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OUR SCHOOLOUR SCHOOL        
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മമാഗസസിന് സമസിതസിമമാഗസസിന് സമസിതസി

   ചചീഫഡ് എഡലിറര  

            ലറലി എന് എസഡ്ലറലി എന് എസഡ്. . ((ഹഹെഡഡ് മലിസ്ട്രസഡ് ഹഹെഡഡ് മലിസ്ട്രസഡ് ))

                              സ്റ്റുഡനഡ് എഡലിററലഡ്സ്റ്റുഡനഡ് എഡലിററലഡ്

          1. 1. ഹെരഷവരദ്ധന്  പലിഹെരഷവരദ്ധന്  പലി.  .  (9C)(9C)

      2.       2. ബലിനനമാഷഡ്  മുഹെമ്മദഡ് യഹെലിയ ബലിനനമാഷഡ്  മുഹെമ്മദഡ് യഹെലിയ (9C)(9C)

      3.       3. കൃ ഷ്ണ എ പ്രജലിതഡ്               കൃ ഷ്ണ എ പ്രജലിതഡ്               (9C)(9C)

      4.       4. റശ്രേയ ജലി എസഡ്              റശ്രേയ ജലി എസഡ്              (9C)(9C)

      5.       5. അകദദ്വൈതഡ് എസഡ്               അകദദ്വൈതഡ് എസഡ്               (9C)(9C)

      6.       6. അഖലിറലഷഡ് എ എസഡ്          അഖലിറലഷഡ് എ എസഡ്          (9A)(9A)

      7.       7. അഷ്ടമലി എ എസഡ്               അഷ്ടമലി എ എസഡ്               (9C)(9C)

      8.       8. തസചീമ എഎം ബലി               തസചീമ എഎം ബലി               (9C)(9C)

      9.       9. മുഹെമ്മദഡ് റലിയമാസഡ്               മുഹെമ്മദഡ് റലിയമാസഡ്               (9C)(9C)

    10.     10. അല്അല്--അമചീന് എ എസഡ്       അമചീന് എ എസഡ്       (9A)(9A)

    11.     11. സുജ വലി എസഡ്                   സുജ വലി എസഡ്                   (9C)(9C)

    12.     12. വലിജലിത എഎം                       വലിജലിത എഎം                       (9C)(9C)

    13.     13. റസഫലിയമാറമമാള് ഹജ          റസഫലിയമാറമമാള് ഹജ          (9C)(9C)
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സമാഫഡ്  എഡലിററലഡ്സമാഫഡ്  എഡലിററലഡ്

              

        1.          1.  രമാജു പലിരമാജു പലി. (. (സചീനലിയര അസലിസനഡ്സചീനലിയര അസലിസനഡ്))

              2. 2. വലിഷ്ണുനമ്പൂതലിരലി എന്വലിഷ്ണുനമ്പൂതലിരലി എന്. (. (കകൈറഡ് മമാസരകകൈറഡ് മമാസര))

      

                          ഹസ്പെഷനല് തമാങഡ്സഡ്ഹസ്പെഷനല് തമാങഡ്സഡ്

        1.          1.  ഷചീന എസഡ്ഷചീന എസഡ്.    (.    (എസഡ് ഐ റലി സലിഎസഡ് ഐ റലി സലി))

        2.           2.   മലിനലി പലിമലിനലി പലി.        (.        (കകൈറഡ് മലിസ്ട്രസഡ്കകൈറഡ് മലിസ്ട്രസഡ്))
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    Our Magazine members  Our Magazine members    
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ആശഎംസകൈള്

                
         നമ്മുഹടെ  സ്കൂളലിഹല  നമ്മുഹടെ  സ്കൂളലിഹല  ''ലലിറലില്  കകൈറഡ്സഡ്  ലലിറലില്  കകൈറഡ്സഡ്  ''

യൂണലിറലിഹന   റനതൃതദ്വൈതലില്    യൂണലിറലിഹന   റനതൃതദ്വൈതലില്    ''ലലിറലില് ബഡഡ്സഡ്  ലലിറലില് ബഡഡ്സഡ്  ''
എന്ന  റപരലില്    ഒരു  ഡലിജലിറല്  മമാഗസലിന്എന്ന  റപരലില്    ഒരു  ഡലിജലിറല്  മമാഗസലിന്

തയമാറമാറലിയലിരലിക്കുനതയമാറമാറലിയലിരലിക്കുന.  .  വലിദനമാരതലികൈളുഹടെവലിദനമാരതലികൈളുഹടെ

പമാഠനപമാഠന--പമാറഠനതരപ്രവരതനങ്ങളുറടെയഎംപമാറഠനതരപ്രവരതനങ്ങളുറടെയഎം,,

സരഗമാത്മകൈതയറടെയഎംസരഗമാത്മകൈതയറടെയഎം,,സമാറങതലികൈതലികൈവലിറനയഎംസമാറങതലികൈതലികൈവലിറനയഎം

പ്രതലിഫലനഎം  കൂടെലിയമാണഡ്  ഈ  മമാഗസലിന്പ്രതലിഫലനഎം  കൂടെലിയമാണഡ്  ഈ  മമാഗസലിന്.  .  ഈഈ
മമാഗസലിനഡ്  പലിന്നലില്  പ്രവരതലിച്ച  മുഴുവന്മമാഗസലിനഡ്  പലിന്നലില്  പ്രവരതലിച്ച  മുഴുവന്

കുടലികൈള്ക്കുഎംകുടലികൈള്ക്കുഎം,  ,  അവഹര  നയലിച്ച  അധനമാപകൈരക്കുഎംഅവഹര  നയലിച്ച  അധനമാപകൈരക്കുഎം

ഹൃദനമമായ ആശഎംസകൈള് അരപലിച്ചുഹകൈമാള്ളുനഹൃദനമമായ ആശഎംസകൈള് അരപലിച്ചുഹകൈമാള്ളുന..

                                                                                        

                                                                                ലറലി എന് എസഡ്ലറലി എന് എസഡ്,,

                                                                        ഹഹെഡഡ് മലിസ്ട്രസഡ്ഹഹെഡഡ് മലിസ്ട്രസഡ്..
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ആശഎംസകൈള്ആശഎംസകൈള്            

     
തടത്തുമലതടത്തുമല

ഗവഗവ..ഹെയരഹസറന്ഡറലിഹെയരഹസറന്ഡറലി

സ്കൂളലിഹല  സ്കൂളലിഹല  ''ലലിറലില്  കകൈറഡ്സഡ്  ലലിറലില്  കകൈറഡ്സഡ്  ''

യൂണലിറഡ്  യൂണലിറഡ്  ,   ,   ഇന്ഫരറമഷന്ഇന്ഫരറമഷന്
ഹടെറകമാളജലിയലിലൂഹടെ ഹടെറകമാളജലിയലിലൂഹടെ 

''ലലിറലില്ലലിറലില്  ബഡഡ്സഡ്  ബഡഡ്സഡ്  ''  എന്നഎന്ന
റപരലില്  ഒരു  ഡലിജലിറല്  മമാഗസലിന്  പ്രസലിദ്ധചീകൈരലിക്കുനറപരലില്  ഒരു  ഡലിജലിറല്  മമാഗസലിന്  പ്രസലിദ്ധചീകൈരലിക്കുന
എന്നറലിഞ്ഞതലില്  എനലിറഡ്  വളഹരയധലികൈഎം  സറനമാഷഎംഎന്നറലിഞ്ഞതലില്  എനലിറഡ്  വളഹരയധലികൈഎം  സറനമാഷഎം

ഉണഡ്ഉണഡ്.   .   ഇതരതലില് പമാഠനഇതരതലില് പമാഠന--പമാറഠനതര വലിഷയങ്ങളലില്പമാറഠനതര വലിഷയങ്ങളലില്

മലികൈവഡ്  പുലരത്തുന്ന  കുടലികൈള്ക്കുഎംമലികൈവഡ്  പുലരത്തുന്ന  കുടലികൈള്ക്കുഎം,,
അരപണറബമാധറതമാഹടെ  അവഹര  നയലിക്കുന്നഅരപണറബമാധറതമാഹടെ  അവഹര  നയലിക്കുന്ന

അധനമാപകൈരക്കുഎം പലിഅധനമാപകൈരക്കുഎം പലി..റലിറലി..എഎ.  .  പ്രസലിഡനഡ്  എന്ന നലിലയലില്പ്രസലിഡനഡ്  എന്ന നലിലയലില്

എലമാ ആശഎംസകൈളുഎം ഞമാന് റനരനഹകൈമാള്ളുനഎലമാ ആശഎംസകൈളുഎം ഞമാന് റനരനഹകൈമാള്ളുന..

                                                                                        യഹെലിയ എസഡ് യഹെലിയ എസഡ് ,,

                                                                                പലിപലി. . റലിറലി. . എഎ. . പ്രസലിഡനഡ്പ്രസലിഡനഡ്..
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ആശഎംസകൈള് ആശഎംസകൈള് 

      '      'ലലിറലില്കകൈറഡ്സഡ്  ലലിറലില്കകൈറഡ്സഡ്  '  '  ടെചീഎംടെചീഎം
ഒരുക്കുന്ന ഡലിജലിറല് മമാഗസലിനഡ്ഒരുക്കുന്ന ഡലിജലിറല് മമാഗസലിനഡ്

എലമാ ഭമാവുകൈങ്ങളുഎംഎലമാ ഭമാവുകൈങ്ങളുഎം.  .  

                സഎംസമാനത്തുതഹന്നസഎംസമാനത്തുതഹന്ന
ഏറവുഎം  മലികൈച്ച  രചീതലിയലില്ഏറവുഎം  മലികൈച്ച  രചീതലിയലില്
പ്രവരതലിക്കുന്ന  ടെചീമമായലിപ്രവരതലിക്കുന്ന  ടെചീമമായലി
നമ്മുഹടെ  കുടലികൈള്  മമാറുഹമന്നഡ്നമ്മുഹടെ  കുടലികൈള്  മമാറുഹമന്നഡ്

പ്രതചീകലിക്കുനപ്രതചീകലിക്കുന.  .  കൈമമ്പ്യൂടരകൈമമ്പ്യൂടര

ഹെമാരഡഡ്  ഹവയരഹെമാരഡഡ്  ഹവയര,  ,  ഹമമാകബല്ഹമമാകബല്

ആപഡ്  നലിരമ്മമാണഎംആപഡ്  നലിരമ്മമാണഎം,,

ആനലിറമഷന്ആനലിറമഷന്,  ,  റപ്രമാഗമാമലിഎംഗഡ്റപ്രമാഗമാമലിഎംഗഡ്,  ,  ററമാറബമാടലികഡ്ററമാറബമാടലികഡ്,  ,  ഇഇ--ഗറവണന്സഡ്ഗറവണന്സഡ്,,

കസബര  സുരകകസബര  സുരക,  ,  ഇലറകമാണലികഡ്ഇലറകമാണലികഡ്,  ,  മലയമാളഎം  കൈമമ്പ്യൂടലിഎംഗഡ്മലയമാളഎം  കൈമമ്പ്യൂടലിഎംഗഡ്
എന്നലിങ്ങഹന നമാനമാറമഖലകൈളലില് കുടലികൈള്റഡ് ഉയരന്ന പരലിശചീലനഎംഎന്നലിങ്ങഹന നമാനമാറമഖലകൈളലില് കുടലികൈള്റഡ് ഉയരന്ന പരലിശചീലനഎം
നല്കൈലി  മലികൈച്ച  ഫലഎം  കകൈവരലിറമാന്  അവഹര  പ്രമാപ്തമമാക്കുന്നനല്കൈലി  മലികൈച്ച  ഫലഎം  കകൈവരലിറമാന്  അവഹര  പ്രമാപ്തമമാക്കുന്ന
പദ്ധതലികൈളുഹടെ തുടെറമമായലി ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് മമാറഹട എന്നഡ് ഞമാന്പദ്ധതലികൈളുഹടെ തുടെറമമായലി ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് മമാറഹട എന്നഡ് ഞമാന്

ആശഎംസലിക്കുനആശഎംസലിക്കുന..

                                                                                                        അഭലിവമാദനങ്ങറളമാഹടെഅഭലിവമാദനങ്ങറളമാഹടെ,,

                                                                                      ഹകൈ ജലി ബലിജുഹകൈ ജലി ബലിജു,,

                                                                      എസഡ് എഎം സലി ഹചയരമമാന്എസഡ് എഎം സലി ഹചയരമമാന്..
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BEST FRIENDS...

Why the friends we make,
Some become Dearest,
Some become special,
Some go Abroad,
Some change their cities,
Some left us,
We left some,
Some are in contacts,
Some are not in contact,
Some don't contact because of their EGO,
We don't contact because of our EGO,
What ever they were,
We still REMEMBER,
LOVE,MISS,CARE for THEM,
Because of the part,
They played to make MEMORIES,
its friendship...!!!

                                           SUJA(9C)
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Little Kites Team Selection 2017-18Little Kites Team Selection 2017-18
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PoemPoem

  TRUE  RELATIONSHIP IN THE WORLD....

A Few relationship ...

in Earth .....

which never......

DIES..........

they are likes DIAMONDS

they are like Mother..

they are like Father..

they are like Sister..

they are like Brother...

they are like Teacher..

they are EVERYTHING in our 

world,life,blood...

You are not my blood

but you are my soul

FRIENDSHIP is the most tasty food in the World and its 

primary ingredient is FRIENDS..

                                                           -Krishna A Prajith-
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                                           --കൈവലിതകൈവലിത--

           ജചീവലിതഎം ഒരു ഹമഴുകുതലിരലിയമായലി

                                            

           തലിരുതലലിലൂഹടെ തുടെരുഎം പ്രവമാഹെഎം 

             ഈ ജചീവഗമാന പ്രവമാഹെഎം 

             റസ്നേഹെഎം റപമാഹല എറനമാ

             ഒന്നഡ് എഹന  വമാതലില്റല്

             വന്നഡ്  മുടലി...........

                                 റചരത്തു പലിടെലിച്ചഡ്  

                                 ആ    ഞ്ഞു പുല്കൈലി

                                 ഉമ്മ ഹവച്ചഡ് 

                                 ലമാളലിച്ചഡ് തറനതുതഹന്ന

                                 ആറമാന് ഹകൈമാതലിക്കുന്ന

                                 ഭമാനഡ്............
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           റസ്നേഹെതലിന് ഫലഎം                  

                റസ്നേഹെഎം

            ജമാനതലിന് ഫലഎം                

            ജമാനഎം

            റസ്നേഹെറമമാ.... പരസസൗഖനഎം

            റസ്നേഹെഭഎംഗറമമാ ദദുഃഖഎം       

                              ഹൃദയതലിന് മരമാളങ്ങറള....

                                    എന്   വമാറലില് അരതമമായലി

                                  റസ്നേഹെമമായലി,അറലിവമായലി,

                                     ഹവളലിച്ചമമായലി.......

                                     എന്നലില് അലലിഞ്ഞു ......

                                     റചരുകൈ  നചീ...............

''ജചീവലിതഎം.......  

 അഖലിലസമാഗരഹമമാഴലി.......''

റസമാഫലിയറസമാഫലിയ(9C)(9C)
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              അവള

                സചീകൈഹള ഇതലിരലി ആദരറവമാഹടെ

കൈമാണന്നവരറഡ്  മനസലിലമാകുന്ന  ഒരു  കൈമാരനഎം-
റചരതഡ് പലിടെലിയ്ക്കുന്ന കൈമാരനങ്ങള്ക്കു റവണലി 
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അഹലങലില് ,ആളുകൈള്റഡ് റവണലി അവസമാനഎം
വഹര  റപമാകൈമാനുള്ള  കൈഴലിവഡ്  ഹകൈമാടുതലിട്ടുള്ളതഡ്

സചീകൈള്റമാണഡ് . 

             മനുഷനഹന ഉള്ളലില് എനഡ് കൈടെന റപമാകുന
എന്നതലിഹന  പറലി  ശരലിയമായ  ധമാരണ     ഉള്ളതഡ്

അവരറമാണഡ്.........

             കുററ കൂടെലി അവരുഹടെ ധമാരണകൈള്റഡ് ഹചവലി
ഹകൈമാടുക്കുകൈ

            എറപമാഴമാണഡ് ഒരമാള് റലിയല് ആവുകൈ?

അതഡ് അയമാളുഹടെ സങടെങ്ങളലില് മമാത്രഎം ആണഡ്.

ബമാറലിയള്ളഹതലമാഎം ഹകൈടഡ് കൈമാഴ്ചകൈളമാണഡ്.

അയമാള്  ഉപറയമാഗലിക്കുന്ന  വമാഹെനഎം,  അയമാള്  ഉപറയമാഗലിക്കുക്കുുന്ന

വലലിയ വചീടെഡ്, അയമാള് പൂശുന്ന 

പരലിമളഎം,  അയമാള്  ഉറഹറ  പറഞ്ഞു  ചലിരലിക്കുന്ന

ഫലലിതങ്ങള്,........എലമാഎം  തടലിപഡ്  മമാത്രഎം.  മലിറവമാറുഎം  ഈ

സങടെങ്ങളലിറലറമാണഡ്  ഒരു  സചീയഹടെ  ശ്രേദ്ധ  റപമാകുന്നതഡ്  !  അതഡ്
മനസലിലമാറമാന്  നമ്മുറഡ്  നമ്മുഹടെ  വചീടലിറലയഡ്  ഒന്നഡ്  തലിരലിഞ്ഞഡ്

റനമാറലിയമാല് മതലി.
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എനലിറനയഎം റസ്നേഹെലിറമാനുഎം വമാത്സലനഎം ഹകൈമാടുറമാനുഎം

ഉള്ള  ആഗഹെഎം  അവളലിലുണഡ്  ......അവള്  ഇഹലങലിലുഎം

എങ്ങഹനയമാണഡ്  ജനഎം  സമാധനമമാകുന്നതഡ്  !

എങ്ങഹനയമാണഡ്  ഹതമാഴുതലിഹല  കൈമാലലികൈള്റഡ്  തചീറ  കൈലിട്ടുന്നതഡ്  !

മുറഹത തുളസലി കൈരലിയമാഹത നലില്ക്കുന്നതഡ് ???? 

ഇങ്ങഹന എത്രഹയത്ര കൈമാരനങ്ങള് ,എഴുതലിയമാല് തചീരലില ...........

ഇന്നഡ്  സമൂഹെമമാധനമങ്ങളലില്  റപമാലുഎം  വരുന്നതഡ്  എനമാണഡ്  ????

അവളുഹടെ  കൈണചീരഡ്  കൈമാണമാന്  എലമാവരക്കുഎം  തമാതഡ്പരനഎം  ആണഡ്  .
അവള്റഡ് ഇന്നഡ് സമൂഹെതലില് അരഹെലിച്ച സമാനഎം ലഭലിക്കുനറണമാ

??..
                         
                         ഹപമാതുറവ , കൈമാലമാ കൈമാലങ്ങള് ആയലി പറയന്ന

ഫലലിതമമാണഡ്  ,  “സചീകൈള് കൈമാരനമമായലി  ചലിനലിക്കുന്നലില  .
നലിരഭമാഗനവശമാല് അവളുഹടെ റതമാന്നലുകൈള്റഡ്  കൈമാലറമമാ സമൂഹെറമമാ

റവണത്ര പ്രമാധമാനനഎം നല്കുന്നലില .

        

                          സചീസചീ,,അവള് എനഎംഅവള് എനഎം

ആദരലിറഹപറടെണവള്  തഹന്നയമാണഡ്  ആദരലിറഹപറടെണവള്  തഹന്നയമാണഡ്  .  .  അതഡ്അതഡ്

തലിരലിച്ചറലിറയണലിയലിരലിക്കുനതലിരലിച്ചറലിറയണലിയലിരലിക്കുന....................

  തസചീമതസചീമ((9C9C))
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കൈണറഡ്കൈണറഡ്
                  

        നചീനചീ      കൈണറലിലമാവലിഹലന്നഡ്കൈണറലിലമാവലിഹലന്നഡ്

        അച്ഛന് പറ  ഞ്ഞറപമാഴമാണഡ്

        ഞമാന്

        കൈണറഡ് പഠലിറമാന് തുടെങ്ങലിയതഡ്.

       തലയലില്

       കൈളലിമണമാഹണന്നഡ്

       ശങരന് കുടലി മമാ ഷഡ്

       തചീരപമാറലിയറപമാഴമാണഡ്

        ഞമാന്

       ശലില്പങ്ങളുണമാറമാന് തചീരച്ചയമാറലിയതഡ്.

                 ഹൃദയറരഖയലില്

                 ചൂരല് പലിടെഞ്ഞറപമാള്
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                  എണലിയ നകത്രങ്ങളലില് നലിന്നമാണഡ്

                  ഞമാന് കൈവലിതഹയഴുതമാന് തുടെങ്ങലിയതഡ്.

    മനറണറലില് കൈലിടലിയ

      പൂജനവളയതലിലൂഹടെ ചമാടെലിയമാണഡ്

      ഞമാന് 

      സരറസഡ് അഭനമാസലിയമായതഡ്.

      ഒടുവലില്, 

      ട്രപലിസലിഹന ആകൈമാശറവഗതലില് നലിന്നഡ്

      ഞമാന് ഹതറലിച്ചഡ് വചീണതഡ് 

      മടത്രലിറകൈമാണതലിറലയമായലിരുന.

      ഞമാന് ''കൈണറലിലമായഡ് ''എന്നഡ് 

      അച്ഛറനമാടെഡ് പറയമാന് 

      ഓടെലിഹയതലിയറപമാറഴയ്ക്കുഎം

      ഭൂമലിയഹടെ ഗുരുതദ്വൈമാകൈരഷണ വലയഎം റഭദലിച്ചഡ്

      അച്ഛന് സദ്വൈതന്ത്രനമായലി കൈഴലിഞ്ഞലിരുന.
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           അതുഹകൈമാണമാവമാഎം

       ''ഗുരുതദ്വൈഎം '' നഷ്ടഹപട എനലിയഡ് 

         കൈല്ഹതമാടലിയലില് നലിന 

        ആരറലിഹമഡലിസലിഹന വനമാപ്തറതമാളഎം

         പുറത്തു വന്ന

         ഹവള്ളതലിഹന അളവലില്

         അധലികൈമാരതലിഹന 

        സദ്വൈരണഹതമാപലിയലിലടെങ്ങലിയ

        കൈലരപലിഹന കൈണറഡ് രഹെസനഎം

        ഇതുവഹര മനസലിലമാകൈമാതലിരുന്നതഡ് .

                                        അഷ്ടമലി അഷ്ടമലി (9C)(9C)       
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രമാമമാനുജന് സഎംഖന

                       പ്രസലിദ്ധമമായ രമാമമാനുജന്

സഎംഖനയമാണഡ്   1729  .രണഡ്  കൈമ്പ്യൂബുകൈള് തുകൈയമായലി
രണ്ടുവലിധതലില്  എഴുതമാവുന്ന  ഏറവുഎം  ഹചറലിയ

സഎംഖനയമാണഡ് 1729 . 

1729=123+13=93+103 

                 കൈ ൃതനഎം ഒരു മണലിക്കൂര കൈഴലി    ഞ്ഞമാല്

മണലിക്കൂര സൂചലി 7-നഡ് റനഹര എത്തുഎം . 5 മലിനലിറഡ് കൂടെലി

കൈഴലിയറമമാള് മലിനലിറഡ് സൂചലി ഒന്നലിനഡ് റനഹര എത്തുഎം .
ഇറപമാള് മണലിക്കൂര  മലിനലിറഡ്  സൂചലികൈള്
വലിപരചീതദലിശയലില്  ആയലിരലിക്കുഎം എന്നഡ് പറയമാന് 
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നലിവൃതലിയലില ,കൈമാരണഎം ഈ സമയഎം
ഹകൈമാണഡ്  മണലിക്കൂര  സൂചലി  അലഎം  ചലലിച്ചലിരലിക്കുഎം

.അറപമാള്  7  മണലി   5 മലിനലിറഡ്  കൈഴലിഞ്ഞഡ്  മലിനലിറഡ്
സൂചലി  അലഎം  കൂടെലിചലലിച്ചമാറല  സൂചലികൈള്

വലിപരചീതദലിശയലില്  എത്തുകൈയള്ളൂ  .ഇതഡ്  5/11

മലിനലിറഡ്  അഥവമാ സൂമമാര  28  ഹസറനമായലിരലിക്കുഎം.

അറപമാള്  7 മണലി  5 മലിനലിറഡ്  28 ഹസറനഡ്
സമയതഡ്  സൂചലികൈള്  വലിപരചീത  ദലിശയലില്

ആയലിരലിക്കുഎം .

  

                        ഹെരഷവരദ്ധന്ഹെരഷവരദ്ധന്(9C)(9C)
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          BELIEVE IN YOURSELF...

  Believe in yourself
  To get places
  And see faces
  These are so many things to do.
  All you need is
  To believe in you
  To have a life of wonder
  To have freedom
  To have peace within
  You need to believe
  Don't put yourself down
  Listen to these who encourage
  Turn deaf to this who put down
  Know that there will always be 
  At least one force whose there for you!....

   Adwaith (9C) Adwaith (9C)
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GREEN BOYGREEN BOY

sam  and  Tom  were
identical  twins.  They
were  so  identical  that
even  their  mother
found  it  difficult  to
distinguish  one  from
another,  atleast  during
their  initial  days  on
earth.
However they were very different  from each
other when it came to every thing other than
their appearance.  Sam had no friends,  while
Tom was a great friendship maker. Sam loved
sweets,but Tom loved
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spicy food and detested  sweets. Sam was
mummy's  pet  and  Tom was  daddy's  pet.
While Sam was generous and selfless,Tom
was greedy and selfish.
 

As Sam and Tom grew up, they wanted  to
share  his  wealth  equally  amongst  them.
However, Tom did not agree and he argued
that whoever proved to be more intelligent
and  strong  would  have  to  get  a  bigger
share of the wealth.

Sam  agreed.  Their  father  decided  to
organire  a  competition  between  the  two.
He asked the  two sons to walk as long they
could and return home before sunset. The
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wealth would be  divided in proportion to
the   distance  covered.  As  a  rule  of  the
competition,  they  were  not  permitted   to
carry a watch to keep track of the time.

The following day Sam and Tom set out to
walk.  It  was  rather  a  sunny  day.  Sam
walked  slowly  and  steadily  while  Tom
broke  into  a  sprint  as  he  was  bent  on
winning  the  race  and  also  winning  a
greater portion of his father wealth.

Sam knew that it would be ideal to walk as
far as possible till noon and start for home
at noon as it would take the same amount
of  time  to  walk  back.  Knowing  this,Sam
decided to turn back for home at noon,so
as to reach home on time.
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However, Tom with his greed to earn more
wealth,  did  not  attempt  to  return  home
before sunset. He buried back when he saw
the sun turn orange. 

Unfortunately,  he could not even make it
half  way home as  the  sun started  to  set.
Slowly darkness spread over his path and
he had to drag tired feet back home.
 
He  had  lost  the  race  only  because  of  his
greed and thereby lost  the  wealth of  his
father.

Ashtami A SAshtami A S
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എന് കൈളലിറതമാ ഴലി

എന്നലിഹലനഎം ഹതളലിഞ്ഞലിടുഎം പ്രകൈമാശമമായഡ്

വലിശുദ്ധലിതന് തമാഴ്വരതടലിഹല വസനമമായലി

അലറലിടുഎം തലിരമമാലതന് തമാളുകൈള് റപമാഹല 

ദചീരഘമമാഎം,ദലിവനമമാഎം എഹന സസൗഹൃദഎം.

ഞമാന് കകൈറകൈമാരതലിരുന കൈളലിറതമാഴലിഹയ

     ഹൃദയമമാറമാലകൈള് പറലിപലിടെലിറമാഹത 

     ഹപമാടെലിയടെലിച്ചചീടെമാഹത കൈരലിപുരണചീടെമാഹത

      ഹനറഞമാടു മമാത്രഎം റചരതലിരുന.
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  ഊണഎം മയറവുഎം റവനലുഎം റപമമാരലിയഎം 
തകൈരറമാഹത കൈമാത്തു  എന് കൈളലിറതമാഴലിഹയ     
അസൂയകൈഹളഹന്ന എന് കൂ ട്ടുകൈമാരലിഹയ

പലതരഎം മലിഴലികൈള് തറച്ചലിരുഹന്നമാരുപമാടെഡ്.

ഇന്നഡ് കൈതലി ടുഎം വലിറകുറപമാല്  നചീറലിടുഹന്നന് ഹൃദയഎം
അവളലില അവളുഹടെ പുഞലിരലിയലിഹലന്നറതമാരതഡ്
എന്നലിഹല പ്രകൈമാ ശഎം അതഡ് അസ്തമലിച്ചലിടുന 
എന്നലിഹല ജലമാശയഎം വറലിവരണ്ടുറപമായചീടുന

എങലിലുഎം കൈമാലഎം ഹകൈടുതലിയ ഹമമാടലിഹന 
വലിടെരത്തുവമാന്

 മമാ ഹഞ്ഞമാരമാ ഹപമാന്പൂവഡ്  വചീണ്ടുഎം വസനഎം ചമയ്ക്കുവമാന്.

കൈമാതലിരുന്നലിടുഎം കൈമാലഎം ഹകൈടുതലിയ
റസ്നേഹെഎം മഴയമായഡ് ഹപമാഴലിയവമാനമായലി
എന് റതമാഴലി എന്നലിറലഹയത്തുവമാനമായഎം
ഹൃദയ റനമാവുകൈള് വമായലിച്ചലിടുവമാനുഎം 
കൈമാലഹമത്ര റപമായചീടെലിലുഎം പ്രകൈമാശഎം

3434                                 ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് 2018-192018-19
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അ ഹതത്ര മങ്ങചീടെലിലുഎം,ആദലിതനഹന ഹവല്ലുന്ന ദചീപമമായലി, 
എന് കൈളലിറതമാഴലി
നചീഹയമാരുമമാത്ര തലിരലിഹകൈ വന്നചീടുകൈ

അവളലിനലി വരലിഹലന്നറലിഞ്ഞലിടുഹന്നങലിലുഎം 
ആശറയമാറടെമാരക്കുന ദലിവനമമാഎം സുദലിനറത
നടെറമാത സദ്വൈപ്നമമാഹണനറപ്പുഹണന്നമാകൈലിലുഎം

ആശലിച്ചു  റപമാകുന അവഹള ആശലിച്ചു  റപമാകുന അവഹള ഞമാഹനമാതലിരലിഞമാഹനമാതലിരലി................

   

              ബലിനനമാഷഡ് മുഹെമ്മദഡ് യഹെലിയബലിനനമാഷഡ് മുഹെമ്മദഡ് യഹെലിയ

3535                                 ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് 2018-192018-19
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  एक ककतताब हह कज़िन्दगग

बनततॆ  कबगडततॆ  हतालताततों कता

कहसताब हह कजिन्दगग ,

हर ररोजि एक नयता पनता जिजुडतता हह

कजिसमम

वरो हग एक ककतताब हह कज़िन्दगग ।

हर पल  एक  नयता ककस्सता

तहयतार रसॎतता हह अपनता अअंत पतानतॆ करो

ग़मतों कक  सफर मम सॎजुकशियताम कग इअंतजितार

मम।

एक सफर जिहसग कज़िन्दगग मम

कताकई ककसग करो जितानतता हग नहह

इस भगदअंड मम ददसरताम कक  बतारक मम

सताकचतता हग नहह ।

एक अजिगब सग दताहड हह 

यक कज़िन्दगग

बगत रहह इस कज़िन्दगग कता

रस ककसगनक पतायता हग नहह।

                                                    शकयता (9C)

3636                                 ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് 2018-192018-19
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പങമായഎം

പ്രതചീകയഹടെ കൈരയലിറലറഡ്
കൈമാറലിഹന പ്രതലിറരമാധവുഎം
ചുഴലിയഹടെ ഭചീതലികൈളുഎം
തമാണലിറപമാകൈമാന് ഇതമാ

കൈരുതലിഹന പങമായഎം .

 ഊളലിയലിടുന്ന ജലപരപലിലൂഹടെ
അശമാനലിയഹടെ മഴ ഹപയ്യുന്നഊളലിയലിടുന്ന
ഈ  രമാവലില്  നമ്മുഹടെ

യമാത്ര തുടെരുകൈയമാണഡ്.

3737                                 ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് 2018-192018-19
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ചലിനയഹടെ മരഎം ഹചതലിമലിനുറലി
ഭമാവനയഹടെ ആഴങ്ങളലിറലറഡ്
ഒറര തമാളതലില്
ഒറര ഈണതലില്
പങമായഹമറലി ഞ്ഞഡ്

ഒത്തു റചരമാഎം നമുറഡ്.

കൈടെവലിലുഎം കൈമായലലിലുഎം
ഇരുട്ടു പരക്കുറമമാള്
കൈലിനവലിന് റമാനല് കൈതലിച്ചഡ്
ഈ റതമാണലിയലില് പലിടെലിച്ചലിരുറന്നമാളചീന്

നമ്മള് അറഹരഹയത്തുകൈതഹന്ന ഹചയ്യുഎംനമ്മള് അറഹരഹയത്തുകൈതഹന്ന ഹചയ്യുഎം..

                                                        വലിജലിത വലിജലിത (9C)(9C)
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Little Kites Teachers TrainingLittle Kites Teachers Training

3939                                 ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് 2018-192018-19
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           കൈവലിതകൈവലിത

റഷമാപലിഎംഗഡ്റഷമാപലിഎംഗഡ്

               മററള നമുഹറമാരു മുണ്ടു വമാങ്ങമാഎം

               മുറുറലിയടുറമാഎം

                പലിഹന്ന കുരുറമാഎം

                ഒടുവലില് പുതറമാഎം!

  കൈഥകൈഥ

                     യമാത്രയമാത്ര

       രമാവലിഹല വചീടലില് നലിന്നലിറങ്ങലിയതമാണഡ്. എവലിറടെറമാഹണന്നറലിയലില! 

എങലിലുഎം യമാത്ര തുടെരറന്ന മതലിയമാകൂ. തലിരലിച്ചു റപമാകൈമാനുഎം കൈഴലിയലില! 

ഇടെയഡ് അവസമാനലിപലിറമാനുഎം പറലില! ഒടുവലില് ഒരു 

തചീരുമമാനതലിഹലതലി! യമാത്ര തുടെരമാഎം!

                                  -   -വലിഷ്ണുനമ്പൂതലിരലിവലിഷ്ണുനമ്പൂതലിരലി, , കകൈറഡ് മമാസരകകൈറഡ് മമാസര--

4040                                 ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് 2018-192018-19
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            Our Little Kites CampOur Little Kites Camp
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4242                                 ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് 2018-192018-19
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4343                                 ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് 2018-192018-19
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4444                                 ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് 2018-192018-19
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Smt.Bindu, IT MT visit our schoolSmt.Bindu, IT MT visit our school
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ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് നലിരമ്മമാണതലില്ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് നലിരമ്മമാണതലില്

4646                                 ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് 2018-192018-19
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4747                                 ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് 2018-192018-19



ലലിറലില് ബഡഡ്സഡ്  ലലിറലില് ബഡഡ്സഡ്                                  Little Buds - GHSS ThattathumalaLittle Buds - GHSS Thattathumala
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          ഇന്ഫരറമഷന്  ഹടെറകമാളജലി   വഴലി    ഇനലിയഎംഇന്ഫരറമഷന്  ഹടെറകമാളജലി   വഴലി    ഇനലിയഎം

വളഹരറയഹറ   കൈമാരനങ്ങള്   ഹചയമാന്  ഉണഡ്വളഹരറയഹറ   കൈമാരനങ്ങള്   ഹചയമാന്  ഉണഡ്..

ഇനലിയള്ള  കമാസ്സുകൈള്  വഴലി  എലമാ    കനപുണലികൈളുഎംഇനലിയള്ള  കമാസ്സുകൈള്  വഴലി  എലമാ    കനപുണലികൈളുഎം
റനടെലിഹയടുക്കുഹമനള്ള  ഉതമവലിശദ്വൈമാസവുഎംറനടെലിഹയടുക്കുഹമനള്ള  ഉതമവലിശദ്വൈമാസവുഎം

ഞങ്ങള്ക്കുണഡ്ഞങ്ങള്ക്കുണഡ്. .         ((ലലിറലില് കകൈറഡ് ടെചീഎംലലിറലില് കകൈറഡ് ടെചീഎം))
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              ലലിറലില് കകൈറഡ്സലിറലറഡ്

    ലലിറലില്  കകൈറഡ്സലില്  ഞമാന്  ഹസലകഡ്  ആയതലിനു  റശഷഎം  ഒരു പമാടെഡ്

റനടങ്ങളമാണഡ്  എനലിറഡ്  ഉണമായതഡ്.  System  '  s  ഒഹറ  എനലിറഡ്  use

ഹചയമാനറലിയമാമമായലിരുഹന്നങലിലുഎം  അതലിഹല  Gimp  ,  Blender,  പലിഹന്ന

Video  Editors  ആയലിട്ടുള്ള  KDen  live,  Openshot

എന്നലിവഹയക്കുറലിഹച്ചലമാഎം ഞമാന് മനസലിലമാറലിയതഡ് ലലിറലില് കകൈറഡ്സലില് വന

റചരന്നതലിനു റശഷമമാണഡ്.  ഇതലില് നലിന ലഭലിക്കുന്ന അറലിവുകൈള് എഹന ഭമാവലി

പഠനതലിനു വളഹര ഉപറയമാഗപ്രദമമാകുഎം എന്നഡ് ഞമാന് വലിശദ്വൈസലിക്കുന.  ഒരു

റസമാഫഡ് ഹവയര എഞലിനചീയറമായലി കുടലികൈഹള വമാരഹതടുക്കുകൈ,  അവഹര ഈ

റലമാകൈതലിഹല തഹന്ന ഉന്നതരമായലി വളരതലിഹയടുക്കുകൈ എന്നതുമമാണഡ് Little

Kites ഹകൈമാണഡ് ഉറദ്ദേശലിക്കുന്നതഡ് എന്നഡ് ഞമാന് കൈരുതുന.  കകൈറഡ്സലില് നലിന്നഡ്

പഠലിച്ചഡ്  ഇറങ്ങലിയതലിനു  റശഷഎം  ഞമാന്  പുതുതമായലി  റചരന്ന  കുടലികൈള്റഡ്

കമാഹസടുക്കുഎം.  നല  ആത്മവലിശദ്വൈമാസറതമാഹടെയമാണഡ്  ഞമാന്  ഓറരമാ

കൈമാരനങ്ങളുഎം  മനസലിലമാക്കുന്നതഡ്.  ഇറപമാള്  ഞങ്ങഹള  Hardware  ആണഡ്

പഠലിപലിച്ചു  ഹകൈമാണലിരലിക്കുന്നതഡ്.  ഇതഡ്  കൈഴലിഞ്ഞമാല്  Software.  ഞമാന്

ഇവഹയലമാഎം ശ്രേദ്ധറയമാഹടെ പഠലിക്കുഎം.  ഈ സഎംരഭഎം ഇനനയലിഹല സമാറങതലികൈ

പ്രവരതനങ്ങഹളയഎം ഇനനഹയ ഒരു സമ്പൂരണ കവജമാനലികൈ രമാജനമമായലി

ഉയരതമാനുഎം കൈഴലിയഎം!

-ബലിനനമാഷഡ് മുഹെമ്മദഡ് യഹെലിയ,LK/2018/42065

5050                                 ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് 2018-192018-19



ലലിറലില് ബഡഡ്സഡ്  ലലിറലില് ബഡഡ്സഡ്                                  Little Buds - GHSS ThattathumalaLittle Buds - GHSS Thattathumala

        

        

5151                                 ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് ലലിറലില് കകൈറഡ്സഡ് ഡലിജലിറല് മമാഗസലിന് 2018-192018-19


