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LITTLE BLOOMS

ആശശംസകള

    സുമമേശന് എന്

ഹഹെ ഡഡ്മാസ്റ്റര

സസി എഎം എഎം ഹെയര ഹസക്കഡറസി സ്കൂളസിഹലെ "ലെസിറസില് ഹഹകെെററ്റ്സറ്റ് "അഎംഗങ്ങള

ഒരു  പുതസിയ  ഡസിജസിറല്  മേഡ്മാഗസസിന്  രൂപഹപ്പെടുതസിയതസില്  സമനഡ്മാഷസിക്കുന്നു  .

കുടസികെെളുഹടെയഎം  അദദ്ധ്യപകെെരുഹടെയഎം  ശ്രമേഫലെമുണഡ്മായ  "  little  blooms”

ഹഹവെെജഡ്മാനസികെെ  രഎംഗഹത  ഒരു  പുതന്  ഉണരവുതഹന്നെയഡ്മാണറ്റ്  ,  കുടസികെെമളയഎം

മനതൃതതഎം  നല്കെെസിയ  അദദ്ധ്യപകെെമരയഎം  പ്രമതദ്ധ്യകെെഎം  അദസിനനസിക്കുന്നു  .  മകെെരള
സരക്കഡ്മാറസിഹന്റെ  ഈ  പദതസിയസിലൂഹടെ   ഇന്ഫരമമേഷന്  ഹടെകെെറ്റ്  മനഡ്മാളജസിയസില്  ഒരു

പുതുതലെമുറഹയ  വെെഡ്മാരഹതടുക്കഡ്മാന്  സഡ്മാധസിക്കുഎം  .  വെെസികെെസസിത  രഡ്മാജദ്ധ്യങ്ങമളഡ്മാടെറ്റ്

എല്ലമമേഖലെയസിലഎം  കെെസിടെപ്പെസിടെസിക്കുന്നെ  ഒരു  സമൂഹെഎം  നമ്മുഹടെ  നഡ്മാടസിലഎം  വെെളരന്നു  വെെരുഎം.

നമ്മുഹടെ " little blooms” നറ്റ് എല്ലഡ്മാവെെസിധ ആശഎംസകെെളുഎം മനരുന്നു
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AN IDEAL STUDENT 

        

          SINCERE AND HARD WORKING

          THIRSTY FOR KNOWLEDGE

          UP HOLDER OF GOOD VALUES IN LIFE 

     DISCIPLINED AND DEDICATED IN HIS HER WORK 

          ENERGETIC AND ENTHUSIASTIC 

          NICE TO OTHERS   

       TRUE TO ONESELF AND OTHER FELLOW CITIZENS

    An ideal student is the hope of the nation and glory of the 
country.

4



LITTLE BLOOMS

THE MOTHER

You gave me birth,
you gave me true love

you said what's wrong in me.
You said what's right in me
How can I ever think you? 

For all you have done for me

When I was sad,
you gave me comfort

when I was alone,
you gave me company.

You are someone really special,
Whom God has given only for me.

You are someone really special,
Whom God has given only for me.

Oh mother! You are,
my best friend in this world

wherever you go in this world,
I will be with you until my death.

(Ahammed Nishal)
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ACROSTIC POEM ON TEACHER

T: TALENTED

E: EXTRAORDINARY

A: AMAZING

C: CO-OPERATIVE

H: HONOURABLE

E: ENTHUSIASTIC

R: RESPONSIBLE

(Fathima faroozan)
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THE BEAUTIFUL DAY

IT WAS A DAY,

I WAS HAPPY AND GAY.

THE POURING WATER DROPS,

GAVE ME LOTS OF HOPE.

THE SEVEN COLOURED RAINBOW,

IN THE SHAPE OF MY EYEBROW.

ADDED BEAUTY TO THE DAY,

I DON'T HAVE ANY WORD TO SAY.

IT WAS A DAY TO REMEMBER,

IN THE MONTH OF DECEMBER 

 TWELFTH IN NUMBER

I LIVED IN THIS WONDER!

THAT BEAUTIFUL DAY,

MADE ME HAPPY AND GAY,

AND EVERY THING I SAW,

WAS JUST DIVINE AND I WANTED MORE

Fathima Renna
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FUNNIEST JOKES EVER

I KNOW 10 FACTS ABOUT YOU 

           FACT 1: YOU ARE READING

   FACT 2: YOU CAN'T SAY THE LETTER 'M'  WITHOUT

                          TOUCHING YOUR LIPS 

           FACT 3: YOU JUST TRIED IT 

           FACT 4: YOU ARE SMILING 

           FACT 5: YOU ARE SMILING OR LAUGHING AGAIN

           FACT 6: YOU DIDN'T NOTICE I MISSED

           FACT 7: YOU JUST CHECKED IT 

           FACT 8: YOU ARE SMILING AGAIN 

fathima faroozan
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FRIENDSHIP

Friendship is the best ship that never breaks

even though you could kill me but not my friendship

even if I am dead it never will break

our friendship will never end

my friendship is stronger than mountains

my friendship is deeper than ocean

we found a friendship

so powerful and true

that I know will last forever.

       friend is a relationship of mutual affection  between two or more 
people. It is a stronger form of interpersonal bond than a casual 
association. Friendship has been studied in academic fields such as 
sociology, social psychology, anthropology, and philosophy. Various 
academic theories of friendship have been proposed, including social 

exchange theory, equity theory, relational dialectics, and attachment 

styles. 'A world happiness database study' found that people with close 

friendship are happier. Although there are many forms of relationship, 
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some of which may vary from place to place, certain characteristics are 
present in many times of friendship. Such characteristics include affection,
sympathy, empathy, honesty, altruism, mutual understanding and 
compassion,  enjoyment of each other's company, trust, and the ability to  
be oneself, express one's feelings, and make mistakes without fear of 
judgement from a friend.

Ahammed Nishal
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മരരിചരില്ലഞഞാന

 മഴയതത്തിറങങ്ങാന് തതങ്ങാന്നുന്നു ഇതപങ്ങാള.  എനങ്ങാല് എന്തു ചചെയയ
എനറത്തിയത്തില.  പുറതത്ത്  നല  തകങ്ങാരത്തിതചങ്ങാരത്തിയുന  മഴയങ്ങാണത്ത്  മഴ
കങ്ങാണുതബങ്ങാള എനത്തിചക്കെചന്റെ കുടത്തിക്കെങ്ങാലയ ഒങ്ങാര്മ്മ വരുന്നു  .  ജനവങ്ങാതത്തില്
ചമചല തുറനത്ത് ഞങ്ങാന് ഒങ്ങാര്മ്മകളത്തിതലക്കു തനങ്ങാക്കെത്തി  .  ഒങ്ങാതരങ്ങാ മഴത്തുളത്തിയുയ
ഇചനനത്തിക്കെത്ത്  ചവറയ  ഒങ്ങാ൪മ്മമങ്ങാത്രമങ്ങായത്തിരത്തിക്കുന്നു  മറക്കെങ്ങാനങ്ങാവങ്ങാത
ഒങ്ങാര്മ്മകള.  കുടത്തിക്കെങ്ങാലതത്ത്  എനത്തിക്കെത്ത്  ഒരുപങ്ങാടത്ത്  കൂട്ടുകങ്ങാര്  ഉണങ്ങായത്തിരുന്നു
.തല്ലു  കൂടങ്ങാനയ  പത്തിണങങ്ങാനയ  ഇണങങ്ങാനയ  കളത്തിക്കെങ്ങാനയ  എലങ്ങാതത്തിനയ
അവര്  ഉണങ്ങായത്തിരുന്നു  .  അചനങ്ങാചക്കെ  മഴ  ചപയതബങ്ങാള  ഒങ്ങാടുമങ്ങായത്തിരുന്നു
മുറ്റതതക്കെത്ത്  ഒറ്റക്കെല എലങ്ങാവരുയ  ഉണങ്ങായത്തിരുന്നു കൂചട.  പത്തിചന അവത്തിചട
ഒരു ഉത്സവയ തചനയങ്ങായത്തിരുന്നു കുടയത്തിലചചകയത്തില് ചചെരുപത്തില കങ്ങാലത്തില്
എനത്തിനധത്തികയ പറയണയ അന്നു ഞങ്ങാന് കുപങ്ങായയ ഇടത്തിരുതനങ്ങാ എന്നു വചര
സയശയമങ്ങാണത്ത്.  ചെളത്തിയത്തില്  കത്തിടനത്ത്  ഉരുളുമങ്ങായത്തിരുന്നു  എലങ്ങാവരുയ  അമ്മ
വടത്തിയുയ എടുതത്ത് വനത്ത് കത്തിട്ടുമങ്ങായത്തിരുന്നു എലങ്ങാതത്തിനയ ചപങ്ങാതത്തിചര  .ഒങ്ങാതരങ്ങാ
തുളത്തി  മുഖതത്ത്  വവീഴുതബങ്ങാഴുയ  എനങ്ങാ  ഒരു  സുഖയ  .  പറഞ്ഞറത്തിയത്തിക്കെങ്ങാന്
പറ്റത്തില അചതങ്ങാന്നുയ.  ഇനത്തിതപങ്ങാള അചതങ്ങാചക്കെ എനത്തിക്കെത്ത്  സുഖയ തരുന
ഒങ്ങാര്മ്മകള  മങ്ങാത്രയ.  ഇനത്ത്  ഈ ജനലഴത്തികള മങ്ങാത്രമങ്ങാണത്ത്  എനത്തിക്കെത്ത്  കൂടത്ത്
.അതത്തിലൂചട എലങ്ങായ ഞങ്ങാന് തനങ്ങാക്കെത്തി കങ്ങാണുന്നു.  ആചക തളര്ന്നു ഞങ്ങാന്
കടത്തിലത്തില്  നത്തിനത്ത്  വവീല്  ചചെയറത്തിചലക്കെത്ത്  അതത്തില്  നത്തിനത്ത്  കടത്തിലത്തിതലക്കെത്ത്
അതങ്ങാണത്ത് ഇനചത  എചന്റെ തലങ്ങാകയ.  ആ പഴയ ഒങ്ങാര്മ്മകളങ്ങാണത്ത് ഇനത്ത്
എനത്തിക്കെത്ത് കരുതത്ത് പകരു നതത്ത്. അതത്ത് മങ്ങാത്രമങ്ങാണത്ത് ഇചനചന ജവീവത്തിക്കെങ്ങാന്
തപ്രേരത്തിപത്തിക്കുനതുയ.  ഞങ്ങാന് മരത്തിചത്തില എനത്ത് ഒങ്ങാര്മ്മത്തിപത്തിക്കുനതുയ.  മരണയ
എചന  തതടത്തി  വരുനതു  വചര  എനത്തിക്കെത്ത്  ജവീവത്തിക്കെങ്ങാന്  ഈ  ഒങ്ങാര്മ്മകള
മങ്ങാത്രയ മതത്തി....... 

                                                                             Malavika
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                                                നസിഴല്

ഇവരിടടെഞഞാനുടമനനരിഴലശംമഞാതശംബഞാകരിയഞായരി.....

പരിറവരിയരില്തടന്നെകൂടടെക്കൂടെരിയതഞാടണെനനരിഴല്

എനരിടകഞാപ്പമഞാടയനശംയഞാതതുടെരുന

പകല്ടവളരിചതരിനനഞാളതരില്

എനനരിഴടലെങങഞാമഞാഞ്ഞുങപഞായരി..

അടതഞാരുദദുഃഖതരിനപടുതരിരരിയഞായയ്ജജ്വലെരിടചങരിലശം

കൂടടെവന്നൂവവീണ്ടുമഞാനരിഴല്

കൂരരിരുടരിടന്റെങതഞാഴനഞായയ്എനചഞാടര

                                                                 Shredha
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ങനഞാവരിടന്റെടനഞാബരശം

''നരിങളുടടെകണ്ണുകളങപഞാസരിറരിവയ്ആയഞാല്നരിങളഈങലെഞാകടത
ങസ്നേഹരികശം.എന്നെഞാല്നരിങളുടടെനഞാകയ്ങപഞാസരിറരിവയ്ആയഞാല്ഈങലെഞാകശം

നരിങടളങസ്നേഹരികശം''

മദര്ടതങരസ

മദര് ചതതരസയുചട ഈ പുണണ്യമങ്ങായ വങ്ങാക്കുകളത്തിലൂചട എചന്റെ പ്രേത്തിയ
കൂട്ടുകങ്ങാരത്തിയുചട ജവീവത്തിതതത്തിതലക്കെത്ത് ഒരു എതത്തി തനങ്ങാടയ

ഇടചനഞത്തിലുണങ്ങാകുന തനങ്ങാവുകള ഒങ്ങാര്മ്മവരുന്നു കുഞ്ഞുമനസത്തിചന
തളര്തത്തിതയക്കെങ്ങായ എനത്തിക്കെറത്തിയങ്ങായ ,ഇന്നുയ എചന്റെ മുനത്തില് നത്തിനത്ത്

,ഇരുടത്തില് നത്തിനത്ത് ചവളത്തിചതത്തിതലക്കെത്ത് കരകയറങ്ങാന് ശ്രമത്തിക്കുന എചന്റെ
പ്രേത്തിയ സുഹൃതത്തിചന. ഉമ്മയുചട ഗര്ഭപങ്ങാത്രതത്തില് നത്തിനത്ത് ഈ

തലങ്ങാകതതക്കെത്ത് വനത്തിടത്ത് 12 വര് ഷയ പത്തിനത്തിചടങത്തിലുയ സസ്വനയ ഉപയുചട
തസ്നേഹയ എനങ്ങാതണങ്ങാ ആ വങ്ങാത്സലണ്യയ എനങ്ങാചണതനങ്ങാ അവള

അറത്തിഞ്ഞത്തിരുനത്തില. ഒങ്ങാര്മ്മ ചവച അന്നുമുതല് തനത്തിക്കെത്ത് ജവീവന് നല്കത്തിയ
പത്തിതങ്ങാവത്ത് ജവീവത്തിചത്തിരത്തിപത്തില എനത്ത് മങ്ങാത്രയ വത്തിശസ്വസത്തിചത്തിരുന 12 ചകങ്ങാലങള

പചക, പ്രേങ്ങായയ കൂടത്തി വരുന സമയതത്ത് അവളക്കെത്ത് തചന്റെ
പത്തിതങ്ങാവത്തിചനങ്ങാടുളള സ്നേഹയ കൂടത്തി കുകുൂടത്തി വന്നു പത്തിതങ്ങാവത്തിചന ക്കുറത്തിചത്ത്

കൂടുതലങ്ങായത്തി അറത്തിയങ്ങാനള വങ്ങാശത്തി അവളുചട മനസത്തില് ഇടയ പത്തിടത്തിച.

നങ്ങാളുകള നവീണ്ടു തുടങത്തി , എലങ്ങാവതരങ്ങാടുയ തചെങ്ങാദത്തിച തചെങ്ങാദണ്യങള
അവസങ്ങാനയ എതത്തി നത്തിനതത്ത് മമൗനതതങ്ങാചട ഈ തലങ്ങാകചത കവീഴടക്കെങ്ങാന്
തനങ്ങാക്കെത്തിയ ആ പങ്ങാവയ ഉമ്മയുചട അടുതങ്ങാണത്ത് . കുചറ സമയയ തചന്റെ ഏക
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മകളുചട മുനത്തില് പത്തിടത്തിച നത്തിന്നു എങത്തിലുയ ഒടുവത്തില് അവര്ക്കെത്ത് എലങ്ങാ
സതണ്യവുയ തുറന്നു പറതയണത്തിവന്നു

തചന വയറ്റത്തില് ഉള സമയതത്ത് എചനങ്ങാക്കെതയങ്ങാ ചെത്തില 
ചതറ്റത്തിദങ്ങാരണയുചട തപരത്തില് മറ്റുളവര്ക്കെത്ത് തവണത്തി സസ്വനയ കുഞ്ഞത്തിതനയുയ 
ഭങ്ങാരണ്യതയയുയ ഉതപകത്തിച തപങ്ങായ പത്തിതങ്ങാവത്ത് . എലങ്ങായ തകടത്ത് 5 മത്തിനതടങ്ങാളയ 
തരത്തിച നത്തിന്നു . സസ്വനയ ഉപ ഈ തലങ്ങാകതത്ത് ഉചണനത്ത് അവള 
അറത്തിഞ്ഞതപങ്ങാള കങ്ങാണണയ എന ആഗ്രഹചതക്കെങ്ങാള അവളക്കെത്ത് 
വങ്ങാശത്തിയങ്ങാണത്ത്കൂടത്തിയതത്ത്അങചന വങ്ങാചെങ്ങാലനങ്ങായത്തിരുന എചന്റെ 
സുഹൃതത്ത്നത്തിമത്തിഷങളക്കെകയ മമൗനമങ്ങായത്തി കുറചത്ത് സമയതത്തിന തശഷയ 
തബങ്ങാധരഹത്തിതയങ്ങായ അവചള  പത്തിനത്തിടത്ത് എലങ്ങാവരുയ കങ്ങാണുനതത്ത് ഉപ ഉമ്മ 
എനത്ത് മങ്ങാത്രയ പറഞ്ഞത്ത്  നത്തിലവത്തിളത്തിക്കുന അവചളയങ്ങാണത്ത്.

ഇതപങ്ങാള 2 വര്ഷമങ്ങായത്തി എചന്റെ പ്രേത്തിയ കൂട്ടുകങ്ങാരത്തി ഇരുടത്തില് നത്തിനത്ത്
ചവളത്തിചതത്തിതലക്കെത്ത് കര കയറങ്ങാചത .........ഇന്നുയ ഞങളുചട

പ്രേങ്ങാര്ത്ഥനയത്തില് അവള നത്തിറചഞ്ഞങ്ങാഴുകുന്നു ഇനത്ത് ഞങ്ങാന് അവതളങ്ങാടത്ത്
പറയങ്ങാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുന ഒരു വങ്ങാക്കുണത്ത്

''കങ്ങാതത്തിരത്തിക്കുക കങ്ങാതത്തിരത്തിപ്പുചകങ്ങാണത്ത് സങടചപടുകചയങ്ങാ ചചദവതത്തില്
ഉളള വത്തിശസ്വങ്ങാസയ ന ഷ്ടചപടുകചയങ്ങാ ചചെയ്യരുതത്ത് വത്തിജയതത്തിനള

കങ്ങാതത്തിരത്തിപ്പു തപങ്ങാലുയ ഒരു അനഗ്രഹമങ്ങാണത്ത്''
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മകെെരളഎം:പ്രളയഎം എന്തു മേനസസിലെഡ്മാക്കസി തന്നു

''പണതത്തിന മവീചത പരുന്തുയ പറക്കെത്തില ''എന്നു പറഞ്ഞത്ത്
നടനവരങ്ങായത്തിരുന്നു നമ്മളത്തില് പലരുയ. സസ്വനയ കങ്ങാരണ്യ സങ്ങാധണ്യതത്തിന

തവണത്തി എന്തുയ ചചെയ്യങ്ങാന് മടത്തിക്കെങ്ങാതവര് .അങചന ഒരുപങ്ങാടത്ത് തടത്തിചയ
ചവടത്തിചയ ഉണങ്ങാക്കെത്തി നമ്മള. എനത്തിന തവണത്തി ആര്ക്കു തവണത്തി

ഇനത്തിതപങ്ങാള ചെത്തിനത്തിതക്കെണത്തി വനത്തിരത്തിക്കുന്നു

തകരളചത ഒടങ്ങാചക വത്തിഴുങത്തിയ മഹങ്ങാ പ്രേളയയ നമ്മള തനരത്തിട്ടു
കഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന്നു . തകങ്ങാടത്തികള കണ്മുനത്തിലൂചട ഒഴുകത്തിതപങ്ങായത്തിരത്തിക്കുന്നു

''മങ്ങാതവലത്തി നങ്ങാടു വങ്ങാണവീടുയ കങ്ങാലയ മങ്ങാനഷണ്യര് എലങ്ങാരുയ ഒന്നു തപങ്ങാചല''

എലങ്ങാ പ്രേങ്ങാവത്തിശണ്യവുയ ആര്ഭങ്ങാടമങ്ങായത്തി ഒങ്ങാണയ ആതഘങ്ങാഷത്തിച പലരുചടയുയ
ഒങ്ങാണയ ഇതവണ ദുരത്തിതങ്ങാശസ്വസ കങ്ങാബത്തിലങ്ങായത്തിരുന്നു

പങ്ങാവചപടവന്  എതനങ്ങാ പണക്കെങ്ങാരന് എതനങ്ങാ ഹത്തിന്ദു എതനങ്ങാ ക്രസണ്യന്
എതനങ്ങാ മുസല്മങ്ങാന് എതനങ്ങാ തവര്തത്തിരത്തിവത്തിലങ്ങാചത ഒരു പങ്ങാത്രതത്തില് തത്തിനത്ത്

ഒരുപങ്ങായത്തില് കത്തിടന്നുറങത്തി എലങ്ങാവരുയ.

പണതത്തിനയ സബതത്തിനയ സസ്വതത്തിനയ ജവീവത്തിതതത്തില് ഒരു സസ്വങ്ങാധവീനവുയ
ഇല എനത്ത് പ്രേളയയ അഹങങ്ങാരത്തികളങ്ങായ മലയങ്ങാളത്തികളക്കെത്ത് മനസത്തിലങ്ങാക്കെത്തി

ചകങ്ങാടുതത്തിരത്തിക്കുന്നു.

                                                                                                             Malavika
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മത്തിനങ്ങാമത്തിനത്തിയുയ ഞങ്ങാനയ
          രങ്ങാത്രത്തി നത്തിലങ്ങാവത്തിചന്റെ നത്തിഴലത്തില്  ഞങ്ങാന് എചന തചന മറനത്ത്
എതനങ്ങാ  ചെത്തിനത്തിച  നത്തില്ക്കുകയങ്ങായത്തിരുന്നു  .നത്തിലങ്ങാചവളത്തിചതത്തില്
ആകങ്ങാശതത്ത്  മത്തിനത്തിമറയുന  തത്തിളക്കെയ  എചനനറത്തിയത്തില  .അചതചന
വലങ്ങാചത ആകര്ഷത്തിച.  അതത്ത്  ചമചല എചന എചന്റെ ചെത്തിനയത്തില് നത്തിനത്ത്
ഉണര്തത്തി. സങടങളത്തിലുയ ഏകങ്ങാനതയത്തിലുയ ആയത്തിരുന എചന്റെ  മനസയ
കണയ ചതല്ലു സമയതതക്കെത്ത് ആ തത്തിളക്കെതത്തിതലക്കെത്ത് തത്തിര  ത്തിഞ്ഞു.               

            ആകങ്ങാശ നവീലത്തിമയത്തില് അതുയ എചന തപങ്ങാചല തചന എതനങ്ങാ
ചെത്തിനയത്തില്  മുഴുകത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയങ്ങാണത്ത്  എചനനത്തിക്കെത്ത്  തതങ്ങാന്നുന്നു.  ദദവയ
സങ്ങാകത്തിയങ്ങായത്തി  ഞങ്ങാനയ  അതുയ  ചെത്തിനത്തിക്കുനതത്ത്  ഒനങ്ങായത്തിരത്തിക്കുയ  എനത്ത്
എനത്തിക്കുതതങ്ങാനത്തി.  പതത്തിചയ  ഒരു    കങ്ങാറ്റത്ത്  വനത്ത്  എചന  ഒനത്ത്  തഴുകത്തി.
എചനനറത്തിയത്തില  അതത്തില്  എചനക്കെതയങ്ങാ  തചെങ്ങാദണ്യങള  ഉളതുതപങ്ങാചല
എചന്റെ മനസ പറയുന്നു.എതനങ്ങാ അറത്തിയത്തില.
                                                                                      
      ചമചല   മത്തിഴത്തികള  ഉയര്തത്തിയതപങ്ങാള  ഞങ്ങാന്  കങ്ങാണുനതത്ത്
നവീലങ്ങാകങ്ങാശതത്ത്  കൂടമങ്ങായത്തി  നത്തില്ക്കുന  നകത്രങളുചട  ഇടയത്തില്  നത്തിനത്ത്
മങ്ങാറത്തി ഒറ്റയത്ത് നത്തില്ക്കുന അതത്തിചനയങ്ങാണത്ത്.ഭൂമത്തിയത്തില് ഞങ്ങാന് അനഭവത്തിക്കുന
അതത  വത്തിഷമയ  അതത്ത്  ആകങ്ങാശതത്ത്  അനഭവത്തിക്കുന  തപങ്ങാചല  എനത്തിക്കു
തതങ്ങാന്നുന്നു.  എലങ്ങാവരുമുണങ്ങായത്തിട്ടുയ ആരുയ ഇലങ്ങാത അവസ്ഥ .എനങ്ങാവങ്ങായ
അതുയ  ഞങ്ങാനയ  ഒറ്റയങ്ങായതത്ത്.  ഉതരതത്തിനങ്ങായത്തി  ഞങ്ങാന്  ഒരുപങ്ങാടലഞ്ഞു
ഇനത്തിയുയ കത്തിടങ്ങാത ഉതരയ.  അന്നു മുതല് എനത്തിക്കെത്ത്  എചന്റെ സങടങള
പറയങ്ങാന്  എചന്റെ  മത്തിനങ്ങാമത്തിനത്തിയുയ   അതത്തിനത്ത് ഞങ്ങാനയ മങ്ങാത്രയ
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ഒങ്ങാര്മ്മകളത്തിചല എചന്റെ ചെങങ്ങാതത്തി

         ഞങ്ങാന് എചന്റെ  ജവീവത്തിതതത്തിതലക്കെത്ത്  ഒനത്ത്  ആഴതത്തില്
ഇറങത്തിയതപങ്ങാള  പല  മുഖങളുയ  കണ്ടു. എചന്റെ  ജവീവത്തിത   യങ്ങാത്രയത്തില്
ഒരുപങ്ങാടത്ത്  തപര്  ഉണങ്ങായത്തിരുന്നു.  ഒരു  വങ്ങാക്കെത്ത്   പങ്ങാതത്തിവഴത്തിയത്തില്  ഇറങത്തി
തപങ്ങായവര് ,ആദണ്യയ മുതല് അനണ്യയ വചര നത്തിനത്ത് തസ്നേഹത്തിചവര് അതത്തിതലചറ
ചവറതവര്! ഒരുകങ്ങാലതത്ത്  ഒരുപങ്ങാടത്ത്  വത്തി ഷമത്തിചത്ത്കരഞ്ഞത്തിരുന  പല
കങ്ങാരണ്യങളുയ ഇനത്ത് എനത്തിക്കെത്ത് ചവറയ ഒങ്ങാര്മ്മള മങ്ങാത്രയ.  കുടത്തിക്കെങ്ങാലതത്ത് കൂചട
നടന ചെങങ്ങാതത്തിമങ്ങാര്   തതങ്ങാളത്തില് ചചകയത്തിട്ടുനടക്കെങ്ങാനയ സങടയ വനങ്ങാല്
ചനതഞങ്ങാടത്ത് ചചെര്തത്ത് പത്തിടത്തിക്കെങ്ങാനയ ഒപയ ഉണങ്ങായത്തിരുന്നു. എനത്തിക്കെത്ത് ഏറ്റവുയ
കൂടുതല്  സതനങ്ങാഷയ  തനതുയ  അവര്തചന  ആയത്തിരുന്നു.  ഇനത്ത്  ഞങ്ങാന്
ഒറ്റക്കെങ്ങാണത്ത് എനത്തിക്കെത്ത് ഞങ്ങാനയ എചന്റ ഒങ്ങാര്മ്മകളുയ മങ്ങാത്രയ.

                                                                                             Malavika
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DISCIPLINE

  (A STEPPING STONE TO SUCCESS)

            Discipline is commonly observed as a trait present in successful 

individuals and is quite often one of the long-term contributors to success. 
This is due to the fact that a person who has discipline has as a sound 
disposition and often displays qualities that are both respected and admired
by peers.

           A disciplined individual would show desirable behaviour, be 
prompt, organized, punctual and therefore efficient in many areas of their 
life. It is often said that discipline builds strong character. This is because 
to be disciplined, one should decide on living one's life in a certain manner
or a set routine.

          Discipline is both a choice and a way of life. The challenges faced
while trying to lead a disciplined life builds strength in character, which is
again  highly  appreciated  in  the  global  community.  This  is  the  primary
reason for parents and schools trying to instil discipline in children at a
young age. 

            Even extracurricular activities are now tailored to improve the 
discipline of students.  improve the discipline of students. 

          Hence it's important for students to learn to show their respect to 
their parents and teachers who spent every day trying to mould them into 

people that will not only be successful in life but also be well respected 

members of tomorrows society.

                                                                           Dhiya Fathima
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RIDDLES

1.  WHAT IS YOURS BUT YOUR FRIEND AND OTHERS USE IT 
MORE THAN YOU?

       A:NAME

2.   WHAT CAN TRAVEL AROUND THE WORLD WHILE STAYING 
IN A CORNER?

       A: STAMP

3.   AN INSECT NAMED AFTER GAME?

       A: CRICKET

4.  GUESS A THING THAT HAS 3 EYES AND 1 LEG?

       A: TRAFFIC LIGHT

5.   A POT THAT DOESN’T HAVE A LID?

       A: WELL

6.  THE SAND WE CAN EAT?

       A: SANDWICH

7.  WHAT IS THE CENTRE OF GRAVITY?

       A: THE LETTER 'V'

8.  WHAT BREAKS WHEN YOU?

       A: SILENCE

22



LITTLE BLOOMS

QUOTES OF APJ  ABDUL KALAM

“One best book is equal to a

hundred good friends,but

one good friend is equal

to a library.”

 “You cannot change your future,

can change your habits,and 

surely your habits will change your future.”

“LIFE and TIME are the world's best

teachers. LIFE teaches us to make good use 

of TIME and TIME teaches us the value of LIFE.”

“CONFIDENCE and HARD WORKING 

is the best medicine to kill the disease

called failure. It will make you a successful person.”
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QUOTES OF MOTHER TERESA

“PEACE begins with a smile.”

“LOVE is a fruit in season at all times,

and within reach of every hand.”

“One of the greatest disease is to 

be nobody to anybody.

“The mistake is not that we do this

work, but that we are happy to do it.”

“If you can't feel a hundred people,

the feed just one.”
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MY DREAM

When I was taking bath I found that I had a 

great loss of hair. When I went to sleep I

was thinking about the hair fall and my

wish of discovering exact medicine of

preventing hair loss. In my sleep I had a

wonderful dream. Fairy god mother appeared

and gave me a golden bottle it looked so

beautiful. And she said ''this will solve your

problem''.And she disappeared. I opened the

bottle in the morning and saw it was too

heavy...... I poured water and put it back in

my hand and it changed into oil. This really

helped me so much... suddenly I woke up. I

peeped in the window and saw that the bus

was waiting for me..... I hurried up and I

rushed down stairs.

BUT I FELT SAD WHEN I HEARD''THE

BUS WAS ALREADY LEFT''......
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TEAM LITTLE KITES

നനത്തി
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