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Our Little Kites Members..................



                                          ലലിറലിൽ കകൈററ്റ്സലിൻൻറ്റ്റ 
പ്രവർത്തനങ്ങളലിലൂൻട  .......     



                                 എഡഡിറററ്റോറഡിയൽ

                        കകിഴവള്ളൂർ സസെൻൻ്റ ജജജോർജ്ജസെൻ് ഹഹൈസെൻ്കൂളകിസല
ലകിറകിൽ ഹകറൻ്സെകിസൻൻ്റ ജനേത്രതത്വതകിൽ തയജോറജോകകിയ ''മഴവകിലൻ്''

എന്ന  ഡകിജകിറൽ മജോഗസെകിൻ സെമർപകിക്കുന്നതകിൽ    ഞങ്ങൾകൻ്
വളസരെയധകികകം സെജനജോഷമുണൻ്.

                      വകിവരെ സെജോജങ്കേതകിക വകിദദ്യയുസടെ വകിവകിധ
തലങ്ങളകിലൂസടെ ഗുണകരെമജോയുകം സെർഗജോത്മകമജോയുകം
കടെന്നുജപജോകുന്നതകിനേൻ് ഈ ഡകിജകിറൽ  മജോഗസെകിൻ

തയജോറജോക്കുന്നതകിലൂസടെ  ഞങ്ങൾകൻ് സെജോധകിച.

                       ഞങ്ങളുസടെ എളകിയ പരെകിശ്രമ ഫലമജോയകി
തയജോറജോകകിയ ''മഴവകിലൻ്''  വകിലയകിരുതലകിനകം വജോയനേക്കുമജോയകി

സെമർപകിക്കുന്നു.
                                      സസ്നേഹഹാശശംസകസളഹാടട,

                                                              എഡഡിറ്റർ
                                                                        ആദഡിതത്യ ചഡിത്രൻ



                                                                  സനന്ദേശശ

സസൻൻ്റ നജജോർജ്ജസൻ് ഹഹൈ സൻ്കൂൾ 2018-19 അദദ്ധ്യയന വർഷതത്തിൽ 
"മഴവത്തിലൻ് " എന്ന നപേരത്തിൽ ഒരു ഡത്തിജത്തിറ്റൽ മജോഗസത്തിൻ പ്രസത്തിദദ്ധീകരത്തിക്കുന. 
ലത്തിറ്റത്തിൽ ഹകറ്റൻ്സത്തിസൻൻ്റ നനത്രതദ്ധ്യതത്തിൽ പ്രസത്തിദദ്ധീകരത്തിക്കുന്ന ഈ 
മജോഗസത്തിൻ പേജോഠദ്ധ്യ-പേജോനഠദ്ധ്യതര രശഗതൻ് വത്തിദദ്ധ്യജോലയതത്തിനൻ് ആർജത്തിക്കുവജോൻ 
കഴത്തിഞത്തി  ട്ടുള്ള നനട്ടങ്ങൾ നരഖസപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനശ വത്തിദദ്ധ്യജോർതത്തികളുസടെയശ 
അധദ്ധ്യജോപേകരുസടെയശ കലജോ-സജോഹൈത്തിതദ്ധ്യസ്രഷത്തികൾ പ്രകജോശത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനശ 
ഒരു വലത്തിയ പേങ്കു വഹൈത്തിക്കുശ എന്നൻ് പ്രതദ്ധീകത്തിക്കുന. ഇതത്തിനൻ് എലജോവത്തിധ 
ആശശസകളുശ നനരുന.
                                               
                                                                                                                                സഹൈഡൻ് മജോസ്റ്റർസഹൈഡൻ് മജോസ്റ്റർ
                                                                                                                                                          നജക്കബൻ് നജജോൺനജക്കബൻ് നജജോൺ



                       തതാളുകൾ മററിക്കുമമതാൾ
മലയയാളള
നനിലയാവനിൻൻൻെ്റ ഒയാർമ്മകൾ
മയായനിചൻെ് കളയരുതത....
ഒരുമനികയാള നയാൻമയാനയായനി
കുസ്രതനിതചയാദദ്യങ്ങൾ
തൂലനികയാനയാമങ്ങൾ
മലയയാളവള സയാഹനിതദ്യവള
കടങ്കകഥകൾ
പഴൻഞയാല്ലുകൾ
പുലയാങ്കുഴൽ
പനിശുകനള ഭയാരദ്യയള
ൻചറുകവനിതകൾ
സസൗഹ്രദള
എൻന...എൻന സസയാധധീനനിച വദ്യകനിപ്രവയാഹള
ജധീനചരനിതള
My Dear Friends
My Teacher
You
Wait For The Best
A Blind child
Teenager's Lifestyles
Profile of K.Sachidanandam
A Teacher Must Be......
My Parents
Taj Mahal
Quotes
The Value of Time
12 Weird Dates
Sports Quiz
Days Fun
G K Questions And Answers
About Mohanlal
Little Poem
Gaming Galaxy
Bil l Gates
My Young Friends
The Foolish Weavers
My Diamond My Teacher
The Merchant And Foolish Donkey
Hindi Section
Drawings





മലയയാളള

മയാതൃഭയാഷയയായ  മലയയാളള  ഇനന്ത്യയയില്   പ്രധയാനമയായള   കകേരളസളസയാനതയിലള  ലക്ഷദദദ്വീപയിലള

പുതുകച്ചേരയിയടടെ  ഭയാഗമയായ  മയ്യഴയിയയിലള  സളസയാരയിടപ്പെടുന്ന  ഭയാഷയയാണണ.  ഇതണ  ദയാവയിഡ  ഭയാഷയാ

കുടുളബതയില്ടപടുന.ഇനന്ത്യയയില്  കശ്രേഷണഠ  ഭയാഷയാ  പദവയി  ലഭയിക്കുന്ന  അഞയാമടത  ഭയാഷയയാണണ

മലയയാളള.2013  ടമയണ 23-നളകചേർന്നകകേന്ദ്രമനയി സഭയാകയയാഗമയാണണ മലയയാളടതകശ്രേഷ്ഠഭയാഷയയായയി

അളഗദ്വീകേരയിച്ചേതണ.ഇനന്ത്യയയില്  ഭരണഘടെനയയില്  എടയാമടത  ടഷഡഡ്യൂളയില്  ഉൾടപ്പെടുതയിയയിരയിക്കുന്ന

ഇനന്ത്യയയിടലഎടയാമടതഔകദന്ത്യയാഗയികേഭയാഷകേളയില്ഒന്നയാണണമലയയാളള.

                                                                                                                        

                     മലയയാളളഎന്നകപരണമലകേളളസമുദവളഒത്തുകൂടുന്നഎന്നഅർഥളഉളളമല+ആളള

എന്നദ്വീദയാവയിഡ വയാക്കുകേൾടകേയാണ്ടുരൂപടപ്പെടതയാണണ  ചേയില   ചേരയിത്രകേയാരനയാർ അഭയിപ്രയായടപ്പെടുന.മലയയാള

ഭയാഷ  സളസ്കൃതവള  തമയിഴള  കൂടെയിക്കലർന്ന  മയിശ്രേഭയാഷയയാടണനള ആദന്ത്യകേയാലങ്ങളയില്  വയിശദസയിച്ചേയിരുന.

എന്നയാല്ഗകവഷകേർഇതയിടനടയലയാളനയിരയാകേരയിക്കുകേയള''മലയയാളള,മലനയാട്ടുതമയിഴയില്നയിന്നണഉദണഭവയിച്ചു''

എനള,''മലയയാളളമൂലദയാവയിഡഭയാഷയയില്നയിന്നണതമയിഴയിടനയാപ്പെളഉണയായയി'' എനമുളളരണണസയിദയാനങ്ങൾ

അവതരയിക്കടപ്പെട്ടു. 

                                                -  ആദയിതന്ത്യചേയിത്രൻ



                                  നനിലലാവനിൻൻൻെ്റ ഓർമ്മകൾ  

       ''   ഏതതതോ നനിലതോവനിൻൻൻെ് ഓർമ്മകൾതപതോൻല ഇരവനിലലും പകലനിലലുംനനിൻ വരവു മതോതലും.
''കതോറ്റുതപതോല് നനീ എൻന്നെ  പുണരുന്നെ തനരലും വതോയുവനില്  ആറതോടനിൻയെൻ  മനസൻെ്

''തതൻനതോലനികലും നനിൻ വതോർൻമതലും പുഞനിരനി എൻന്നെ തരളനിതമതോകനീടുന
''ഏതതതോ തരളനിത ഭഭുൂമനിയെനില് എനലും നനീയുലും ഞതോനലും മതോതലും.

''നനിൻ മനിഴനിയെനിൻല ചന്ദ്രൻനകതോണതോൻ ഒതോടനിൻയെതലും ഞതോൻ നനിന്നെരനികനില്.

                                      (ഏതതതോ)                                          
'' അവൻനൻ അരനികലൻണ്ടെങനിൻല-

 നലും ആനന്ദമതോൻണനനികൻെ്
ആനന്ദലും

''നനി ഒരു മതോതതപതോലലും മനിണ്ടെതോതനിരുന്നെതോല് 
ദുഖതനില് ആഴനിടലും എൻ മനസൻെ്
''നനിൻ മനസനിൻല കവതോടതനി-

ൻലനലും കതോതനിരനിപ്പു ഞതോൻ കതോതനിരനിപ്പു.
''എൻ മനിഴനിയെനിൻല നതോളലും അണ-

യുതമതോൻഴങനിലലും പറയെനിതല
നതോഥതോ നനിൻൻറ തസ്നേഹലും.

                                               
     (ഏതതതോ)

''ഏൻതതോരു മന ഷഷ്യൻൻറയുലും
മനസനിലളള ഭതോവനയെതോണൻെ് കവനിത.''

                                    

                   - അപർണ്ണ വവിജയൻ



 

                         മമായയിചച്ച് കളയരുതത.....

കൂ   ട്ടുകമാതര...ഞമാൻ തകരളള,

                          മലകളള,പുഴകളള  കു൬കളള തയിങയിനയിറഞയിരു൬ 
ദദൈവതയിൻൻറ നമാടച്ച്.ഇനള
കുട്ടുകമാരയിൽ പലർകള ഇങൻന കുനകളള മലകളള തയിങയി 
നയിറ  ഞയിരുന എനച്ച് അറയി ഞ്ഞുകൂ  ടമാ കമാരണള  ഞമാൻ അതൃകങച്ച് 
മമാറയിയയിരയികന.കുനകളള പുഴകളള നയിറഞ സുന്ദര രുപൻത ഞമാൻ 
വയിട്ടു കള  ഞതൻല.

നയിങൾ എനയിൽ നയിനച്ച് തടയിൻയടുതതമാണച്ച്.
ഇനച്ച് സമാർടച്ച് സയിററയിയള ,ഫച്ച്ളമാററള ഓ......
ഇനൻത എൻൻറ അവസ്ത  എനയികച്ച് എതനമാടച്ച്
തൻന ൻവറപച്ച് തതമാനയികനതമാണച്ച്.ശുദ
വമായവയിനച്ച് പകരള വയിഷമയമമായ വമായവള,
കുനകളൻടയള പുഴകളൻടയള സമാനതച്ച് 
 ഫച്ച്ളമാററകളള നയിറഞച്ച് നയിൽകനതച്ച് 
കമാണുതമമാൾ ഞമാൻ എൻൻറ പഴയകമാലള
ഓർത്തുതപമാകുകയമാണച്ച്. ഇനച്ച് എൻൻറ പലതള
നഷ്ടമമായയിരയികന.എനമാൽ അവ ഒരയികൽ
തയിരയിച്ചുവരുൻമനച്ച്
                             പ്രതതമാശതയമാൻട തകരളള

                                                                 വ്രന്ദ പ്രസസാദദ
                                   
                               
          



                                                             

    ഒരുമമികകക്കാം നകമമകനക  യയ..
       ഒരുമമികകക്കാം   നമുകകകനകയമി
         ഒരു നവകകേരളമണമിനകയയ

              കകേകേൾകകകർകകക്കാം ഉടകഞകരര.....
ഭൂവമികന കവടമിപകക്കുവക൯.....

 
കേരുതമി൯ മുനമ്പുകേ  ൾ ഉയർതകക്കാം

നമ്മുകമിനമി ഒരുവർണ നവകകേരളനമിർ-
 മമിതമികകയയ....

തളർകനകരര....കകേരള മകൾ ത൯ തമിൽ ഹഹ
നമിറചരടകക്കാം ഒരകയമിരക്കാം  സസകനസനകമകുന

കേരങ്ങളമിൽ സ്പർശനക്കാം

മങ്ങമിയ പ്രകൃതമിത൯  വർണകനരങ്ങളമിൽ
നകകമകനമിചയ ഒരുമയകയമി മഴവമിലയ തരർതരടകക്കാം

പൂത്തുതളമിർത്തു കേകയ്ക്കുന വ൯മരക്കാം പകകേമിടകക്കാം 
ഒരു നല നകകളയകയയ 

മലനമിരകേൾ മകുടക്കാം ചകർതമിയണമിയമിക്കുവക൯
വമിതറമിടകക്കാം ഒരകയമിരക്കാം നന്മത൯ വമിത്തുകേൾ 

വയകലലകേൾ കപകനണമിയമിക്കുവകൻ 
വമിതറമിടകക്കാം ഒരകയമിരക്കാം നന്മതൻ വമിത്തുകേൾ

കേലമിതുളമിയ നരർചകലുകേൾ
പുതുവഴമികതടമി അലയുന

കവളയമിൽ വമിഴുങ്ങമി ഈ ഭൂവമികന
മതകഭേദമമിലകകത നകകമകനകയയ 

കകേകേൾ കകേകർതയ പുതുജരവൻ ഏകേമി



അരുവമികേൾ,കതകടുകേൾ, പുഴകേൾ
ഒരു നല വമികനകദ സഞകര കകേന്ദ്രമകയമി മകറമിടകക്കാം.

ഗതകഗതക്കാം നമിയന്ദ്രണ പകതകേൾ പണമിയണക്കാം

മുഖഛകയ മകറമിടകക്കാം കകേരള
മണമിൻ മമിഴമിനരർ തുടചമിടകക്കാം

പുതു തലമുറയുകട നന്മയകയമി വകർതരടകക്കാം
ഒരു നല കകേരള വർണ ചമിറകുകേൾ

ചമിറകേറ്റുകപകകയകരു കകേരള മണമിതമിൽ
നമുകകകനകയയ ചമിറകേകയയ പറന്നുയരകക്കാം
പ്ര തമിതൻ സമതയ കേകത്തുകവകകക്കാംക

കൂടകയ്മകയകകട കേരുകതകേമിടകക്കാം

നവകകേരള ഷയ ടമികകയയസ
ഒരുകകക്കാം നമുകകകനകയമി
നമ്മുകട കകേരള മണമികന

വകകനകളക്കാം നന്മകേൾ കകേകർതമിണകമി 
ഒരു നല നകകളയകയയ പടുത്തുയർതകക്കാം 

പ്രകൃതമി ത൯ ജരവകൻയറ തുടമിപ്പുകേൾ..
                                -ഹരമിപ്രമിയ. കകേ.എസയ

 



കുസൃതതി  ചചചോദദ്യങ്ങൾ
ഒരതിക്കലലും തണുപതിലചോത്ത  വവെളളലും
              -ചൂ  ടുവവെളളലും
ചതിരതിക്കുന്ന കതിളതി
              -ഇക്കതിളതി

 ചന്ദ്രവനെ കചോണുന്നവതചപചോൾ    

            -ചനെചോക്കുചമചോൾ
വതന്നുന്ന രചോ ജലും
            -ഗഗ്രീസസ
വവെളളത്തതിൽ  അലതിയുന്ന പ
             -   ഷചോലുംപ
സസ്വന്തമചോ  യതി കചസര ഉളളവെ൯
              -വചയർമചോ൯             

                               sreelekha.v



                                      തൂലലികകാനകാമങ്ങൾ      
കകേരളകേകാളളിദകാസൻ            -     കകേരളവർമ്മ വലളിയ കകേകായളിതമ്പുരകാൻ 
കകേരളപകാണളിനളി                -     ഏ.ആ.രകാജരകാജവർമ്മ
കകേരളവവകാസൻ                 -      കുഞളിക്കുട്ടൻ തമ്പുരകാൻ
കകേരള ഇബബ്സൻ               -     എൻ.കൃ ഷ്ണൻപളിളള
അയ്യകനതബ് ഓ                 -      ഫകാ. ഉമ്മൻ അയ്യകനതബ്
വകാനമകാടളി                        -     കമേരളികജകാൺ കുഞകാട്ടുകുളള
ഒളപ്പമേണ്ണ                          -     സുബ്രഹ്മണവൻ നമ്പൂതളിരളി
ഒ.എൻ.വളി കുറുപ്പബ്                -     സുബ്രഹ്മണവൻ നമ്പൂതളിരളി
പളി .                                     -     പളി. കു    ഞളിരകാമേൻ നകായർ
അകളിതള                        -    അകളിതള അചച്യുതൻ നമ്പൂതളിരളി
ജളി.                                      -    ജളി.ശങ്കരക്കുറുപ്പബ്
നകാലകാങ്കൽ                         -    ക്രഷ്ണപ്പളിളള
കേകാകനകാടൻ                      -     കജകാർജബ് വറുഗഗീസബ്
ഉറൂബബ്                               -     പളി.സളി.കുട്ടളിക്രഷ്ണൻ
എസബ്.കകേ.കപകാറ്റകകാടബ്          -      ശങ്കരൻക്കുട്ടളി
വളി.കകേ.എൻ                       -      വളി.കകേ.നകാരകായണൻ നകായർ
കചറുകേകാടബ്                           -      സളി. കഗകാവളിന്ദപളി ഷകാരടളി
ടളി.കകേ.                                 -      ടളി.കകേ. രകാമേചന്ദ്രൻ
ആനന്ദബ്                              -       പളി. സചളിദകാനന്തൻ
 ടളി.എൻ                              -       ടളി.എൻ. കഗകാപളിനഥൻ നകായർ
                             
                                                                                     
                                                             -ആഷബ്ന കറെയബ്ൽ മേകാതച്യു



  പപിശുക്കനനും ഭഭാരര്യയനും

   ഒരു ഗഗ്രാമതത്തില് തത്തിമ്പു എന്ന തയ്യല്കഗ്രാരനനും അയഗ്രാളു  ടടെ ഭഗ്രാരര്യയനും  ജജീവത്തിചത്തിരുന. പത്തിശുകത്തിടന്െറ 
കഗ്രാരര്യതത്തില് രണ്ടുപപരുനും ഒരുപപഗ്രാടലെയഗ്രായത്തിരുന.ആര്കനും ഒനനും ടകഗ്രാടുകന്നതത് അവര്കത് 
ഇഷ്ടമഗ്രായത്തിരുന്നത്തില.അതു ടകഗ്രാണ്ടുതടന്ന  വജീടത്തില് വത്തിരുന കഗ്രാര് വരുന്നതത്  അവര്കത് ചത്തിനത്തികവഗ്രാടനെ 
കഴത്തിയമഗ്രായത്തിരുന്നത്തില.എന്നത്തിടനും അവരുടടെ വജീടത്തില് ഒരു ദത്തിവസനും രണ്ടു വത്തിരുനകഗ്രാര് വന കൂടെത്തി.വളടര 
അകടലെയളള പടണതത്തിപലെകത് പപഗ്രാകുകയഗ്രായത്തിരുന അവര്.പനെരനും ഇരുടത്തിയതത്തിനെഗ്രാല് ഇനെത്തി  യഗ്രാത്ര 
തു ടെരഗ്രാന്െ കഴത്തിയത്തില.അതത്തിനെഗ്രാല് ബന്ധുവഗ്രായ തത്തിമ്പുവത്തിടന്െറ വജീടത്തില്  അവര് കൂടെത്തി. തയ്യല്കഗ്രാരന്െ തത്തിമ്പു 
ആടക  വത്തിഷമതത്തിലെഗ്രായത്തി.പനെരനുംഇരുടത്തിയതത്തിനെഗ്രാല്  തടെസ്സങ്ങള്  ഒനനുംപറയഗ്രാന്െ  പറഗ്രാത  അവസ്ഥയത്തി
ലെഗ്രായത്തിരുന  അയഗ്രാള്.  എടനങത്തിലനും  ഒരു  സൂത്രനും  പ്രപയഗ്രാഗത്തികഗ്രാടത  വത്തിരുനകഗ്രാടര  ഒഴത്തിവഗ്രാകഗ്രാന്െ
പറത്തില.എനഗ്രാണത് ഒരു വഴത്തി.അവര് ഇരുവരുനും തലെ പുകഞഗ്രാപലെഗ്രാചത്തികഗ്രാന്െ തുടെങ്ങത്തി.ഒടുവത്തില്
തത്തിമ്പുവത്തിനെത് ഒരു ആശയനും ഉദത്തിച.
     ''ഹഗ്രായത്.....കത്തിടത്തിപപഗ്രായത്തി.....''
അയഗ്രാള് സപനഗ്രാഷനും ടകഗ്രാണത് ആര്ത്തു വത്തിളത്തിച.വത്തിരുനകഗ്രാര് കുളത്തികവഗ്രാനെഗ്രായത്തി പുഴയത്തിപലെകത് പപഗ്രായ
സമയനും.  അയഗ്രാള് ഭഗ്രാരര്യടയ അ  ടുത്തു വത്തിളത്തിച.  വത്തിരുനകഗ്രാടര  തുരത്തുവഗ്രാനെഗ്രായത്തി  തഗ്രാന്െ തയ്യഗ്രാറഗ്രാകത്തിയ
ആശയനും അവപളഗ്രാടു വത്തിശദമഗ്രായത്തിപറഞ.
  ''വത്തിരുനകഗ്രാര് കുളത്തികഴത്തിഞത് തത്തിരത്തിടക വരുപമഗ്രാള് ചപഗ്രാതത്തികള്ള മഗ്രാവത്  കുഴച നെശത്തിപത്തിച എന
പറഞത് ഞഗ്രാന്െ നെത്തിടന്ന  വഴക പറയനും.നെജീ  അപപഗ്രാള് കരയണനും.   കരചത്തില് ഉചതത്തിലെഗ്രാകുപമഗ്രാള്
ഞഗ്രാന്െ നെത്തിടന്ന അടെത്തികഗ്രാന്െ വടെത്തിടയടുകനും.
നെജീ ഉറടകകരഞ ടകഗ്രാണത് മഗ്രാവത്തിരത്തികന്ന പഗ്രാത്രവനും എടുതത് പുറപതകത് ഒഗ്രാടെണനും.ഞഗ്രാന്െ വടെത്തിയമഗ്രായത്തി
പുറടക ഒഗ്രാടെത്തി വരുനും.നെല ഇരുടള്ളത്തിടെതത് എവത്തിടടെടയങത്തിലനും കുപറ പനെരനും പതുങ്ങത്തി 
ഇരുന്നത്തിടത് നെമുകത് തത്തിരത്തിടക വരഗ്രാനും. അപപഗ്രാപഴകനും വത്തിരുനകഗ്രാര് നെടമ്മെ പനെഗ്രാകത്തി ഇരുന്നത്തിടത് കഗ്രാണഗ്രാഞത്
മടറവത്തിപടെടകങത്തിലനും ടപഗ്രാപയഗ്രാളുനും.''
തത്തിമ്പുവത്തിടന്െറ  ഭഗ്രാരര്യകനും  ആ  തനനും  ഇഷ്ടമഗ്രായത്തി.വത്തിരുനകഗ്രാര്  കുളത്തികഴത്തിഞത്  തത്തിരത്തിടക  എതത്തിയതുനും
തത്തിമ്പുവനും  ഭഗ്രാരര്യയനും  വഴകത്  ആരനുംഭത്തിച.ഒടുവത്തില്  തത്തിമ്പു  വടെത്തിടയടുത്തു.ഭഗ്രാരര്യ  മഗ്രാവത്  പഗ്രാത്രവടമടുതത്
പുറപതപകഗ്രാടെത്തി.തത്തിമ്പുവനും  പത്തിന്നഗ്രാടലെ  ഒഗ്രാടെത്തി.ഒഗ്രാടെത്തി  ഒഗ്രാടെത്തി  അവര്  ഇരുളത്തില്  മറഞ.പഗ്രാവനും
വത്തിരുനകഗ്രാര്.എന്തുടചയ്യണടമന്നറത്തിയഗ്രാടത വത്തിഷമത്തിച നെത്തിന.  കുടറ ഏടറ പനെരനും കഴത്തിഞത് തത്തിമ്പുവനും
ഭഗ്രാരര്യയനും തത്തിരത്തിടക വജീടത്തിടലെതത്തി.      വത്തിരുനകഗ്രാടര ആടരയനും അവത്തിടടെങനും കഗ്രാണഗ്രാനെത്തില.  അവര്കത്
സപനഗ്രാഷമഗ്രായത്തി. രടണണ്ണതത്തിപനെയനും കഗ്രാണഗ്രാനെത്തില. ''നെല സൂത്രനും.......  അല......?നെത്തിടന്ന പനെഗ്രാവത്തികഗ്രാടത
ഞഗ്രാന്െ അടെത്തിചതത് എങ്ങടനെയണത്........?
തത്തിമ്പു അഭത്തിമഗ്രാനെപതഗ്രാടടെ ഭഗ്രാരര്യപയഗ്രാടു പചഗ്രാദത്തിച.
''ടകഗ്രാളളഗ്രാനും....  ടകഗ്രാളളഗ്രാനും....!  എടന്െറ  അഭത്തിനെയവനും  പമഗ്രാശമഗ്രായത്തിരുന്നത്തിലപലഗ്രാ.....?ഞഗ്രാന്െ  പനെഗ്രാവഗ്രാടത
കര ഞതത്  എങ്ങടനെയണഗ്രായത്തിരുന?''  തത്തിമ്പുവത്തിടന്െറ  ഭഗ്രാരര്യ  പചഗ്രാദത്തിച.''അടതഗ്രാടക  ശരത്തി!   ഞങ്ങള്
പപഗ്രാകഗ്രാടത  ഇവത്തിടടെതടന്ന  ഇരുന്നതത്  എങ്ങടനെയണത്?''വത്തിരുനകഗ്രാരുടടെ  ശബനും  പകടത്    ടഞടത്തിയ
തത്തിമ്പുവനും  ഭഗ്രാരര്യയനും  മചത്തിന്െമുകളത്തിപലെകത്  പനെഗ്രാകത്തി.അതഗ്രാ  ഇരത്തികന  വത്തിരുനകഗ്രാര്.തത്തിമ്പുവത്തിപനെയനും
ഭഗ്രാരര്യപയയനും നെന്നഗ്രായറത്തിയഗ്രാവന്ന അവര് അവത്തിടടെതടന്ന ഒളത്തിചത്തിരത്തികകയഗ്രായത്തിരുന.
       തങ്ങളുടടെ തനനും ടപഗ്രാളത്തിഞ വത്തിഷമനും ഉളളത്തിടലെഗ്രാതുകത്തി വത്തിരുനകഗ്രാര്കത്  
ഭക്ഷണനും  ഉണഗ്രാകത്തിടകഗ്രാ   ടുതത്  അവര്  കത്തിടെനറങ്ങത്തി.നെഗ്രാടള  വത്തിരുനകഗ്രാര്  ആരുനും  വരരുപത  എന്നത്
പ്രഗ്രാര്ഥത്തിച ടകഗ്രാണത്.
                  
     -അഞ്ജന സുനപില



                                           

                                                              മലയയാളവവും സയാഹഹിതത്യവവും
                                                    

•     ആധുനനിക മലയയാള ഭയാഷയുടടെ പനിതയാവവ് എനവ് വനിശശേഷനിപനിക്കടപടുനതവ് ആടരെയയാണവ് ?     

                                                                                             -തുഞ്ചടത്തെഴുത്തെച്ഛൻ
•     ശകരെളത്തെനിടല ആദദ്യടത്തെ ജനകകീയ കവനി എന ശപരെനിനവ് അർഹനയായ കവനി ?

                                                                                             -കകുുഞ്ചൻ നമദ്യയാർ
•     മലയയാളത്തെനിടല ഒനയാമടത്തെ ശനയാവൽ?

                                                                                             -കന്ദലത
•      ശകരെളത്തെനിൽ പ്രസനിദനി ശനടെനിടകയാടുത്തെ ശകരെളത്തെനിടൻവ്റ തനതയായ ഒരു ദൃശേശൄ കലയാപ്രസയാനന?

                                                                                              -കഥകളനി
•      കഥകളനിയുടടെ  ഉപജയാതയാവവ്?

                                                                                                          -ടകയാടയാരെക്കരെ തമ്പുരെയാൻ
•     തുളളൽ പ്രസയാനത്തെനിടൻവ്റ ഉപജയാതയാവവ് ?

                                                                                                -കകുുഞ്ചൻ നമദ്യയാർ
•     ഋശഗഗ്വേദന ആദദ്യമയായനി മലയയാളത്തെനിശലക്കു പരെനിഭയാഷടപടുത്തെനിയതയാരെവ്?

                                                                                                -വളളശത്തെയാൾ
•     ഏറ്റവന പഴക്കമുളള ശവദന?

                                                                                               -ഋശഗഗ്വേദന
•      മലയയാളത്തെനിടല ആദദ്യടത്തെ ചരെനിത്ര ശനയാവൽ ?

                                                                                               -മയാർത്തെയാണ്ഡവർമ്മ 
•     കണകീരുന കനിനയാവന ആരുടടെ ആത്മകഥയയാണവ്?     

                                                                                               -വനി. ടെനി ഭടതനിരെനിപയാടെവ്
                            

                                                                                                                               -അനനനോജ.എസസ.നനോയർ  

                                                                                                                  



               സസൗഹൃദദ
സസൗഹൃദദ..... സസൗഹൃദദ..... സസൗഹൃദദ
കൂടടെപപ്പിറകക്കാടതെ കൂടടെപപ്പിറപപ്പിടൻെറ സക്കാനദ
തെരുടനക്കാരു സസൗഹൃദദ.
മധുവപ്പിൻെ രുചപ്പിപപക്കാടലെ മധുരമക്കായപ്പി സസൗഹൃദദ
ശ്രുതെപ്പിമധുരമക്കായ സദഗഗീതെദപപക്കാല് സസൗഹൃദദ.....
                       സസൗഹൃദദ.....
കലെര്പപ്പിലക്കാത്ത പസ്നേഹമക്കായപ്പി സസൗഹൃദദ
പരപ്പിശുദ്ധമക്കായ ജലെദപപക്കാല് സസൗഹൃദദ
ഇണകവദ പപ്പിണകവദ പചര്ടനക്കാരഗീ സസൗഹൃദദ
കൂരപ്പിരുടപ്പിനന് പ്രകക്കാശമക്കാണഗീ സസൗഹൃദടമന ടവളപ്പിചദ
നന്മയക്കായ വഴപ്പികള് കക്കാടപ്പി തെരുടനക്കാരു നന്മയുളള
പസ്നേഹ സസൗഹൃദദ 
ഒരു ആയുസന് കക്കാലെദ തെൻെ ഒക്കാര്ത്തു ടവയ്ക്കുന
സസൗഹൃദ ബന്ധങ്ങള്
മരണദ വടര മറകപ്പില നക്കാദ നമ്മുടടെ 
        സസൗഹൃദ നപ്പിമപ്പിഷങ്ങള്

                                                - Abitha. A



        കടങ്കഥകൾ
അകമമില്ല  പുറമമില്ല  ഞഞെടമില്ല വടയമില
                പപ്പടട
അകത്തു രരരോമട പുറതമിറചമി
                 മൂകക
ഒരമ്മഞപറ്റ മക   ളളലലല ചലടടചലടട
                  തവള

 ആകലശളതതന തതലടട
                കണണ

  ഇരടപരയടൽ കടടയലന
                പതലയല

    ഒര കടയടൽ രണ വരട മലമലല
                    പലണ

  ചവനവൻ പടളന കറതവനലകല
                      മണകലല

  കടവയറണണ തലയടൽ വലയ
                      ഉരൽ

       പറളമ കലടണ അകളമ പലറ ഉളടൽ തചലറണ
                        തല

                                      Dhanalekshmi P.R                           



                                                     പഴ  ഞഞഞ്ചൊല്ലുകൾ               

അണഞ്ചൊരക്കണനനും തനഞ്ചൊലഞ്ചൊയതത.
ആനവഞ്ചൊയയൽ അമ്പഴങ.

അചയക്കത ഞകഞ്ചൊഞത  പഷനും ,നഞ്ചൊയർക്കത ഇഞയപകനും.

ഇ ടയയമ്മ പപഞ്ചൊയഞ്ചൊൽ ഞകഞ്ചൊടയയമ്പലനും വഞര.

അങഞ്ചൊടയയയൽ പതഞ്ചൊറ്റതയനത അമ്മപയഞ്ചൊടത.
ഉതഞ്ചൊടനും ഉചയഞ്ചൊകുപമ്പഞ്ചൊൾ അചയമഞ്ചൊർക്കു ഞവപഞ്ചൊളനും.

ഏച്ചുഞകടയയഞ്ചൊൽ മുഴചയരയക്കുനും.

എല്ലുമുറയഞയ പണയഞചെയഞ്ചൊൽ പല്ലു മുറയഞയ തയനഞ്ചൊനും.

ഒഞ്ചൊണനും വരഞ്ചൊൻ ഒരു മുലനും പവണനും.

കുരക്കുനും പടയ കടയക്കയല.

കറന പഞ്ചൊലയൽ കളവയല.

ഗതയഞകടഞ്ചൊൽ പുലയ പുല്ലുനും തയനനും.

ചെക്കയഞക്കഞ്ചൊത്ത ചെങ്കരൻ.

ചെങഞ്ചൊതയ നനഞ്ചൊയഞ്ചൊൽ കണഞ്ചൊടയ പവണ.

തല മറന എണ പതക്കരുതത.
ധനത്തയന പവലയ ധർമ്മനും തഞന.

പഠയക്കുനുംമുപമ്പ പണയക്കഞ്ചൊരഞ്ചൊവരുതത.
പഞ്ചൊർതഥനയയലഞ്ചൊത്ത പവർത്തയയനും ,ഞഞ്ചൊണയലഞ്ചൊത്ത വയല്ലുനും ഒരുപപഞ്ചൊഞല.

                                                                   - ഞസെററീന പമരയ സെണയ      



        പുലല്ലാങ്കുഴൽ
  

   ചന്ദനസുനന്ധം  പരതന്ധം എ൯ വ്രന്ദല്ലാനഗരരിയയേ  അമൃദന്ധം
നരിറയക.........
മൃതല മുരളരി സന്ധംഗരിത ധധ്വനരിയേരിൽ 
മന്ദരപുയപല്ലാൽ വരിരരിയന്ധം............
അഴകല്ലാര്ന്ന പരിലരിയേരിൽ മുരളരിക നൃതതരിൽ
ആടരികളരിക്കുന്നു മുയേൽ കുഞ്ഞുതന് 
അമല്ലാടരി പപകള് തനന്റ പല്ലാൽ
ചുരതന്നു അമൃത സന്ധംഗരിതതരിൽ ധധ്വനരിയേരിൽ
         
                                   RevathyRNair



      

                   ചചെറുകവവിതകൾ

എട്ടുകകാലവി
           എട്ടുകകാലവിചപ്പെണണ
                ചപകാട്ടുചതകാട്ട ചപണണ 
                   പട്ടു നൂലണ ചനെയണ    
                 പകാട്ടവിലകാകക്കും ചപണണ ! 

നുണയയാണണ   !
ആനെചയകാന്നു മുങവി

ചചെനെയകായവി ചപകാങവി !
ചചെനെ നെട്ടവിടതണ

 ചചെമണ തലചപ്പെകാകവി!
ചചെചമടുത ചചെക൯

ചചെമരുനകായണ ചപകായവി!

പ    കവിപ്പെകാട്ടണ
പച്ചതതകൾ പകാടുന്നു

ചവളളപകാവുകൾ കുറുകുന്നു
കറുമവികകാകകൾ കരയുന്നു

കുയവിലുകൾ പൂങ്കുഴലൂതുന്നു
നെനീലപ്പെനീലവിവനീടർതവിയ മയവിലുകൾ
ചചെലവിൽ ചുവടുകൾ ചവകന്നു!

-കൃപ ഷവിജ

 

                               
                  

         

                



  എനന്നെ എനന്നെ സസസ്വാധധീനനിച്ച    
         വൃകനിപ്രഭസ്വാവവ

 എനന്െറ അമ്മയസ്വാണണ
എനന്നെ ഏറ്റവവ സസസ്വാധധീനനിച്ച വവ്യകനി.
എലസ്വാ അമ്മമസ്വാനരെയവപപസ്വാനലെ അമ്മ
എനന്നെ വളനരെഏനറ പസ്നേഹനിക്കുന്നെ
എനനികണ എനവതുറന്നെ പറയസ്വാനുള
സസസ്വാതനവ അമ്മ എനനികണ  നൽകുന്നുണണ.  ഞസ്വാന്െ നതറ്റുകൾ 
 നചെയ്യുപമസ്വാൾ അമ്മ എനനികണ പവണ
ഉപപദേശങ്ങൾ നൽകനി എനന്നെ നൽകുന്നെ ഉപപദേശവ, 

''ഒരെനികലവ കളളവ പറയകപയസ്വാ കളളത്തരെവ 
പ്രവർത്തനിക്കുകപയസ്വാ മുതനിർ ന്നെവനരെ 
ബഹുമസ്വാനനികസ്വാതനിരെനിക്കുകപയസ്വാ
നചെയ്യരുതണ ''എന്നെതസ്വാണണ.
അമ്മയനടെ ജധീവനിതത്തനിൽ നനിന്നെണ
 ഞസ്വാന്െ കണ്ടു പഠനിക്കുന്നെതുവ അതു
തനന്നെയസ്വാണണ.
        ''അമ്മയസ്വാണണ പസ്വാരെനിടെത്തനിൽ
         എന്നുനമനന്െറ ദദേവവ
         അമ്മനയ മറക്കുപമസ്വാ
          ജധീവനുള കസ്വാലെവ ''.



I AM PROUD TO SAY THAT MY PARENT 
ARE THE BEST I LOVE MY PARENT.
                
   
                            AISHWARYA S NAIR 
                                              9  A                                   

           



          ചചെറുശശ്ശേരര

    കര.വ. പതരനഞഞഞ്ചാം ശകേരളതരല് ജജീവരചരരുന്ന മഹഞകേവര. 
ശകേഞലത്തു      നൂറഞണരല് ഉതനഞടു ഭരരചരരുന്ന ഉദയവര്മ്മ രഞജഞവരചന്െറ
പണരതസദസരചല  അഞ്ചാംഗമഞയരരുന.  ഭഞഗവതഞ്ചാം  ദശമസ്കന്ധചത
ആധഞരമഞകര രചെരച കഷണഗഞഥയഞണണ് അശദ്ദേഹചത അനശശ്വരനഞകരയ
കതര.
    
                            

                     നനിതൄചചൈതനൄയതനി 
              [1924-1999]

  പതനഞ്ചാംതരട്ടയരചല  വകേയഞറരല് ജനരച. തതശ്വചെരന്തകേന്െ, എഴുത്തുകേഞരന്െ എന്നജീ നരലകേളരല് വവ്യകേതരമുദ്ര 
പതരപരച. മനശ്ശേഞസഞ്ചാം ജജീവരതരല്, യതരചെരവ്യ,മൂലവ്യങ്ങളുചടെ കുഴമറരചരല്, നളരനര എന്ന കേഞവവ്യശരല്പഞ്ചാം, 

സമവ്യകഞയ ശലഞകേവജീക്ഷണഞ്ചാം, എചന്െറ മനസരചല ഗഞന്ധര, ശപ്രേമവഞ്ചാം ഭകേതരയഞ്ചാം തുടെങ്ങര നൂറരശലചറ 
മലയഞളകതരകേള് രചെരചരട്ടുണണ് .Neither this nor that തുടെങ്ങര അന്െപതരചയശട്ടഞളഞ്ചാം ഇഞ്ചാംഗജീഷണ് കതരകേളുഞ്ചാം 
രചെരച. ശകേരള സഞഹരതവ്യ അകഞദമര അവഞര്ഡണ് ലഭരച.

              

                                                                                              SONA SIBI  
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MY DEAR FRIENDS
My life was a pool of darkness
before you care my way.
Before you come.....I lived shell
built of numerous troubles.....Friendship is 
collection of      heart
  it is selsction of heart
  all friends are not true
  true friends arefew
Easing all my pains
 you loved and understood me
    with heart full of memories
   my mind cries,heart bleeds
   THOSE DAY live still alive in my books.
       

                                   Dhanalekshmi.p.r
  



My teacher 
oh my teacher
You are very nice
You always try hard
To make us wise
         Oh,my teacher
           No matter what we do
          You always loves us
          We  love you too
     Oh, my teacher
You are great and true
We  will always remember you

                                         Kripa Shiju

    



                                                

        YOU
       
            After a long breath your
            mind will open with fragrance.
             Now you are happy,
              you can see the heaven
              Now you are sad,
              you can see the hell.

               Now you are selfish,
               you are cruel you can't see
                the people around you
                 You are educated
                 but wasted
      
                 What's your past?
                 What is your present?
                 What's your future?
                 Forgot it all
                 Remember to give 
                happiness   to all

                                         - Vrindha Prasad



Wait for the best
The best is yet to come
Nobody says nowadays
It is a message of hope
               and happiness 
But we ignore it.
For this everybody pays
We may have a fight
But don't give up in fright
Because the best is yet to come
And we should get up with  a smile
With a great spirit
We should realize that our pain will heal
Show zeal and a will to win and revolt
But not like small colts
Because the best is yet to come..........

                                     Betty hanna biju



     A Blind Child........

I may not see the way you do
With eyes so bright and quick
But I know where flowers abound
And where the grass grows thick
I know if you are little
And I know if you are fall 
O I can see so many things 
You may not see at all 
I use my ears and hands for eyes
And make them see for me
I listen hard and gently touch
And this is how I see
God must have a reason
For making me like this 
Perhaps ,He meant for me to see
What other people miss!

                        Vrindha Prasad



    TEENAGER'S
        LIFESTYLE..

     
                                  Now a days teenager's have changed 
in comparison with the teens in the past, 
taking into account eating habits,an active way of life,
spending free time and clothes. They are a technology 
generation. For teens in today's world mobile phones,
internet,music, movies , television and video games are 
very important .Most teenagers prefer watching T.V and 
playing computer games to reading books.They don't like 
reading because watching T.V is eaiser and they don't have 
to use their own imagination.teenagers prefer to spend free 
time in front of a computer rather than to walk,play football



or go to a swimming pool. Teens eat their unhealthy 
food.They eat too much fastfood.Instant messaging has 
become an essential feature of teens social lives.Teenager's 
clothes in the twenty – first century have also changed a 
lot.The clothes they wear depend on current trends since it 
is important to follow. Girls more often wear jeans than 
skirts,boys wear wide sweat shirts and trousers.The fact is 
that nowadays teens get dressed in clothes which are 
comfortable for them.
         So,my dear young lings,you should be a ware of 
positive influence of healthy lifestyle on health and mood. 
This in effect would give you better results in studying and 
what is more important you would be pleased with good 
health much longer.

                                                    Written by 
                                                  ALEENA                
                                                          JOSE.
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Profile of K.Sachidanandam

K.Sachidanandam born in 1946,in Kerala is an Indian poet 
writing in Malayalam and English. He is known as a 
pioneer of modern poetry in Malayalam. He is also a 
critic,columnist,translator and the formers secretary of the 
Kendra Sahithya Academy. As an intellectual upholding 
secular democratic views,he supports causes like 
environmental,human rights and free software. His lectures 
and articles on issues concerning contemporary Indian 
literature are thought provoking. He was shortlisted for the 
Nobel prize for literature in 2011.     

                              -Athulya Saji 



A teacher Must Be
T     -    Teach
E     -     Effort
A     -     Attentive
C     -     Careful
H    -      Helpful
E     -      Enthusiastic
R     -     Ready
                                    Merin Anna Reji Alex



MY PARENTS

 parents are my soul
They showed me what is life
And gave me its fragrance 
They meant the world to me, and taught me
What is right and what is wrong
Yes they are my soul
They are my gods
They gave support and strength
They are the people I trust and
They are the people I admire
Yes,my life and my soul are my parents

BY:ABEL SAM GEORGE



Taj Mahal
You knew emperor of India Shah
Jahan
That life,youth,wealth,renoun
All float away down the stream of
time
You only dream
Was to preserve forever your heart's
pain
The harsh thunder of imperial power
Would fade into sleep
Like a sunset's crimson splendour
But it was your hope
That at least a single, eternally -heaved sigh would stay
To grieve the sky 
Though emeralds,rubies,pearls are all
But as a gliter of rainbow tricking out empty air
And must pass away,
Yet skill one solitary tear
Would hang on the cheek of time 
In the form 
Of this white and glearing  Taj Mahal
                                          
                           Revathy R Nair



                                                                                                                                                                

                              
If you are not free, no one will respect us.
                                                - A. P. J Abdul Kalam

A friend is one who has the same enemies as you have.
                                                  -Abraham Lincoln

Imagination is more important than knowledge.
                                                 -Albert Einstein 
Remember upon the conduct of each depends the 
                                                    fate of all.
                                                     -Alexander the Great
How wonderful it is that nobody need wait a single 
 moment before starting to improve the world.
                                                    -Anne Frank
Art not only imitates nature ,but also completes 
  its deficiencies                            
                                                    -Aristotle
 Peace comes from within. Do not seek it without.        
                                                    -Buddha 
Education is the best friend. An educated person is 
respected everywhere . Education beats the beauty 
                                        and the youth
                                                     - Chanakya 
By desiring little a poor man make himself rich
                                                            -Democritus
Democracy is the road to socialism.
                                                       -Karl Marx
                             
                                                                                  

                                                                     -Jassily Koshy

      QUOTES



The value of Time
One year:Ask a student who has failedOne year:Ask a student who has failed

his exams.his exams.
One month:Ask a mother who has givenOne month:Ask a mother who has given

birth tobirth to
a premature babya premature baby

one week: Ask an editBIor of a weeklyone week: Ask an editBIor of a weekly
One day: Ask a daily wage earner whoOne day: Ask a daily wage earner who

has ten kidshas ten kids
to feedto feed

One hour:Ask the lovers who areOne hour:Ask the lovers who are
waiting to meetwaiting to meet

One minute: Ask a person who hasOne minute: Ask a person who has
missed the trainmissed the train

One second: ask a person who hasOne second: ask a person who has
survived an accidentsurvived an accident

One millisecond:Ask a person who hasOne millisecond:Ask a person who has
a silver medal in olympicsa silver medal in olympics

BY STEPHIN BIJU



12 Weird Dates

1.Day of days – March21

2.Indian milk day – November26

3International jazz day- April30

4Day to prevent suicide-September10

5Day of mental health-October10

6International Picnic day-june18

7. shoping reminder day – november 25

8. blame someoneelse day – february 13

9. World tolerance day – november 6

10. umbrella day – february 10

11. Old stuff day – march 2

12.Tell a lie day – april4

BY; JERIN RAJ SAJI , ROBIN SAMUEL KUTTY



ii    SPORTS QUIZSPORTS QUIZ

•• THE BIGGEST SPORTS COMPETITION IN THE THE BIGGEST SPORTS COMPETITION IN THE 
WORLD?WORLD?

OLYMPICS
•• THE GAME SELECTED TO SANTHOSH TROPHY?THE GAME SELECTED TO SANTHOSH TROPHY?

FOOTBALL
•• OLYMPICS 2008 WAS CONDUCTED IN?OLYMPICS 2008 WAS CONDUCTED IN?

BEIJING
•• THE OLDEST CRICKET CLUB IN INDIA?THE OLDEST CRICKET CLUB IN INDIA?

THE CULCATTA CRICKET CLUB
THE HIGHEST RUN SCORER IN WORLD CUP 1996?THE HIGHEST RUN SCORER IN WORLD CUP 1996?

SACHIN TENDULKAR
•• ARJUNA AWARD IN ASSOCIATED WITH?ARJUNA AWARD IN ASSOCIATED WITH?

SPORTS AND GAMES

BY: BY: 
SIJO SAJISIJO SAJI



Day's fun!

The sunshine which shines down the sea,
I can feel the mist all around me.

Its fun at the beach seeing seagulls around,
The cool weather, in the middle of summer has been found.

The speed boats can be seen addingfreshness,
The saltey smell of the sea water bursting sweetness,
The children around,collecting shells from the sand,

Evening comes, the shining sunsets near the beauty of land,
At night in the deep dark beach,

The gleaming moon prevents the fun at the beach

BY: ANUJITH S NAIR



GK Questions & answers

• . What is Zumba?

• Answer:  A dance workout

• . Is the temperature of the moon higher or lower during the day?

• Answer:  Higher

• Which planet is the smallest: Neptune, Mars, Mercury?

• Answer:  Mercury

•  Your blood type is determined by the genes you inherit from your parents: True or False?

• Answer:  True

• . What is the square root of 144?

• Answer:  12

• . What is three-fifths of 50?

• Answer:  30

• . During which year did World War I begin?

• Answer:  1914

•  Which famous explorer discovered Cuba?

• Answer:  Christopher Columbus

• Who hunts most – male or female lion?

• Answer:  Female

• . What type of whale is the biggest animal in the world?

• Answer:  Blue Whale

•  Who was nicknamed “Trey” (Three in card terminology), when he was young?

• Answer:  Bill Gates

• . Which first electrical item did Thomas Edison invent?

• Answer:  Light bulb

BY : ABIN& ADARSH



Mohanlal
Mohanlal Viswanathan (born 21 May 1960), known Mohanlal Viswanathan (born 21 May 1960), known 

mononymouslymononymously as Mohanlal, is an Indian  as Mohanlal, is an Indian actoractor, , 

producerproducer and playback singer who predominantly  and playback singer who predominantly 

works in works in Malayalam cinemaMalayalam cinema. He has had a prolific . He has had a prolific 

career spanning four decades, during which he has career spanning four decades, during which he has 

acted in acted in more than 300 filmsmore than 300 films. In addition to . In addition to 

Malayalam, he has also appeared in Malayalam, he has also appeared in other regional other regional 

Indian filmsIndian films..

Mohanlal made his acting debut as a teenager in the Malayalam film Mohanlal made his acting debut as a teenager in the Malayalam film ThiranottamThiranottam in  in 

1978, but the film was delayed in its release for 25 years due to censorship issues. His 1978, but the film was delayed in its release for 25 years due to censorship issues. His 

screen debut was in the 1980 romance film screen debut was in the 1980 romance film Manjil Virinja PookkalManjil Virinja Pookkal, in which he played , in which he played 

the villain.the villain.[3][3] In the following years, he played antagonistic characters in several films  In the following years, he played antagonistic characters in several films 

and gradually rose to supporting roles. and gradually rose to supporting roles. 

Mohanlal has received five Mohanlal has received five National FilmNational Film

AwardsAwards—two —two Best ActorBest Actor, a , a Special JurySpecial Jury

MentionMention and a  and a Special Jury AwardSpecial Jury Award for acting, for acting,

and an award for and an award for Best Feature FilmBest Feature Film (as (as

producer), also nine producer), also nine Kerala State FilmKerala State Film

AwardsAwards, , Filmfare Awards SouthFilmfare Awards South and  and 

numerous other accoladesnumerous other accolades. In 2001, the . In 2001, the 

Government of IndiaGovernment of India honoured him with the  honoured him with the 

Padma ShriPadma Shri, India's fourth highest civilian, India's fourth highest civilian

honour, for his contribution to Indian cinema.honour, for his contribution to Indian cinema.[6][6] In 2009, he became the first and only  In 2009, he became the first and only 

actor to be awarded the honorary rank of actor to be awarded the honorary rank of Lieutenant colonelLieutenant colonel in the  in the Territorial Army of Territorial Army of 

IndiaIndia..[7][7]    [8][8] He received  He received honorary doctoratehonorary doctorate from  from Sree Sankaracharya University of Sree Sankaracharya University of 

SanskritSanskrit in 2010 in 2010[9][9] and from the  and from the University of CalicutUniversity of Calicut in 2018. in 2018.

BY: ASHISH STEPHEN THOMASBY: ASHISH STEPHEN THOMAS
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            LITTLE POEM                             

                                TWO LITTLE DICKY BIRDS

    Two little dicky birds,
sat upon a wall

one named Peter,
The other named Paul

fly away peter.
Fly away Paul.

Come back peter!
Come back Paul!!!

                          Amal.A.P



GAMING GALAXY  

WORLD NUMBER ONE
GAME
 

1.Most expensive games to develop - Gran Turismo

2.Development breakthrough - Periscope

3.Largest video game developing country – U.S.A

4.Best character designs – Lammy

5.Biggest selling console game – wii sports

6.Biggest arcade games – PAC-MAN 

7.Biggest selling PS 3 games – gran Trrismos

8.Downloaded mobile game – angry bird

9.Biggest free I phone apps – skype

10.First ever gaming consoles – Telstar

                                                            
BY;JERIN RAJ SAJI
                                                  
ROBIN SAMUELKUTTY



Bill Gates
William Henry Gates III, KBE, DFBCS (born October 28, 1955) is an American business 
magnate, investor, author, philanthropist, and humanitarian. He is best known as the principal 
founder of Microsoft Corporation. During his career at Microsoft, Gates held the positions of 
chairman, CEO and chief software architect, while also being the largest individual shareholder 
until May 2014. 

In 1975, Gates and Paul Allen launched Microsoft, which became the world's largest PC software 
company. Gates led the company as chief executive officer until stepping down in January 2000, but
he remained as chairman and created the position of chief software architect for himself.In June 
2006, Gates announced that he would be transitioning from full-time work at Microsoft to part-time 
work and full-time work at the Bill & Melinda Gates Foundation, which was established in 2000. 
He gradually transferred his duties to Ray Ozzie and Craig Mundie.He stepped down as chairman of
Microsoft in February 2014 and assumed a new post as technology adviser to support the newly 
appointed CEO Satya Nadella.

Gates is one of the best-known entrepreneurs of the personal computer revolution. He has been 
criticized for his business tactics, which have been considered anti-competitive. This opinion has 
been upheld by numerous court rulings.

Since 1987, Gates has been included in the Forbes   list of the world's wealthiest people, an index of 
the wealthiest documented individuals, excluding and ranking against those with wealth that is not 
able to be completely ascertained.[12]  [13] From 1995 to 2017, he held the Forbes title of the richest
person in the world all but four of those years, and held it consistently from March 2014 to July 
2017, with an estimated net worth of US$89.9 billion as of October 2017. However, on July 27, 
2017, and since October 27, 2017, he has been surpassed by Amazon founder and CEO Jeff Bezos, 
who had an estimated net worth of US$90.6 billion at the time. As of August 6, 2018, Gates had a 
net worth of $95.4 billion, making him the second-richest person in the world, behind Bezos. 

Later in his career and since leaving Microsoft, Gates pursued a number of philanthropic endeavors.
He donated large amounts of money to various charitable organizations and scientific research 
programs through the Bill & Melinda Gates Foundation. In 2009, Gates and Warren Buffett founded
The Giving Pledge, whereby they and other billionaires pledge to give at least half of their wealth to
philanthropy. The foundation works to save lives and improve global health, and is working with 
Rotary International to eliminate polio

 BY: ASHISH STEPHEN THOMAS

https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_British_Empire
https://en.wikipedia.org/wiki/Polio
https://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_International
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Giving_Pledge
https://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Bezos
https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_(company)
https://en.wikipedia.org/wiki/Forbes
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates#cite_note-FORBES_The_Next_Bill_Gates-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates#cite_note-Why_Isn't_on_'Forbes'_List-13
https://en.wikipedia.org/wiki/The_World's_Billionaires
https://en.wikipedia.org/wiki/The_World's_Billionaires
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-competitive_practices
https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Microsoft
https://en.wikipedia.org/wiki/Home_computer
https://en.wikipedia.org/wiki/Satya_Nadella
https://en.wikipedia.org/wiki/Craig_Mundie
https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Ozzie
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_%26_Melinda_Gates_Foundation
https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Allen
https://en.wikipedia.org/wiki/Shareholder
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_architect
https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_executive_officer
https://en.wikipedia.org/wiki/Chairman
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_magnate
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_magnate
https://en.wikipedia.org/wiki/Distinguished_Fellow_of_the_British_Computer_Society


MY YOUNG FRIENDSMY YOUNG FRIENDS

A little girl cheered me,
With her sweet sound.

A little boy cheered me,
With his sweet smile 

When the train stopped.
They went out of the train and I too-

ran with them
I called them, ''Little Girl ,little Boy''

They saw me and ran to me
And hold my hands

I kissed them and invited them to my house.

                                                    By : Abhijith A



THE FOOLISH 
                  WEAVERS.
 Once there lived twelve weavers in a colony. One day they 
started a long journey. On the way they crossed a river in a
boat. They counted themselves to find out whether ball of 
them had got down from the boat. They found that they 
were now only eleven in number. They were filled with 
horror and pain by the thought of the missing one. All the 
weavers counted and found that one was missing.  Each 
one omitted himself and counted all others. So,the numbers 
stopped at  eleven. Again and again the repeated the same 
thing. Soon there came a passes by. He 
promised that he would produce all of them the agreed and 
the passes by started
to count them one by one giving each one a blow with his 
shoes he counted twelve 
and gave them twelve blows. All the twelve weavers now 
realised their folly
                                 
                                      Amrutha Satheesh 



   MY DIAMOND ! MY TEACHER!

    What a wonderful diamond you are!

     Special sweet and caring 
     You may be a little candle
      But you are wealthy and rich
      In my heart and in the eyes of lord

      You share with us a wonderful life
      Guiding us ,teaching us
      And spreading light in our hearts
      You teach us the good 
       You show us a new world
        My TEACHER !!!
        The great diamond in my life 

                        
                                                  sreelekha.v    



                                                         

                                             THE MERCHANT  AND
                                  FOOLISH DONKEY

One beautiful spring morning, a merchant loaded his donkey with the
bags of salt to go to the market in order to sell them. The merchant
and his donkey were walking along together. They had not walked far
when they reached a river on the road. Unfortunately, the donkey
slipped and fell into the river  and noticed that bags of salt loaded on
his back became lighter.   There was nothing the merchant could do,
except return home where he loaded his donkey with more bags of
salt. As  they reached the slippery river bank, now deliberately, the
donkey fell into the river and wasted all the bags of salt on its  back
again. The merchant quickly discovered the donkey's trick. He then
returned   home   again   but   re-loaded   his   donkey   with   the   bags   of
sponges. The foolish, tricky donkey again set on its way. On reaching
the river he again fell into the water. But instead of the load becoming
lighter, it became heavier.

                                 Moral: we should not pretend. Cunning nature can harm you.
 Adityachithran

Moral story





                                                                                  Aishwarya.s.nair                   



                                                                                 -Vrindha Prasad



                                                                                                                 -   Anoja.s.nair



                                                            -Ashna Rachel Mathew
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                                                                                              Adithya prasad



                                                                                                       Ashley sabu



                                                                                  Adithya prasad                              



കടപപ്പാടട
ഈ  ഡഡജഡറൽ മപ്പാഗസഡ  യപ്പാഥപ്പാർതതമപ്പാകഡയ സസൻടറ ജജപ്പാർജസട ഹഹസടകളഡസല എലപ്പാ ൯

ലഡറഡൽ ഹകയറടസട അഅംഗങ്ങൾകഅം  ഞങ്ങൾകട മപ്പാർഗ്ഗനഡർജദേശങ്ങൾ നൽകഡയ ജജപ്പാൺസൺ 
സപ്പാറഡനഅം സുനഡത ടടീച്ചറഡനഅം,ഇതഡൽ സഹകരഡച്ച സഹഡടമപ്പാസടറഡനഅം മറട ടടീജച്ചർസഡനഅം നനഡ.

                                                                -എഡഡറർ

                                                                           ആദേഡതത ചഡത്രൻ


