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                     ആശംസ
പ്രകാശം ഇരുട്ടിന് വഴി മാറുന്നത് പ�ാലെ� 
ജ്ഞാനത്താൽ 
തിന്മയും വിദ്യയാൽ അജ്ഞതയും 
നിർമാർജനം ലെ"യ്യാൻ
ഈ വിദ്യാ�യ ജീവിതം കുഞ്ഞുമക്കൾക്കു 
പ്രപ"ാദനപമകലെട്ട.
ഹൈ- ലെ.ക് കാ�ഘട്ടത്തിലൂലെ. ക.ന്നു 
പ�ാകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സാപ4തിക
വിദ്യയുലെ. ഉയരങ്ങൾ കീഴ.ക്കാൻ 
സാധിക്കലെട്ട എന്നാശംസിക്കുന്നു.

‘oceania' ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും  
പനരുന്നു.  

                                    
                                       സി.പജാസ്ലിൻ
                                     ലെ-ഡ് മിസ്ട്രസ്



  

                                                       ആശംസ 

സമുദ്രം പ�ാലെ� അനന്തവും വിശാ�വുമാണ് വിജ്ഞനവും. ആധുനിക കാ�ത്തിലെE 
സാപ4തിക   വിദ്യകലെF സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന �ിറ്റിൽ ഹൈകറ്റ്സിലെന  
കാത്തിരിക്കുന്നത് ഹൈ- ലെ.ക്കിലെE പുതിയ പ�ാകമാണ് .അത്  �രമാവധി 
പ്രപയാജനലെKടുത്താൻ നിങ്ങൾക്്ക കഴിയലെട്ട . പുതുമകൾ പതടുന്ന പുതുത�മുറക്്ക  
'oceania’ ഉപന്മഷവും  പ്രപ"ാദനവും നൽകപട്ടലെയന്്ന ആശംസിക്കുന്നു .
                                                                                               എന്്ന 
                                                                                                ലെജസി .ീച്ചർ 



  

ആശംസ

വFർന്നുവരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുലെ.  ഐ .ി പമഖ�യിലുള്ള കഴിവുകലെF 
കലെUത്താനും അവ വFർത്താനും തങ്ങളുലെ. കഴിവുകFിൽ ആത്മവിശ്വാസം 
അർKിക്കാനും  �ിറ്റിൽ ഹൈകറ്റ്സ് സ-ായിക്കുലെമന്്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു . ഈ 
മാഗസിലെE വിജയത്തിനായ്  പ്രവർത്തിച്ച STD 9th ലെ� എല്ലാ �ിറ്റൽ ഹൈകറ്റ്സ് 
അംഗങ്ങൾക്കും  അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും പനരുന്നു 
                                                                                        എന്്ന 
                                                                                         സി . ലെറജി മരിയ 



  

                           എഡിപറ്റാറിയൽ
'വായിച്ചാൽ വFരും വായിച്ചിലെല്ല4ിൽ വFയും' എന്ന 
കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷിലെE വാക്യങ്ങൾ എത്രപയാ സത്യമാണ്.
ഞങ്ങളുലെ. കഴിവുകലെF വരയായും വർണനയായും "ിന്തയായും 
ഉണർത്തിലെയടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്്ക �ഭിച്ച ഈ അവസരലെത്ത 
നന്ദിപയാലെ. കാണുന്നു .അക്ഷരങ്ങൾ വാക്കുകFായും വാക്കുകൾ 
വാക്യങ്ങFായും മാറുപ`ാൾ അതിനു �ിന്നിൽ ആഴമായ 
"ിന്തയുU്."ിന്തയാണപല്ലാ ഒരുവലെന പ്രവർത്തിക്കാൻ 
പപ്രരിKിക്കുന്നത് . നല്ല പ്രവർത്തികൾ ഒരു വ്യക്തിലെയ 
നല്ലവനാക്കുന്നു . നല്ലവരുലെ. പ�ാകം നന്മയുലെ. പ�ാകം തലെന്ന 
സൃഷ്ടിക്കുന്നു .ഞങ്ങൾ ഒFിഞ്ഞുകി.ന്ന നന്മകലെF  ,കഴിവുകലെF 
ലെ�റുക്കിലെയടുക്കാൻ ഏലെറ സ-ായകമായിരുന്നു  �ിറ്റിൽ ഹൈകറ്റ്സ് .
സർപവശ്വരൻ ഏവർക്കും പ്രതിഫ�മാകലെട്ട . 



  

                           മഴത്തുള്ളി 
മഴത്തുള്ളികൾ ലെ�ാഴിഞ്ഞീടുമീ ജ്വ�ിഴിയിലൂലെ. 
കുFിർ നീരി�് അ�ിഞ്ഞുപവാ ജ്വ�ിഴികൾ 
നിന്നുലെ. സ്പർശനം ഭൂമിതൻ സ്വാന്തനം 
നിന്നുലെ. വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു കാനനങ്ങൾ 
പുഴകത്താണ് നിറവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ജീവജാ�ങ്ങൾ 
ക.ലുകൾ അ�ാലെതല്ലുമീ നിമിഷങ്ങൾ നിന്നുലെ. വരവിനായി 
കാത്തിരിക്കുന്നു ഭൂമി 
നിന്നുലെ. പരാദനം അതു പകൾKതിപല്ല മനുഷ്യർ 
നിന്നുലെ. രാഗവും അതുപകൾക്കുവാനായി ലെകാതിക്കുന്നുഭൂമി
നിന്നുലെ. വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഭൂമി 
മനുഷ്യർതൻ ലെതറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുന്ന ആ പനരം 
നിയനുലെ. വരവിനായി കാത്തിരിക്കും   



  

    Abdul Kalam Quotes
  “You have to dream before the      
dream comes true.” — ...
    
“The bird is powered by its own life 
and by its motivation.” ...

 “One best book is equal to a 
hundred good friends, but one good 
friend is equal to a library.” — ...

“Life is a difficult game. ...

 “I am not a Handsome guy, but I 
can give my hand-to-some one who 
needs help.



  



  

              പ്രകൃതി                
അ�യുകയാണീ   ഞാ൯ അ�തല്ലും
തിരത൯ തീരത്ത്
മറയുകയാണീ ഞാ൯ മറയാകും
മ�ത൯ ലെ"രുവിൽ
             സാന്ത്വനപമകാ൯,അണിയുക
             തു.ിച്ചീടുന്നു എ൯ മനം ഏകയായി
             കണ്ടു  ഞാ൯ നിലെന്നലെയ൯ മുറ്റത്ത്
             തFി൪ക്കും തFിരി�ായി
അ�ച്ചിൽ അവസാനിച്ചിട്ടല്ല 
കലെUത്തും നിലെന്ന ഞാ൯
എ൯ യാത്രാ വീഥികFിൽ
എ൯ �ാതപയാരങ്ങFിൽ 



  

വായിച്ചാലും വFരും 
വായിച്ചിലെല്ല4ിലും വ�രും

വായിച്്ച വF൪ന്നാൽ വിFയും
വായിക്കാലെത വ�൪ന്നാൽ വFയും

         
                                  -കു  ഞ്ഞുണ്ണി മാഷ്



  

                                   
                                മ�യാFം
നിത്യജീവിതത്തിൽ മാതൃഭാഷയായ മ�യാFം നപsാ.്   
ഒKമുU്.
ആശയവിനിമയത്തിനപ്പുറം ഭാഷ നിർവ-ിക്കുന്ന ധർമങ്ങൾ 
 
ഏലെറയാണ് .
നമ്മുലെ. സംസ്കാരലെത്തയും സാമൂ-്യജീവിതലെത്തയും 
രൂ�ലെKടുത്തുന്നതിൽ മാതൃഭാഷ ഏലെറ �ങ്കു വ-ിക്കുന്നുU് .
സാ-ത്യപ�ാകംകണ്ടു അത് �രി"യലെK.ാനും അതുപ�ാലെ� 
മറ്റുഭാഷകFിപ�ക്കു ക.ന്നു ലെ"ല്ലാനും നമ്മുക്ക് കഴിയണം .
            എന്നാൽ , ഈ ത�മുറയിലെ� ��രും മ�യാFലെമന്ന 
മാതൃഭാഷലെയ തള്ളിക്കFയുന്നു . അതിൽ നിന്നും മാറി 
മാതൃഭാഷലെയ തലെE 
അsലെയ പ�ാലെ� പz-ിക്കുവാനും 
സംരക്ഷിക്കുവാനുമുള്ള ക.മയുU് .



  

LITTLE KITES

Little kites members
Little kites family

Little kites  smart class for 
mpta



  

THANKS
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