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ആമുഖഖം 

അക്ഷരങ്ങൾ വവാക്കുകൾ മമെനയുകയവാണണ
...വവാക്കുകളളും വരകളളും വർണ്ണങ്ങളളും
ചരരിതളും രചരിക്കുകയവാണണ ... ഡരിജരിറ്റൽ
സവാങങ്കേതരിക വരിദദ്യയുളും അക്ഷരങലവാകത്തു ഉത്സവളും സൃഷരിക്കുകയവാണണ
...വവഖരരി അതരിമനവാരു തുടക്കമെവാകുകയവാണണ ...സർഗ്ഗവവാസനകൾ 
ഉരസരി മെരിനുക്കുവവാൻ ലരിറ്റരിൽ വകറ്റണസണ സവാങങ്കേതരിക വരിദദ്യ 
ഉപങയവാഗരിക്കുങമവാൾ വരിദദ്യവാലയങ്ങളരിമല എഴുതരിമന്റെ പണരിപ്പുരകൾ 
വവീണളും സജവീവമെവാകുന്നു ഒരു പുതരിയ മുഖങതവാമട ...രചനയുമട 
ലഹരരിയരിൽ പുതരിയ തലമുറ മെവാനവ സളുംസവാരതരിമന്റെ നവ 
ഗവാഥകൾരചരിക്കുങമവാൾ നമുക്കണ പ്രതവീക്ഷകളമട ങകവാട്ടകൾ പണരിയവാളും
...വവായനയുമട ...എഴുതരിമന്റെ....പുതരിയ ഡരിജരിറ്റൽ കവാലളും 
വരവവായതരിമന ഓർത്തു സങനവാഷരിക്കവാളും .

                                                ഏ .പളി .ഇഗറ്റ് ഹനേഷഷ്യസെറ്റ് 
                                                      (  ചചീഫറ്റ് എഡളിറ്റര് )



ആശശംസ

കകാട്ടൂര് ഹഹകാളളി ഫകാമളിലളി ഹയര്
സസെക്കണ്ടറളി സെസ്കൂളളിസല ലളിറളില
കകറസ്സെസ്  "കവൈഖരളി "എന്ന ഹപേരളില
ഒരു ഡളിജളിറല മകാഗസെളിന
തയകാറകാക്കുന്നുസവൈന്നസ് അറളിയുന്നതളില
അതളിയകായ സെഹനകാഷഖം ഹരഖസപ്പെടുത്തുന്നു. 
വൈളിദദകാര്തളികളളില വൈളിവൈരസെകാഹങ്കേതളിക വൈളിദദയുസടെ നൂതന 
സെഹങ്കേതങ്ങള് പേരളിചയസപ്പെടുത്തുന്ന ലളിറളില കകറസെസ് 
നമ്മുസടെ വൈളിദദകാര്തളികള്സെ ഫലപ്രദമകായളി 
ഉപേഹയകാഗളിക്കുന്നുസവൈന്നകാണസ് ഈ മകാഗസെളിന നളിര്മകാണഖം 
വൈളിളളിഹചകാതുന്നതസ്. ഇതളിസന്റെ അണളിയറയളില 
പ്രവൈര്തളിക്കുന്ന എലകാ വൈളിദദകാര്തളികള്ക്കുഖം ആശഖംസെകള്
അര്പ്പെളിക്കുന്നു. അഹതകാസടെകാപ്പെഖം "കവൈഖരളി "ക്കസ് എലകാവൈളിധ 
വൈളിജയവഖം ഹനരുന്നു. 
                                      സെഹസ്നേഹഖം
                                      ഹയശുദകാസെസ് .പേളി.സജ
                                      പ്രളിനസെളിപ്പെകാള്
                                        



                                      ആശളുംസ

 കഹോട്ടൂര്  ഹഹഹോളളി  ഫഹോമളിലളി  ഹയര്
സസെക്കണ്ടറളി  സ്കൂളളിസല  ലളിറ്റളില്
വകറ്ററ്റ്സെറ്റ് തയഹോറഹോക്കുന്ന ഡളിജളിറ്റല് മഹോഗസെളിന  ആയ 
“വവൈഖരളി” ഒരു പുതളിയ  ചുവൈടു സവൈയറ്റ്പഹോണറ്റ്. കഹോലതളിനേറ്റ്  
മുനഹപ  
ഗമളിക്കുന്ന  ഡളിജളിറ്റല്  യുഗതളില് കുടളികള്  അവൈരവൈരുസടെ  
സെര്ഗ്ഗ  സൃഷളികള്  ഒറ്റ  കളിക്കളിലൂസടെ  ഹലഹോകകം  മുഴുവൈന  ഉളള  
സെഹോഹളിതഷ്യ  ഹപ്രേമളികളുസടെ  മുനപഹോസക  സെമര്പളിക്കുകയഹോണറ്റ്.  
വൈഹോയളിക്കുക   ആസെസ്വദളിക്കുക............

                        എലഹോ  വൈളിജയഹോശകംസെകളുകം 
                         
                            ഇഹഗ്നേഷഷ്യസെറ്റ്  എ. പളി.
                              സഹഡഹോസ്റ്റര്



എഡളിഹറ്റഹോറളിയല് ഹബഹോര്ഡറ്റ്   

ചചീഫസ് എഡളിറര് 

        ഏ .പളി .ഇഗറ്റ് ഹനേഷഷ്യസെറ്റ്  

                  സകാഫസ് എഡളിഹറഴസ്സെസ്  

                       ഇഗറ്റ് ഹനേഷഷ്യസെറ്റ്  സക .എ .
                         റഹോണളിഹമഹോള് 

സ്റ്റുഡന്റെസ് എഡളിഹറഴസ്സെസ്   
                      1 .ദര്ശനേ സുനേളില് 
                        2 .ലയ രതചീഷറ്റ് 
                          3 .സെഹോനേളിയ വസെമൺ 
                            4 .ഹമരളി ലളിഡളിയ വൈളി .എകം .
                              5 .സെഹോനേളിയ സസെബഹോസ്റ്റഷ്യന 
                                6 .തുഷഹോര് വൈളിഹനേഹോദറ്റ് 
                                  7 .ആഷളികറ്റ് ആന്റണളി 
                                    8 .ജളിതചീഷറ്റ് എകം .



Mother

Helping nature
positive attitude
unique character 
sweet smile 
devotional heart
make my loving mother.

                        By,
                    SANIYA  SIMON
                              IX:A



   ബവാലദ്യമത ങതടരി
ഞവാൻ
കവാലങ്ങൾ മെവാറുമെതരിൻ ഓളങ്ങൾ
തവീരുമെതരിൽ
ഞവാമനമന്റെ ബവാലദ്യമത ങതടരിടുങമവാൾ
         പ്രവായമെങതമറയവായണ വവാർദദ്യകദ്യളും ബവാക്കരിയവായണ
          ബവാലദ്യമത ങതടരി ഞവാൻ ങപവാവുകയവാണണ.
എൻഗവാമെവവീഥരിയരിൽ ഞവാമനമന്റെ                          ബവാലദ്യമത
ങതടരിടുങമവാൾ
          പരിനരിൽ നരിനവാങരവാ വരിളരിമച്ചെമന.........

          നവീ വരുങനവാ കളരിയവാടവീടവാൻ
ഞവാൻ തരിരരിഞ്ഞങനരളും ങനവാക്കുങമവാൾ
എൻ സഹപവാഠരികൾ അങ്ങുദൂമര
           ചുക്കരിചുളങ്ങരിയവാ മുഖവുളും പരിമന
            മുടരിയരിഴനവാരുകൾ മവളതതുമെവായണ
മെവാവരിൻ തണലരിൽ മെവാമഴളും തരിന്നുന 
ബവാലദ്യതരിൻ പുതുമുഖളും എമന്റെ മുനരിൽ
            ഓടരിയണച്ചു ഞവാൻ മചനരരികരിൽ പരിമന
             മെവാമഴളും തനവർ സസവീകരരിച്ചുഎമന
ബവാലദ്യതരിൻ പുതുമുഖളും ആസസദരിക്കവാൻ
വവാ എമന്റെ മെവാവരിൻ ചുവട്ടരിൽ നവീയുളും
                                         
                                                By 
                                 Abhirami Sudarsanan
                                            IX: A



കുഞഹോനേയുസടെ  മൂക്കറ്റ്
ഒരു ദരിവസളും  ഇലരിക്കവാടുകൾക്കരിടയരിൽ ഇല കടരിച്ചു  രസരിക്കുനതരിനരിമട  കുഞ്ഞവാന  ഒരു പതരിഞ്ഞ  
സളുംസവാരളും ങകട്ടു  കവാട്ടരുവരിയരിൽ  ഒരു മുതല വനണ  തവാമെസളും തുടങ്ങരിയങത.  മുതലങയവാ? അതവാരവാ?  കുഞ്ഞവാന
ആങലവാചരിച്ചു. അവൻ  ഇതുവമര  മുതലമയ  കണരിട്ടരില .  മുതലയുമട ങദഹളും പവാറ ങപവാമല  ഇരരിക്കുളും .  
വവാലരിമനന്തു വലരിപളും  ആമണങനവാ? കുരങ്ങച്ചെൻ  വരിവരരിക്കുകയവാണണ. കഴുത  ങചട്ടൻ  വവായുളും പരിളർനണ  
ങനവാക്കരി ഇരരിക്കുന്നു.  അവമന  കണവാമല  ങപടരിയവാവുളും. എനരിക്കു കവാണണ കഴുത  പറഞ.  എനവായവാലളും  
മുതലമയ  കവാണണളും .  കുഞ്ഞവാന  തവീരുമെവാനരിച്ചു. മുതലമയ  കണവാൽ മെവാതളും  ങപവാരവാ.  മുതലപ്പുറത്തു  കയറരി 
പുഴയരിമലവാമക്ക  കറങ്ങരി  നടക്കണളും. കുഞ്ഞവാന കൂട്ടുകവാരനവായ കുഞ്ഞരിക്കരടരിയുമട വവീട്ടരിമലതരി ങചവാദരിച്ചു. 

മുതല പുഴയരിൽ വനരിട്ടുണങത. നമുക്കു ങപവായരി കണവാങലവാ?അങയവാ! മുതലമയ
കവാണവാമനവാന്നുളും ഞ വാനരില! കുഞ്ഞരിക്കരടരി പറഞ. എനരിക്കണ അച്ഛമൻ  കൂമട
ങതൻ എടുക്കവാൻ ങപവാകണളും. കുഞ്ഞവാന കൂട്ടുകവാരൻ             കടുവക്കുട്ടമൻ
അടുമതതരി കവാരദ്യളും പറഞ.   ഞവാനരില . എനരിക്കണ അച്ഛങനവാമടവാപളും
ങവട്ടയവാടൽ പഠരിക്കവാൻ ങപവാകണളും. കടുവക്കുട്ടൻ പറഞ. കുഞ്ഞവാന
പുലരിക്കുട്ടമൻ അ                                                                                                               ടുമതതരി. അവൻ പറഞ . എനരിക്കണ  അമ്മങയവാ മടവാപളും മെരളും
കയറ്റളും പഠരിക്കവാൻ ങപവാകണളും കുഞ്ഞവാന കവാട്ടരുവരി കരയരിങലക്കു നടന്നു. കുറച്ചു
നടനങപവാൾ ജരിറവാഫമ്മയുളും കുട്ടരിയുളും പച്ചെരില തരിന്നുനതു കണ. മുതലമയ
കവാണവാമനവാന്നുളും ഞവാനരില. ജരിറവാഫമ്മ പറഞ. അങപവാൾ കുഞ്ഞവാന
കുഞ്ഞരിജരിറവാഫരിമന ക്ഷണരിച്ചു. അവനു വരവാൻ ങമെവാഹമുണവായരിരുന്നു.പങക്ഷ
ജരിറവാഫമ്മ പറഞ അവമന വരിളരിക്കണ. അവൻ തല ഉയരതരിങലക്കു മപവാക്കവാൻ പഠരിക്കുകയവാ.കുഞ്ഞവാന 
ഒറ്റയണ കവാട്ടരുവരിക്കരയരിമലതരി. മുതല കരയരിൽ കയറരി മവയരിൽ കവായുകയവാണണ. ഇവൻ ചങതവാ? ആനക്കുട്ടരി 
മുതലയണ ഒരു തട്ടു മകവാടുത്തു. മുതല മഞട്ടരി കണ്ണു തുറന്നു. അവൻ കു ഞ്ഞവാനമയ കണ. പമക്ഷ, മമെമല വവീണളും 
കണ്ണടച്ചെണ ചതതു ങപവാമല കരിടന്നു. കുഞ്ഞവാന അവമൻ മൂക്കരിനടുത്തു ങപവായരി ശസവാസളും വരുന്നുങണവാ എന്നു 
പരരിങശവാധരിച്ചു. അടുമതതരിയതുളും മുതല കുഞ്ഞവാനയുമട മൂക്കരിൽ ഒറ്റക്കടരി! ആനക്കുട്ടരി കുതറരി രക്ഷമപടവാൻ 
ങനവാക്കരി. പമക്ഷ മുതല  വരിട്ടരില. കുഞ്ഞവാന ആഞവലരിച്ചു. അങതവാമട അവമൻ മൂക്കണ നവീളവാൻ തുടങ്ങരി. 
ഒടുവരിലതണ അവമൻ കവാലരിങനവാളളും നരിളളും മവച്ചു. അതരിനു നല ശകരിയുളും വന്നു. അവൻ നവീളൻ മൂക്കണ കുടഞ 
രക്ഷമപട്ടു. വവീണു കരിടക്കുന മുതല പുഴയരിങലയണ  ഊളരിയരിട്ടണ രക്ഷമപട്ടു. കവാട്ടരിമലതരിയ കുഞ്ഞവാനയുമട 
നവീളൻ മൂക്കണ കണണ കൂട്ടുകവാർ മഞട്ടരി. അവർ അവങനവാടണ ങചവാദരിച്ചു:        “ ഹവായണ നല രസമുണങലവാ, 

നരിനമക്കവരിടുനവാണണ ഈ നവീളൻ മൂക്കണ കരിട്ടരിയതണ ?” കുഞ്ഞവാന പറഞ: “ഇതണ എനരിക്കണ  മുതലക്കുട്ടൻ 
തനതവാ .”അന്നു മുതൽ ആ മുതലമയ കവാണവാൻ നദരിക്കരയരിൽ ങപവായരി നരിൽക്കവാറുണണ.
                                           by
                                   Anjana yesudas
                                         IX : A



              Butterfly
Being with an egg
Underneath the shell is a caterpillar
Teeth to chew through and come
out of the shell
Trying to eat a lot of plants
Each time it grows, it sheds its
skin 
Reaches on a plant to make
chrysalis
Forms wings 
Leaves the chrysalis as a
butterfly
Young caterpillars is gone , now it is a 
BUTTERFLY
               
                                               By 
                                    Darsana Sunil
                                        IX: A



All about me 

Ten little fingers
Ten little toes 
Two little ears
And one little nose
Two little eyes
That shine so bright
Two little lips
To kiss you
Good night

                      By,
            Aparna Gireesh Kumar
                     IX:C

                 



                 വൈഹോശളി

ഹകമപുരകം എന്ന സ്ഥലതറ്റ് ഹകശു എനകം വൈഹോസു എനകം ഹപരുള്ള രണ്ടറ്റ്  അയല്ക്കഹോര് ഉണ്ടഹോയളിരുന. ഒരളിക്കല് 
അവൈര് രണ്ടുഹപരുകം  ഹദഹോശ തളിനവൈഹോനേഹോയളി ഒരു വൈഹോതു സവൈച.  വൈഹോശളിയളില് ഹതഹോറ്റഹോല്  വൈലതുവൈശസത മചീശ  
എടുക്കഹോസമന്നഹോയളി ഹകശു.  ആശഹപഹോസല തസന്ന ഹകശു വൈഹോശളിയളില് ഹതഹോറ. മചീശ  മുഴുവൈനേഹോയളി എടുക്കുകയുകം സചയ. 
അഹപഹോള് വൈഹോസു എതളിര്ത്തു പറഞ; നേമ്മള് വൈഹോതു വൈച്ചതറ്റ് വൈലതറ്റ്   
വൈശസത മചീശ എടുക്കഹോസമന്നലല? നനീ  എനന്നിടട്ട് എനന്നിനനാണട്ട് മുഴുവന്  മനീശയയും  കളഞ്ഞതട്ട് ?  ലകശു 
പറഞ്ഞു  ;ഞനാന്   ആദദയും  വലതു  മനീശ എടുകനാനനാണട്ട്   ലപനായതട്ട് .  എനനാല്  അതട്ട്  സനാനയും  മനാറന്നി
ഇടതു  മനീശയനായന്നിലപനായന്നി . അലപനാഴനാണട്ട് ഞനാന് നമ്മുടട വനാതുടവപന്നിടന് കനാരദയും ഓര്ത്തതട്ട് . പന്നിനനീടട്ട് 
ഞനാന് വലതു വശടത്ത മനീശയയും കളഞ്ഞു. വനാസു നനാണന്നിച്ചു ലപനായന്നി.

                                                       by,
                                                    saniya simon 
                                                          IX. A



സെസ്ഹപേസെസ് എലളിഹവൈറര് 
ഏണളിയളില് കയറളി ബഹളിരഹോകഹോശഹതക്കറ്റ് ഒന്നറ്റ് ഹപഹോയഹോഹലഹോ ....ഒരളിക്കലകം നേടെക്കഹോത സുന്ദര 
സെസ്വപ്നസമന പറഞ കളയഹോന വൈരസട ..അതറ്റ് യഹോഥഹോര്ഥഷ്യമഹോകഹോന ഹപഹോകുകയഹോണറ്റ് അതഹോണറ്റ് 
ഹസ്പേസെറ്റ് എലളിഹവൈറ്റര് എന്ന ബഹളിരഹോകഹോശ ഏണളി .2040 കളളില് ഹസ്പേസെറ്റ് എലളിഹവൈറ്റര് പ്രേവൈര്തനേ 

ക്ഷമമഹോകുസമന്നറ്റ് ശഹോസ്ത്രഹലഹോകകം കരുതുന
.എനഹോണചീ ഹസ്പേസെറ്റ് എലളിഹവൈറ്റര്
...ബഹളിരഹോകഹോശത്തു എതളിഹച്ചരഹോനേഹോയറ്റ് 
നേളിര്ഹദശളിക്കസപടളിട്ടുള്ള ഒരു ഗതഹോഗത 
സെകംവൈളിധഹോനേമഹോണറ്റ് ഇതറ്റ്  .ഹറഹോക്കറകള്ക്കുകം 
ഹസ്പേസെറ്റ് ഷുടളിലകള്ക്കുകം ഹശഷകം ശഹോസ്ത്രഹലഹോകകം 
കസണ്ടതളിയ പുതളിയ കണ്ടുപളിടുതമഹോണറ്റ് 
ഹസ്പേസെറ്റ് എലളിഹവൈറ്റര് .ഹറഹോക്കറകളുസടെ 

സെഹഹോയമളിലഹോസത ബഹളിരഹോകഹോശഹപടെകങ്ങസള ഒരു ഹകബളിള് വൈഴളി ശൂനേഷ്യഹോകഹോശതളില് 
എതളിക്കഹോന കഴളിയുകം .പഹോരളിസെളിസല ഈഫല് ടെവൈറളില് നേളിനകം പ്രേഹചഹോദനേകം ഉള്സക്കഹോണ്ടറ്റ് റഷഷ്യന 
ശഹോസ്ത്രജ്ഞനേഹോയ ഹകഹോൺസസ്റ്റയളിന സെളിഹയഹോള് ഹകഹോവൈളിസളി 1895 ല് ഹസ്പേസെറ്റ് എലളിഹവൈറ്റര് എന്ന 
ആശയകം അവൈതരളിപളിച്ചതറ്റ് .ഭഭൗഹമഹോപരളിതലതളില് നേളിന്നറ്റ് 35790 കളിഹലഹോമചീറ്റര് വൈസര ഉയരതളില് 
ഭൂസ്ഥളിര ഭ്രമണപഥകം വൈസര എത്തുന്ന വൈളിധകം ഒരു ഹഗഹോപുരമഹോയഹോണറ്റ് ഇതറ്റ് വൈളിഭഹോവൈനേകം 
സചയളിരളിക്കുന്നതറ്റ് .തുടെക്കതളില് പ്രേഹോഹയഹോഗളികമലഹോത ആശയകം എന്നറ്റ് പറയസപസടങളിലകം ഇന്നറ്റ് 
ആധുനേചീക ശഹോസ്ത്രഹലഹോകകം വൈളസര പ്രേതചീക്ഷഹയഹോസടെ ഇതളിസനേ കഹോതളിരളിക്കുന .

                                             Saniya Simon
                                                                                       IX A



                                                         
SMILE

  Structure 
  Meaning
  Imagery
  Language

  Effect on reader

                       By,

                                  Abhirami P.A.
                                             IX:A



             MATHS PUZZLES

 1)      1+1+1= 13
          1+1+2= 24
          1+1+3= 35
          1+1+6= ?

Ans:-  48

2)      1+4= 5
         2+5=12
         3+6=21
         8+11=?

Ans:-  40

3)     3, 2, 4= 10
        4, 3, 5= 17
        5, 4, 6= 26
        6, 5, 7= 36
        7, 6, 8= ?
 
 Ans:-  50

   4)
 3  6  8

 5  8  4

 4  7  ?

 Ans:-  6

  5)    
 9  1  5

 4  8  3

 2  ?  7

Ans:-  6
                        by, 
                    Leya  Ratheesh
                          IX:A



A little seed 

A little seed for me to sow
A little soil to make it grow
A little hole , a little pat,
A little wish and that is that 
A little sun ,a little shower
A little while , 
And then , a flower.

                             By,
                       Leya Ratheesh
                              IX:A



                                      MOTHER'S  DAY

 Mom, mother or mammy........     
I can call her in different  ways
she is so caring and lovely
Let's celebrate this special day
She takes care of me......
Whenever i need 
She is full of love
And makes my life complete.....

                                By, 
                        Leya Ratheesh



                               
LIFE
 Life is so fragile
In one breath taken away
All gets vanished.........
For life-long.......
So be fearless........
Everyday is a new start
To line with it.........
                       By,
                     Leya Ratheesh
                           IX:A



ഹകരളഖം 
തളിരുവൈളിതകാഖംകൂറഖം സകകാചളിയുഖം മലബകാറഖം ഹചര്ന്നസ് 1956 നവൈഖംബര് 
ഒന്നളിനസ് ഹകരള സെഖംസകാനഖം രൂപേഖം സകകാണ്ടു .ആദദഖം അഞ്ചു 
ജളിലകള് മകാത്രമകാണസ് ഉണ്ടകായളിരുന്നസതങ്കേളില പേളിന്നചീടുള്ള 28 
വൈര്ഷങ്ങളളില 14 ജളിലകള് രൂപേഖം സകകാണ്ടു .കദവൈതളിസന്റെ സെസ്വനഖം 
നകാടെസ് എന്നറളിയസപ്പെടുന്ന ഹകരളഖം മറസ് ഇനദന സെഖംസകാനങ്ങസള 
അഹപേകളിച്ചു വൈളസര വൈദതദസ്തതകള് ഉള്ള ഒരു നകാടെകാണസ് .
ഹകരളതളിസന്റെ മഹനകാഹരമകായ ഭൂപ്രകൃതളിയകാണസ് ഏറവഖം 
എടുത്തുപേറഹയണ്ട സെവൈളിഹശഷത .ഇടുക്കളി,വൈയനകാടെസ് ജളിലകളുസടെ വൈനദ 
സെസൗന്ദരദഖം ,അലപ്പുഴയുസടെ കകായലഴകസ് ,അറബളിക്കടെലളിസന്റെ 
റകാണളിയകായ സകകാചളിയുസടെ സെകാഗര സെസൗന്ദരദഖം ,പ്രതകാപേശകാലളിയകായ 
തളിരുവൈനനപുരഖം ,ഫുടെസ്ഹബകാളുഖം രകാഷചീയവഖം കളരളിയുഖം 
കകഹകകാര്ക്കുന്ന മലബകാര്ഹമഖലയുഖം അകരനഗരളിയകായ ഹകകാട്ടയഖം
,അങ്ങസന 
എത്രസയത്ര സുന്ദര ഹദശങ്ങള് .....നമ്മുസടെ നകാടെസ് വൈളിദദകാഭദകാസെതളിലഖം 
ആഹരകാഗദഹമഖലയളിലഖം മുനപേനളിയളില തസന്നയകാണസ് .കലകാ 
സെകാഖംസെസ് കകാരളിക 
സെകാമൂഹദ രഖംഗങ്ങളളില ഇനദയളില എന്നുഖം ഒന്നകാമതസ് .

                                                   MARY LIDIYA
                                                                          IX A



                      പ്രേളയപ്പുഴ   

            പുഴയളില് മുങ്ങുന്ന ജനേങ്ങള്.......
       ജനേങ്ങള്ക്കുമുണ്ടറ്റ് ഒരു കഥപറയഹോന
      ഓര്മ്മകളഹോല്  തൂകളി നേളിറഞ ജനേങ്ങള് 
       ഇഹപഹോള് അറളിയഹോസത സപഹോലളി      ഞഹപഹോയളി
                          പളിറക്കഹോനഹപഹോയ കു  ഞങ്ങളുകം
                          ഇതളിലലളി ഞഹപഹോയളി.......
                          ഇത്രയുകംനേഹോള് നേമ്മള് കൂടളിയ
                          സെമഹോദഷ്യവകം ഇതളില്
തഹോണുഹപഹോയളി
ഓര്ക്കുവൈഹോന കഴളിയുന്നവൈസരലഹോകം 
ഓര്മ്മയളിലഹോയളിഹപഹോയളി   
പറയഹോന ഹപഹോയസതലഹോകം പറയഹോസതയഹോയളി           
എലഹോകം വൈചീണു ടെഞ ജചീവൈളിതകം
                   ഇരുപഹോടു നേഹോളഹോയളി കഹോതതുകം
                   ഇഹപഹോള് കഹോക്കഹോതഹോയളി.......
                   ഇത്രനേഹോള് നേമ്മള് ഒന്നഹോയളിനേളിന്നതു-
                   സകഹോണ്ടറ്റ്  നേമ്മളുസടെ ജചീവൈന സപഹോലളിയഹോതഹോയളി
കൂട്ടുകഹോരഹോയളി  നേളിന്നവൈസരലഹോകം
കൂടഹോസത  യഹോത്രയഹോയളി
കഹോടുകം പുല്ഹമടുകം ഹതഹോരഹോസത
മുങ്ങളിനേളിറഞ
                  പുഴയളില് മുങ്ങുന്ന ജനേങ്ങള്.........
                  ജനേങ്ങള്ക്കുമുണ്ടറ്റ്  ഒരു കഥ പറയഹോന
                  പൂങ്കുലയളില്  തൂകളിനേളിറഞ ജനേങ്ങള്
                  ഇഹപഹോള് അറളിയഹോസത സപഹോലളിഞ ഹപഹോയളി...

                                        by,  
                                           THUSHAR VINOD
                                                IX : A

                    



                           കുസൃതരി  ങചവാദദ്യ   ങ്ങൾ

      1)  ഒറ്റയറ്റ്  സെകംഘഗഹോനേകം  പഹോടുന്ന  ആള്?
ഉതരകം : രഹോവൈണന
    2)  സവൈളളതളില്  വൈചീണഹോല്  നേനേയഹോത
വൈസ?
ഉതരകം : നേളിഴല്
    3)  ആവൈശഷ്യമുളളഹപഹോള്  വൈലളിസച്ചറളിയുകം ,                      
ആവൈശഷ്യകം  കഴളി ഞഹോല്   സൂക്ഷളിച  സവൈയയകം?
ഉതരകം : വൈചീശുവൈല
   4)   ഏതു മഹോസെതളിലഹോണറ്റ്  28 ദളിവൈസെങ്ങള്                    
ഉളളതറ്റ്  ?
ഉതരകം : എലഹോമഹോസെതളിലകം
5) വൈഹോഹനേങ്ങളുമഹോയളി  ബന്ധസപട നൃതരൂപഹമതറ്റ് ?
 ഉതരകം : ഹബ്രേക്കറ്റ്   ഡഹോനസെറ്റ്

                          by,
                    saniya sebastian
                          IX:A

    



A little seed 

A little seed for me to sow
A little soil to make it grow
A little hole , a little pat,
A little wish and that is that 
A little sun ,a little shower
A little while , 
And then , a flower.

                             By,
                       Leya Ratheesh
                              IX:A



നന്ദളി ...

വൈകാക്കുകള് അവൈസെകാനളിക്കുന്നളില ...അവൈ ചളിനകസള ജനളിപ്പെളിച്ചുസകകാണ്ടസ് യകാത്ര തുടെരുന്നു
...ചളിനകളകാണസ് മകാറതളിനു കകാരണമകാകുന്നതസ് ...പുസ്തകങ്ങളളിലനളിന്നു മനസ്സുകളളിഹലക്കസ് 
കുടെളിഹയറഹമകാളകാണസ് വൈകാക്കുകള്ക്കസ് മൂലദഹമറന്നതസ് .കവൈഖരളി അതളിസനകാരു നളിമളിതമകാകസട്ട 
എന്നസ് പ്രതചീകളിക്കുന്നു .രചനകള് സകകാണ്ടസ് ഈ അകരവൈസെനതളില പൂക്കള് 
വൈളിരളിയളിക്കകാന സെഹകരളിച എലകാവൈഹരകാടുഖം നന്ദളി ...
                                               little kites unit
                                                    HFHSS,Kattoor.


