ചമോടജി. കടുവേ നചനന്നെത്തജിയതണ്, തമോപസജിയമോയ ഒരു 
മുനെജിമശ്രഷണ്ഹനമുന്നെജിലമോണണ്.  ശബഹ മകടണ് മുനെജി കണ്ണുതുറന്നു.
മുന്നെജിലതമോ ഒരു കടുവേ. അതണ് തനന്ണ്റ മനെനര ചമോടജിവേതീഴുഹമുമണ് 
മഹര്ഷജി കമണ്ഡലവേജിനല ജലഹ കകയജിനലടുത്തണ് മനഹ 
നചമോലജി കടുവേയ്ക്കുമമല് തളെജിച. ആശ്ചരശ്യഹ! ആ കൂറ്റന് കടുവേ 
ഒരു നചറജിയ പൂച്ചയമോയജി മമോറജിയജിരതീക്കുന്നു.ജജില്ലുവേജിനന്ണ്റ 
ഉമദ്ദേശശ്യവഹ അതമോയജിരുന്നു.പൂച്ചയമോയജി മമോറജിയ കടുവേ 
നെമോണജിച്ചണ്,  അവേജിടഹവേജിടണ് ഒമോടജിനയമോളെജിച.മൃഗങ്ങള് 
ചങ്ങമോതജിക്കൂടനത്ത അഭജിനെനജിച.

       by                        
അരുണജിമ എസണ്. വേജി. 9.c

അനുസരണപകടെത്ത് കത്താടരിയത്താല്  ..

വതീടരിടല കറമനപൂച വലരിയ വരികൃതരിയത്തായരിരുന. എപപത്താഴക
ഒത്താപരത്താ  കുഴപങ്ങള്  ഉണത്താക്കുക.അവടന്റെ  ചേങ്ങത്താതരിയത്തായരിരുന
ടവളുമരിപ്പൂച.  അവള്  എപപത്താഴക  കറമടന  ഉപപദൈശരിക്കുക.



“കറമത്താ..  അഹങത്താരക കത്താടരുതത്ത്.  മെരര്യത്താദൈകത്ത് ജതീവരികത്താന ശ്രമെരികത്ത്.
അടലങരില് അപകടെതരില്ടപടുക"  പപക്ഷേ ആരു പകള്കത്താന..?
ഒരു  ദൈരിവസക  വതീടരിടല  അമ്മ  മെതീനകറരി  അലമെത്താരയരില്  വചരിടത്ത്
കുളെരികത്താന  പപത്തായരി.  അപപത്താഴത്താണത്ത്  കറമന  വനതത്ത്.  "ഹത്തായത്ത്..
മെതീനകറതീടടെ മെണക"  അവന മെണകപരിടെരിചത്ത് അടുകളെയരില് കയറരി.
എനരിടത്ത്  പത്താത്രതരിടന്റെ  മൂടെരി  മെത്താറ്റരി.  മെതീനകറരി  കട്ടുകുടെരിക്കുന
കറമടന  കണപപത്താള്  അവരകത്ത്  പദൈ ഷര്യക  വന.  ഒരു  വലരിയ
വരിറകുടകത്താള്ളരിടയടുതത്ത് അവര ഒറ്റയടെരി.  അവടന്റെ വത്താലരിനത്താണത്ത്
അടെരിടകത്താണതത്ത്.  "ങര്യത്താവ..”പവദൈനടകത്താണ്ടുപുളെഞ്ഞ  അവന
സ്ഥലകവരിട്ടു.  അപപത്താള്  ടവളുമരി  പറഞ.  “അനത്ത്  ഞത്താന
പറഞ്ഞതു പകടരിരുടനങരില് അടെരി കരിട്ടുമെത്തായരിരുപനത്താ..?”
                                                   
                                                       വര   ഷ.എസത്ത്.

                                                          5.B.

അമ്മതന് സലനത്ത്ഹധ്യംഅമ്മതന് സലനത്ത്ഹധ്യം

എടന തനഡിച്ചസ ഭൂമഡിയഡിലലോകസടത്ത്
എടന വഡിടടലങ്ങലോ നസ മറഞ്ഞഡിലല,

നഡിന് മുഖധ്യം കലോണുവലോന് എന്നുധ്യം ടകലോതഡിച്ചഡിലല



എനലോലധ്യം കണഡില നഡിന്മുഖടമനലമ്മ
തലോരലോട്ടു ലകള്ക്കുവലോന് എന്നുധ്യം ടകലോതഡിച്ചഡിലല

മലോമൂടലോന് എന്നുധ്യം വരുടമനത്ത് നഡിനച്ചഡിലല
അലമ്മ ഞലോന് നഡിടന കണഡിടഡിടലനലോലധ്യം 

നഡിടന ഞലോന് ആലവലോളധ്യം ലസ്നേഹഡിക്കുടമനലമ്മ
രലോവഡിടല സൂരധന് വടനലോന്നു ഉദഡിക്കുലമലോള്

എനമ്മ എടന തഴുകഡി വഡിളഡിച്ചഡിടുന്നു.
മഡിനലഡില് ടവടധ്യം വടനടന തഴുകുലമലോള്
ലചര്ത്തു പഡിടെഡികലോന് വരഡിലല എനലമ്മ
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ഓരമ്മകളെരില് നരിനക
എനക ഓരമ്മരിക്കുക     ഞത്താനനരിനമുഖക
എനക ഓരമ്മരിക്കുക  ഞത്താനത്താഹൃദൈയവരിപഞരിക
പസ്നേഹസമനമെത്താക നരിനമുഖക കത്താണുപമത്താള്
എന മെനക ടകത്താതരിക്കുടനന ബത്താലര്യകത്താലക
വരിളെ ഞ നരില്ക്കുമെത്താ ടനല്പത്താടെങ്ങളെരിലൂടടെ



 ഞത്താപനത്താടെരിപപത്താകപവ...

പസ്നേഹമെത്താക ശത്താസനക തനനതീവരിടെടചേത്താലപവ
എനക ഒരു തുട്ടു നത്താണയക വയ്ക്കുമെത്താപമെശയരില്
ടചേനഞത്താടനടുത്തു സപനത്താഷക ടകത്താള്ളപവ
ടപടടടനത്താരു ദൈരിനക നതീ പബത്താധമെറ്റത്ത്
വതീഴപവ ഈ ഭൂവരിപലകത്ത്
എലത്താ സസൗഭത്താഗര്യങ്ങളുക അസ്തമെരിച്ചുപപത്താല്
ഞത്താന ഒത്താരമ്മരിക്കുന നരിനമുഖക
                                 
                               
                                                      ആലരിയ കഫൈസല്.

9. A.

ചേരിലനരിശരിലക

സനര്യതന ചേരിലയരില് ഇനടല പൂടതത്താരു
സസൗവ്വരണ്ണ പഞ്ഞരികളെത്താരു കട്ടു?

രത്താവരിടനത്ത്റ ചേരകയരില് പചേരത്തു ടവചത്താകുപമെത്താ
പചേല്ലുള്ള നൂലകള് മെത്താറ്റരിടവച്ചു.

ഇലകളെരില് തറരി കൂടരി പുലടരത്താളെരി പത്താവരിപടത്താ
പത്താടെത്തു മെരിനക കസവു തതീരത്തു.

ആരരില്നരിടനത്താടക കടെക വത്താങ്ങരിയത്താവുമെത്താ-
മുത്തുകടളെത്താടരിച്ചു ചേനമെരിട്ടു.

പനരക കഴരിയുപമത്താള് മെത്താറ്റുക്കൂടരിടുവത്താന



ടകപന ടവയരില് ചൂടെത്താകരികൂടടെവച്ചു....
എത്ര വരിരുതനതീ ശരില്പരി വരിനതീതന 
ചേത്താരടതവരിടടെപയത്താ മെത്താറരിനരില്പ്പൂ.....

ABHINAND KRISHNAN
8 A

ഹതിന്ദേതി സങ്ങാഹതിതത്യതതിലലെ 
            പ്രതതിഭകള
മുന്ഷേഡി ലപധ്യംചനത്ത് (1880-1936)
ലപധ്യംചനത്ത് എന ലപരഡില് അറഡിയടപടുന ധന്പതത്ത് റലോയത്ത്
വലോരണലോസഡികത്ത് സമസപമുള്ള ലമഹഡി എന സലതത്ത് ജനഡിച്ചു. 
മുന്നൂറഡിലധഡികധ്യം ടചറുകഥകളുധ്യം രണത്ത് ഡസനഡിലധഡികധ്യം ലനലോവലകളുധ്യം രണത്ത് 
നലോടെകങ്ങളുധ്യം രചഡിച്ചഡിട്ടുണത്ത്. ലഗലോദലോന്, രധ്യംഗഭൂമഡി, കര്മ്മഭൂമഡി, ലപമലോശധ്യം 
ഗബന്      പധലോനകൃതഡികളലോണത്ത്.
ഗുല്സലോര്

     ഗുല്സലോര് എന ലപരഡില് അറഡിയടപടുന സലോധ്യംപൂരണ സഡിങത്ത്
    കല്റ ഇലപലോള് പലോകഡിസലോനഡില്ടപടുന ദഡിന എന

  സലതലോണത്ത് ജനഡിച്ചതത്ത് (1936)  പശസ കവഡിയുധ്യം



  ഗലോനരചയഡിതലോവുധ്യം തഡിരകഥലോകൃത്തുധ്യം കഥലോകലോരനമലോണത്ത്. 2004  ല്
 പതവഡിഭൂഷേണ ലഭഡിച്ചു. ഒലോസലോര്പരസലോരധ്യം,    ദലോദലോ സലോഹഡിബത്ത് ഫലോല്ടക

അവലോര്ഡത്ത്,      സലോഹഡിതധ അകലോദമഡി പരസലോരധ്യം തുടെങ്ങഡി ഒടനവധഡി
  അവലോര്ഡകള് അലദഹടത ലതടെഡിടയതഡിയഡിട്ടുണത്ത്.  ജധ്യംഗഡിള് നലോമ, 

  ലബലോകഡി കലോ പഞതന്ത്രത്ത്,  ദലോലയധ്യം ബലോലയധ്യം, പലോജഡി,  പധലോന രചനകളലോണത്ത്.
    ജയത്ത് ലഹലോ മഡികച്ച തനതലോയ ഗലോനമലോണത്ത്.

  ജയശങര് പസലോദത്ത്
    മഹലോകവഡി ജയശങര് പസലോദത്ത് 1889  ജനവരഡി 30 

  ഉതര്പലദശഡിടല വലോരണലോസഡിയഡില് ജനഡിച്ചു. ഹഡിനഡി

   നലോടെകരധ്യംഗത്തുധ്യം കഥലോരധ്യംഗത്തുധ്യം അമൂലധ സധ്യംഭലോവനകള്
  നല്കഡിയ മഹലോനലോയ വധകഡിയലോണലദഹധ്യം. സനഗുപത്ത്, ചനഗുപത്ത്, 

ഝര്ലനലോ, ആധ്യംസ, ലഹര്, കലോമലോയനഡി, ഛലോയ,    ആധ്യംധഡി എനഡിവ പസഡിദ്ധ

രചനകളലോണത്ത്. 

    

CYBER CRIMES
                                                                                      

 Cracking: A malicious act of breaking into a computer 
or a computer network with wrong intentions and 
tampering with the information in it is called cracking.

 Phishing: It is an attempt to acquire sensitive personal 
information like password details, credit card details, 
etc. from a person through fake means.

 Cybersquatting: It is an act of registering and using 
deceptive websites and  address by pretending to be 
the official websites.



  Pornography: It is an act of exchanging, exhibiting 
and trading obscene contents with pictures and videos.

  Cyber Terrorism: The act of using cyber technology to
threaten the security, unity and supremacy of a nation. 

 
           

                  By

 Sruthi 9A

Creative Commons

Creative works like photographs, music, and  
literature can be exchanged or republished 
subject to the Copyright Laws. Often, 
complicated copyright laws have caused 
prolonged legal battles. Creative Commons is an 
organisation that works to increase the 
availability of creative works that can be legally 
shared. The organisation has released several 



copyright licenses . As these licenses, are more 
democratic and popular than many other 
copyright licenses, the Creative Commons 
License is the most acceptable one for all Wiki 
projects.                       
                                

       BY 
Swaliha 9A

 E-MAIL

Email  is the  short  form of Electronic mail. It is the  
method of sending  and  receiving  messages through 
internet using the electronic media. In addition to 
messages,we can also send and receive pictures, audio 
files,films,etc. through this. There are service providers 
who provide e-mail facility free of cost. For e.g. G mail, 
Yahoo mail, Rediff mail. Messages sent through e-mail 
from anywhere in the world is stored in the email address 
of the receiver. You can open the mail using a password 
and read the letters and other attached files from anywhere 



with the help of an Internet connection. 
                                            

                  By
                                                    

            mohanraj 9B

 RasMol
 
        RasMol is a software developed by Roger 
Sail to observe the three dimensional structure of 
molecules    (http:// www.rasmol.org).The three-
dimensional form of molecules will be shown in 
different colours in the graphic screen of RasMol
software when we give the basic facts as file 
input. Usually extension files named protein data 
bank or .pdb are given as input.
                                         

http://www.rasmol.org/


             By
                                                 Ganga velayudhan
                                                         8D

  Ray Tomlinson
            (1941-2016)
Ray Tomlinson  was an  American 
Computer Programmer  who developed  
the program to send messages from one 
computer to another for ARPANET, which
was a precursor of Internet. He was the 
one who selected the symbol @ to 
separate the user name from the name of 
the service provider in the e-mail address. 



Even now user@host is considered as the 
standard for e-mail address.
                                                   By
                                              AROMAL

8A

STRINGS
       A group  of words, letters, digits or symbol can be 
called strings.

 Variables
     Variables can be used to collect data. Variables can be 
indicated using either letters or words. Numbers and strings
can be taken as values for variables. 

Comment
The comment for each statement in Python program can be
added after #
 symbol. The comments that are added in the same row 

mailto:user@host


after # symbol will not be considered while running the 
programme.

                                                              By

                                                       Vidya 

                   

 2018      റഷത്യന് നലെങ്ങാകകപപ
ടക്രലോലയഷേധയുടടെ  ലപലോരലോട  വസരധടത  തന്ത്രപരമലോയ  കളഡിയഡിലൂടടെ  ലനരഡിട  ഫ്രഞത്ത്  പടെയുടടെ

കഡിരസടെധലോരണലതലോടടെ റഷേധന് ഫുടെത്ത്ലബലോള് പൂരധ്യം പൂത്തുലഞ.

 സലോബഡിവലോക എന ടചനലോയയലോയഡിരുന്നു ഭലോഗധചഡിഹധ്യം. “The One

Who Scores”  എനലോണത്ത് റഷേധന് ഭലോഷേയഡില് ഈ വലോകഡിനര്തധ്യം.

Ekaterina  Bocharova  എന  വഡിദധലോര്തഡിനഡിയലോണത്ത്
ഡഡികസന്ടചയ്തതത്ത്.

 Ready To Inspire എനതലോയഡിരുന്നു പചരണവലോകധധ്യം.

 Live it  up  എനതലോയഡിരുന്നു ഔലദധലോഗഡിക ഗലോനധ്യം.  രചന  Nicky

Jam,  Will  Smith,  Era  Istrefi   എനഡിവര്  ലചര്നലോണത്ത്
ആലപഡിച്ചതത്ത്.

 ഫഡിഫ റലോങഡിങ്ങഡില് ആദധ  പതത്ത് റലോങഡില്  ഇതവണ ലയലോഗധത
ലനടെലോത രലോജധമലോണത്ത് ചഡിലഡി.



 ഉദത്ത്ഘലോടെന മത്സരവുധ്യം കലലോശലപലോരലോടവുധ്യം നടെനതത്ത്  ലമലോലസലോയഡിടല
ലഷേത്ത്നഡികഡി ലസ്റ്റേഡഡിയതഡിലലോണത്ത്.

 പനലോമ,  ഐസത്ത്  ലന്റത്ത്  എനഡിവര്  ആദധമലോയഡി  ലലലോകകപഡില്
പടങടുത്തു.

 VAR(Video Assistant Referee) സലോലങതഡിക വഡിദധ ഉപലയലോഗഡിച്ച
ആദധ ലലലോകകപലോണഡിതത്ത്.

 ഫ്രലോന്സത്ത്  -  ആലസ്ട്രേലഡിയ മത്സരതഡിലലോണത്ത്   V A R  ടടെലകലോളജഡി
ഉപലയലോഗഡിച്ചത്ത് ആദധമലോയഡി ടപനലോല്ടഡി അനവദഡിച്ചതത്ത്.

 റഷേത്ത്ന്  ലലലോകകപഡിടന്റ  ഔലദധലോഗഡിക  കടെധ്യം  കസപര്  Hublot

ആയഡിരുന്നു.      

 ഈ  ലലലോകകപഡിടല  ആദധ  ടസല്ഫത്ത്ലഗലോള്  ഇറലോടനതഡിടര
ടമലോലറലോലകലോയുടടെ Aziz Brouhaha ആണത്ത് ലനടെഡിയതത്ത്.

 റഷേധന്  ലലലോകകപഡില്  ഹലോടഡികത്ത്  ലനടുന  ആദധ  തലോരമലോണത്ത്
ക്രഡിസ്റ്റേധലോലനലോ ടറലോണലോള്ലഡലോ.

 ലലലോകകപഡില് പടങടുത ഏറ്റവുധ്യം പലോയധ്യം കൂടെഡിയ തലോരമലോണത്ത് Essam

El Hadary. പലോയധ്യം കുറഞ്ഞ തലോരധ്യം ഡലോനഡിയല് അര്സലോനഡി.
 ഫലറലോ,  ഈജഡിപത്ത്ഷേധന്  ടമസഡി  എനസ  ലപരുകളഡില്

അറഡിയടപടുനതത്ത്  മുഹമ്മദത്ത്  സലയലോണത്ത്.  അലറ്റലോമഡികത്ത്  ഫസ
എനറഡിയടപടുനതത്ത്  ടമസഡിയുധ്യം,  സല്തലോന് ഓഫത്ത് ടസ്റ്റേപത്ത്  ഓവര്
എനറഡിയടപടുനതത്ത്  ക്രഡിസ്റ്റേധലോലനലോ  ടറലോണലോള്ലഡലോയുധ്യം,  ദ  ഗണ
കഫറ്റര് എനറഡിയടപടുനതത്ത്   ലൂയഡി  സവലോരസധ്യം,  Joia,  Juninho

എനസ ലപരുകളഡില് അറഡിയടപടുനതത്ത് ടനയ്മറുമലോണത്ത്.
 ലഷേത്ത്നഡികഡി ലസ്റ്റേഡഡിയതഡില് നടെന കഫനലഡില് ടക്രലോലയഷേധടയ

4-2 നത്ത്  കസഴടെകഡി.  ഫ്രലോന്സത്ത്   ഇരുപതഡിടയലോനലോധ്യം  ലലലോകകപത്ത്
കഡിരസടെധ്യം ചൂടെഡി.

 2022-ല് ഖതറഡില് വച്ചലോണത്ത് അടുത ലലലോകകപത്ത്.
 മഡികച്ച  തലോരതഡിനള്ള  ലഗലോള്ഡന്  ലബലോള്  -  ലൂക  ലമലോഡഡിച്ചത്ത്



(ടക്രലോലയഷേധ).

 ലഗലോള്ഡന് ബൂടത്ത് - ഹലോരഡി ടകയത്ത്ന് ( ഇധ്യംഗ്ലണത്ത് ).
 ലഗലോള്ഡന് ഗ്ലചൗ -  തഡിലബലോ ലകലോര്ലടലോ ( ടബല്ജഡിയധ്യം ).

2018 റഷേധന് ലലലോകകപത്ത് ലജതലോകളലോയ ഫ്രലോന്സഡിനത്ത് 260 ലകലോടെഡിയുധ്യം, 

റണ്ണര് അപലോയ ടക്രലോലയഷേധകത്ത് 191 ലകലോടെഡി
രൂപയുധ്യം, മൂനലോധ്യം സലോനകലോരലോയ
ടബല്ജഡിയതഡിനത്ത് 164 ലകലോടെഡി രൂപയുധ്യം
സമ്മലോനമലോയഡി ലഭഡിച്ചു.



Python

    Python is a very simple programming 
language. It has a simple syntax that can 
be easily understood. It uses very few 
symbols, compared to programs such as 
Java, C, etc. Python was designed under 
the leadership of Guido van  Rossum. 
This software has Open Source License. 
Many software such as Blender and Open 
shot Video Editor, etc. Have been 
prepared in Python language.        
                                                 

     By
                                                         Sruthi      
                                                                

9A



Summer rain
I  was alone,
I sat alone so lonely,
I had no friends for,
I am a blank......
                          I was always teased and un enjoyed,
                          I didn't know smile,
                          I was the only one blank in my class,
                          All looked at me fear and fun.
I shared my lunch with none,
I was alone and isolated,
I played with none,
I had none in my dreams.
                         I was left alone every where,
                         I shared my umbrella with none,
                         I looked every one with anxienty and fear.
                         For ,I am a blank.
I was alone, all alone,
In the big big world
But one's in my school,
I saw you and become so happy
For I got a friend, my life's first
              friend.

BY
swaliha

9A



HTML tags
   When a web pages is prepared <html> 
tag       
is given at first to denote the beginning 
and  </html> is used at the end to denote 
the ending of the page. The contents are 
given in between. The instructions that 
contain an opening and a closing tag is 
called container 
 tags. Those that do not need a closing tag 
is called empty tag. 

                              By 
                                 Nayana 9B



Cyber Laws
     
    The cyber law that came into effect in 
India    
on October  17, 2000 is the IT Act 2000. This
law was later amended in October 27, 2009.
                   This law gives an exhaustive 
account of the penalties and punishment to be
imposed for cyber crimes.
                                      

        BY VIDYA 9A



          

  EMOJI
                        

          Small pictures or icons (smiley) used 
to 
express emotions commonly used in  the 
social media and other online communication
facilities are known as Emoji. 
                                             
                   

         BY MIDHUN KUMAR 9B



DIGITAL PAINTING
 BY

ABHIRAM
10C



WHAT A LOVE?
There's       a lady who takes care of me
with a lovely, gentle smile
No one can do like her 
Because she is the glowing star

She makes me happier day by day
As I am an apple of her eyes

Sometimes rude and sometimes nice
And that's the twinkling star

She loves me so much and gives good care 
And I just love to be a guy like her
The touch of her sweet hands are so soft
And that's how the shining star

She has a kind heart within her
Full of joy and affections

Only a mother have such peculiar power
My mother is that super star.3

BY
ADITHYA

9 B



 HTML
                                                                         
 Web pages are interconnected hypertext 
documents. The mark up language used for 
preparing this web pages is called HTML

                                   BY VIVEK 9A



   Science

1. what is the Theory of evolution?

    Ans: The Theory of evolution 
and natural selection was put 
forward by an English naturalist 
called Charles Darwin in 1895. 
According to this theory, the living
things we see today have evolved 
gradually over millions of years. 
This theory also says that different
species may show some 
similarities because they have 
evolved from a common ancestor.

2. What is the Oxygen 
Revolution?

Ans: We know that bacteria were 



some of the very first forms of life
on earth. They existed millions of 
years ago at a time when there 
oxygen in the air.
        

            These bacteria used energy from 
the sun to make their own food. In the 
process , they released oxygen into the air.
The presence of oxygen in the air allowed 
new , larger and more active animals to 
evolve. This is known as the Oxygen 
Revolution.

3. How many kinds of animals are 
extinct?

    Ans: The great scientist, Charles 
Darwin who wrote the scientific thesis' 
Origin of the Species by Natural 
Selection'     
in 1859, said that only the fittest of the 
species will survive. About 65 million 



years ago giant dinosaurs disappeared 
from the surface of the earth, under 
mysterious circumstances. It could have 
be due to drastic changes in the world's 
climate and temperature, due to the onset 
of the Ice Age or the impact of an asteroid
that crashed into the Earth's surface.
4. How did the Dodo become extinct?

    Ans: The case of the extinction of the 
Dodo is a lesson that proves how easily 
and quickly this disaster can happen. The 
Dodo was first sighted around 1600 on 
Mauritius in the Indian ocean. Less than 
80 years later there was no trace of this 
bird on the earth.

5. Which were the first land animals?

 Ans: The all spiders, millipedes, and 
insects. But, these were quite unlike the 
insects we know now. Amazingly, 300 



million years ago there were dragonflies 
as large as kites, and millipedes twice as  
as long as a bicycle!

                                 By Bincy B.S 9A



  OpenShot video editor        
         OpenShot video editor is a simple video
editing software. The project was started in 
2008 by Jonathan Thomas, an American, 
with
  the aim of producing a simple and stable 
video editor for GNU/Linux. Within two 
years he produced a stable version. The 
OpenShot Video Editor developed using 
Python programming language supports 
many other video file formats.
                                  BY APARNA BIJU

9C
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