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PREFACE

“DIGI   BREW   “   is   the   digital   magazine   through   which
the   members   of   LITTLE   KITEs   can   expose   their   digital,   literary
and   artistic   talents.   We  are   proud  of   the   small   group   of   students
who   contributed   their   creative   spirit   in   making   'DIGI   BREW'   a
masterpiece.  Let  me congratulate  the  editorial  board on   its   tireless
endeavour in bringing out this digital publication. I also extend my
sincere  gratitude to the  persons  who have contributed to this   issue
and   enhance   its   perfection   and   beautification   through   their
articles,short   stories,   poems,   photographs   etc.   Literally   this
magazine   is   a   perfect   photo   album   of   our   fulfilment   of   academic
master plan. 

Let our boys and girls  grow as Universal citizens in this
digitalised   world   a   generation   of   eminent   thinkers   and   wise
planners   contributing   to   a   better   world   order.  That   exactly   is   our
wish and that exactly is our dream.

Mr. Kunhabdulla Chelankandiyil
Headmaster

Crescent H S S Vanimal
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DIGI BREW

വവേരുകള

Founder and first manager
of well deep rooted ever

illuminating CRESCENT
(Late. P. Tharuvayi Haji)
“Let his soul rest in peace
and shower blessings on

us.”

Foundation Stones =  Mile Stones 
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 ക്രസനന്റ് ഹഹൈസ്കൂള ചരരിതക

 വകകഴരിവകകാടന്റ്  ജരില്ലയരിവലെ  കരിഴകന്  മലെവയകാരപവദശമകായ  വേകാണരിവമല
പഞകായതരിവന ഹൃദയഭകാഗതന്റ് 1976– ല ആണന്റ് വേകാണരിവമല ക്രസനന്റ് ഹഹൈസ്കൂള സകാപരിച്ചതന്റ്.
വേരിദധ്യകാഭധ്യകാസ  പരമകായരി  പരിന്നകാകത  നരിന്നരിരുന്ന  ഈ  പവദശവത  വേരിദധ്യകാസമ്പന്നമകാക്കുന്നതരില
ഈ വേരിദധ്യകാലെയത  മുഖധ്യ  പങ്കുവേഹൈരിച്ചരിട്ടുണന്റ്.  ജ:  പരി.വേരി  കുഞ്ഞമ്മദന്റ്  ഹൈകാജരി,  പരി.  തറുഹവേഹൈകാജരി,
വപകാഫസർ  ടരി.വക  കുഞ്ഞബ്ദുല്ല,  ടരി.  കുഞ്ഞബ്ദുല്ല  മകാസർ,  സരി.  വക  മമ്മുമകാസർ
തുടങ്ങരിയവേരകായരിരുന.  സ്കൂളരിവന ആദധ്യകകാലെ സകാരഥരികള.  കകാസർവകകാഡന്റ്  ഡരി.ഡരി.ഇ ശണ്ണീ.  ഇ.

വക. സുവരഷന്റ് കുമകാർ, കവേരിയത ഗകാനരചയരിതകാവുമകായ കുന്നതന്റ് വമകായ്തുമകാസർ, തകാമരവശ്ശേരരി ഡരി.ഇ.ഒ
സദകാനന്ദന് മകാസർ എന്നരിവേർ ഈ വേരിദധ്യകാലെയതരിവലെ അധധ്യകാപകരകായരിരുന. പതപവേർതകനത
നരിരൂപകനമകായ ശണ്ണീ.  കുഞ്ഞരികണന് വേകാണരിവമല,  ഡരി.ഹവേ.എസന്റ്.പരി മകാരകായ ശണ്ണീ.  വേരി.  എത
അബ്ദുല  വേഹൈകാബന്റ്,  ശണ്ണീ.  ചന്ദ്രന്  എന്നരിവേർ  ഈ  വേരിദധ്യകാലെയതരിവലെ  പൂർവ്വ  വേരിദധ്യകാർത്ഥരികളരില
ചരിലെരകാണന്റ്.  സ്കൂള  കവലെകാത്സവേതരിലുത  കകായരിക  വമളകളരിലുത  സതസകാന  തലെതരില  ഒന്നകാത
സകാനമുലവപവട  വേരിവേരിധ സകാനങ്ങള നരിരവേധരി  തവേണ വനടകാന് ഈ സ്കൂളരിവലെ വേരിദധ്യകാർത്ഥരി
പതരിഭകളകന്റ്  കഴരിഞ്ഞരിട്ടുണന്റ്.  പഠനരതഗവതന്ന  വപകാവലെ  പകാവഠധ്യതര  രതഗതത
സതസകാനതലെതരില  തവന്ന  ശദരികവപ്പെടുന്ന  ഒരു  വേരിദധ്യകാലെയമകാണന്റ്  വേകാണരിവമല  ക്രസനന്റ്
ഹഹൈസ്കൂള  8,9,10  കകാസുകള  മകാതത  പവേർതരിച്ചരിരുന്ന  ഈ  വേരിദധ്യകാലെയത  2014  ല  ഹൈയർ
വസകണറരി സ്കൂളകായരി ഉയർതരിയരിട്ടുണന്റ്.
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DIGI BREW

WHAT CAN I GIVE ? 

 Life Lessons from My Teacher,
A.P.J.ABDUL KALAM

“ There are two motives for reading a book. One that you enjoy it , the other
that you can boast about it.”

                                                                                  --  Bertand Russel

            The book I am about to introduce is “WHAT CAN I GIVE ?”
by  Srijan  Pal  Singh.  The  author  is  a  product  of   IIM Ahmadabad  who
engraved Dr.Kalam's  face in  his  heart.  He had actively  worked with Dr.
Kalam to promote better  quality education which inspires young minds.

This  book “What can I  give?,  Life  lessons from my teacher”,  is  in
memory of the country's most loved 'Teacher'.

“Dr. Kalam is often remembered as a teacher par excellence, whose
words thoughts  and life  itself  were lessons in many ways.” 

The book is a tribute  by the author, Srijan Pal Singh, who worked
closely with Dr. Kalam till the last day of his life. Recollecting his Mentor's
values, oaths and messages to the youth, Srijan beautifully shares the life
lessons. Dr. Kalam taught beyond the classroom. Giving us a peek into his
daily  routine,  travels,  reflections  on  various  national  and  international
issues,  anecdotes  and  quips,  this  book  helps  reader  get  up  close  and
personal with the greatest Indian of contemporary times.

As teachers I think it is a must read book. What made me read this book
are some words in the introduction when I saw this book on Mathrubhumi
Bookshelves at Calicut, ie, “ A young mind is like clay, It can be moulded
into any shape desired by a master craftsman. A teacher is such an Artist.”
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Some pledges , oaths, the old man who brought wooden rail project,
Arjun, President's intimate friend at his residence, his driver SSLC failed
Kathiresan who completed his  Ph.D. by Dr.Kalam's  inspiration and later
became an assistant professor at the Govt. Arts college Thirunelvli in 2010.
A mere soldier who was on guard duty to President was invited  to have
breakfast with the President. The words of Dr. Kalam which made the author
to  reject  his  career  opportunity  in  a multinational  company on his  first
meeting, ie, “ so Srijan, you have been gifted with the best education blessed
with  high  intelligence  and  you  have  acquired  the  much  sought  after  the
golden recognition. Don't you think that it is now your responsibility to use
all this not only for your own progress, but also for the progress of the nation
and for  solving  the  problems of  the  world.  Wouldn’t  that  be doing true
justice to your abilities?

According to Srijan Pal being with the role model who captured
the heart is something more than a blessing or it  could not be expressed
through words. Featuring many little known stories  and never seen before
photographs as well as certain expressions that were classic. Dr.kalam , this
heart warming memoir will inspire and enlighten immortalizing the words
and  actions  of  a  beloved  teacher.  “To  handle  yourself  use  our  head,  to
handle others use your heart.” Literally it  is  true about Dr. Kalam - the
missile man of India and the generous Indian who had prominent place in
millions of hearts around the world. “What Can I Give ” an unnoticed jewel
on the crown of Penguin Books.
  

Suraj.N
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വവിളവി

LK/2018/16079 CRESCENT HSS VANIMAL                                                                                      10



DIGI BREW

ആകകാശ കണണ്ണീർ 

കകാർമമേഘങ്ങൾ കറുത്തു തുടങ്ങവി 
ആകകാശ കണണ്ണീരയവി  ഞകാൻ മേണവിമലേകക്ക് കുതവിർന്നു 

ഞകാൻ അധവികകംവർഷവിചകാൽ എമനകാടക്ക് 
വഴകടവിചണ്ണീടകം മേനുഷഷ്യർ 

ഞകാൻ അധവികകം വർഷവിചവിമല്ലേങവിൽ സമനകാഷവിചണ്ണീടകം അവർ 
ദദൈവതവിൻ  അരവികവിൽ 

നവിനക്ക് വരുന 
മദൈവത തുള്ളളവികൾ ഞങ്ങൾ. 

പകർത്ഥന 

 പ്രളയയം വന്നണഞ്ഞപപപ്പോൾ അവർ  ദദൈവപതപ്പോടട് പ്രപ്പോർതത്ഥിച്ചു  മഴ  
ശമത്ഥിപത്ഥികപ്പോൻ
വരൾച്ച വന്നണഞ്ഞപപപ്പോൾ അവർ ദദൈവപതപ്പോടട് 
പ്രപ്പോർതത്ഥിച്ചു മഴ 
വപ്പോർഷത്ഥിപത്ഥികപ്പോൻ 
നമ്മുടട പ്രപ്പോർതന 
ദദൈവയം പകേൾക്കുന്നു 
അതട് നൽകേകീടുന്നു.
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പകസരികന്റ് എന്ന വവേല്ലുവേരിളരി

പകാസരികന്റ് ഇന്നന്റ് നമുവകകാരു വവേല്ലുവേരിളരിയകാണന്റ്. പകാസരികന്റ് 
ഉപവയകാഗതരിലൂവട നമുകന്റ് നഷന്റ്ടവപ്പെടുന്നതന്റ് നമ്മുവട വേരുത തലെമുറയകാണന്റ്. നമ്മുവട 
കുടരികളത അവേരുവട കുടരികളവമകാവക പകാസരികരിവന വവേല്ലുവേരിളരി വനരരിവടണരി വേരുത. 

അതരിന്നന്റ് കകാരണത നകാത തവന്നയകായരിരരിക്കുത. അതരിനന്റ് നകാത വചവയ്യേണതന്റ് ഒവരകാറ്റ 
കകാരണമകാണന്റ് പകാസരികന്റ് ഒഴരിവേകാക്കുക. നകാത നരിവതധ്യന ഉപവയകാഗരിക്കുന്ന വപന്, കുപ്പെരി, 
etc. കൂവട വേണ്ണീടരിലുപവയകാഗരിക്കുന്ന കവസര,വമശ etc.ഇവേയരിലുത പകാസരികന്റ് ഉണന്റ് 
ഇവതകാവക നമുകന്റ് അറരിയകാത എന്നരിട്ടുത നകാത പകാസരികന്റ് ഉപവയകാഗരിക്കുന.

      ഇതകാണന്റ് നകാത വചയ്യുന്ന ഏറ്റവുത വേലെരിയ ക്രൂരത. നകാത മനനഃപൂർവ്വത വകകാല്ലുകയകാണന്റ് 
നമ്മുവട വപരക്കുടരികവള അതു വകകാണന്റ് തവന്ന പകാസരികന്റ് ഉപകരണങ്ങളത മറത 
ഒഴരിവേകാക്കുക. പകാസരികന്റ് ഉറപ്പെകായരിട്ടുത ഒരു വകകാലെവേസ്തുവേകാണന്റ്. നകാവമകാരു 
വകകാലെയകാളരിയത മണന്റ് മലെരിനണ്ണീകരണവത ജലെ മലെരിനണ്ണീകരണവത വതകാട്ടുത വേകായ 
മലെരിനണ്ണീകരണവത വതകാട്ടുത അകന നരിലകണവമങരില നകാത ഒവര ഒരു കകാരധ്യത 
വചയകാല മതരി :- പകാസരികന്റ് ഉപവയകാഗരികരിവല്ലന്നന്റ് ദൃഢനരിശ്ചയവമടുക്കുക
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                                    പളയകനന്തര വകരളക

           വകരളതരിവലെ  ഇന്നന്റ്  ജണ്ണീവേരിച്ചരിരരിക്കുന്നവേർ  കണതരില വേച്ചന്റ്  ഏറ്റവുത
ഭയകാനകമകായ  ദുരന്ത  ദരിനങ്ങളകാണന്റ്  കഴരിഞ്ഞു  വപകായരി  വകകാണരിരരിക്കുന്നതന്റ്.
ദുരരിതകാശശകാസ  പവേർതനങ്ങളത  മറത  നല്ല  രണ്ണീതരിയരില  നടക്കുന  എന്നതരില
സതശയമരില്ല.പുതരിയ ഒരു വകരളത വകടരിപ്പെടുക്കുന്നതരിനള്ള ആഹൈശകാനത ബഹുമകാനവപ്പെട
മുഖധ്യമനരി  വകകാടുത  കഴരിഞ്ഞു.ആ  വേകാക്കുകള  വേരിശശസരിച്ചകാണന്റ്  വൃദരുത  കുടരികളത
എല്ലകാവേരുമടങ്ങുന്ന  വപകാതു  ജനത  മുഖധ്യമനരിയവട  ദുരരിതകാശശകാസ  നരിധരിയരിവലെകന്റ്
സതഭകാവേന നലകുന്നതന്റ്.  അതന്റ് നൂറു ശതമകാനത ദുരരിതമനഭവേരിക്കുന്നവേരരിവലെതവമനത
വേരിശശസരിക്കുന.  എന്നകാലുത  പുതരിയ  വകരളത  എങ്ങവന  എന  നകാത
ചരിന്തരിവകണതുണന്റ്.ഇവപ്പെകാഴുണകായ  ദുരന്തവുത  അതരിവന  കകാരണവുത  കകാരണകകാർ
ആരന്റ് എന്നതരിവന കുറരിച്ചുള്ള ചർച്ചകളത വേകാദങ്ങളത പദരിവേകാദങ്ങളവമല്ലകാത നകാത ദരിവനന
കകാണുകയത  വകളക്കുകയത  വചയ്യുന്നതകാണന്റ്.  ഇതരില  നരിവന്നല്ലകാത  നകാത
മനസരിലെകാക്കുന്നതന്റ്  ഇതരത  ദുരന്തങ്ങളകന്റ്  കകാരണകകാർ  നമ്മള
തവന്നയകാവണനള്ളതകാണന്റ്.  ഇവേരിവടയകാണന്റ്  പുതരിയ  വകരളത  എങ്ങവന
എനള്ളതരിവനക്കുറരിച്ചന്റ് നകാത ചരിന്തരിവകണതരിവന പകാധകാനധ്യത. 

           ഈ നരിസകാരനകായ വലെഖകന് സൂചരിപ്പെരിക്കുന്ന കകാരധ്യങ്ങവളകാനത തവന്ന
പകാവയകാഗരികമകാക്കുക എന്നതന്റ് അസകാധധ്യമകാവണന്നറരിയകാത എന്നകാലുത . ചങ്കുറപ്പുള്ള ഒരു
ഭരണകാധരികകാരരി വകരളതരില ഉവണങരില ഇതന്റ് നടപ്പെരിലെകാകകാത എന്നതന്റ് നരിസതശയത
പറയകാത  കകാരണത  പഴയ  വക്ഷേതങ്ങളത  വകകാടകളത  പള്ളരികളത  ഇനത
നരിലെനരിലക്കുന്നതന്റ്  അന്നവത  ഭരണകാധരികകാരരികളവട  ആജകാ  ശകരിയരിലെകാണന്റ്.
അന്നന്റ്  സതഘടരിത/അഴരിമതരികകാരകായ  ഉവദധ്യകാഗസരരില്ല,  സതഘടരിത/

കള്ളപ്പെണരികകാരകായ വതകാഴരിലെകാളരികളരില്ല!  പവക്ഷേ ഭരണകാധരികകാരരികള സതധ്യതരിനത,

ജനന്മയത,  പകൃതരിവസ്നേഹൈതരിനത  അതയധരികത  മൂലെധ്യത  കലപ്പെരിച്ചരിരുന.  അവേർ
എടുക്കുന്ന തണ്ണീരുമകാനങ്ങള ഇരുനൂറു ശതമകാനത ശരരിയകായരിരുന. പവക്ഷേ ഇവന്നകാ!

    വകരളതരില പുതുതകായരി ഒരു വേണ്ണീടന്റ് നരിർമരിക്കുവമ്പകാള പകാലെരിവകണ സുപധകാനമകായ
നരിയമങ്ങളരില  ഒന്നകാണന്റ്  മഴ  സതഭരണരി  എന്നതന്റ്.  ഈ  നരിയമത  എത  വപർ
പകാലെരിച്ചരിട്ടുണന്റ് എന്നതന്റ് പരരിവശകാധരിച്ചകാലെറരിയകാത.  പഞകായതന്റ്  /  വേരിവല്ലജന്റ് അധരികൃതർ
വേരുവമ്പകാള ഒരു കുഴരി തയ്യേകാറകാക്കുകയത പരിന്നണ്ണീടതന്റ്  അവേരുവട മമൗനകാന വേകാദവതകാവട
''മലെ സതഭരണരി''കളകാവുകയമകാണന്റ് പതരിവേന്റ്.  ഇതു വപകാവലെയള്ള ഒരു പകാടന്റ് കകാരധ്യങ്ങള
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കകാറ്റരില പറതരിവകകാണകാണന്റ് ഇവേരിടുവത നരിർമകാണ പവേർതനത ങ്ങള നടക്കുന്നതന്റ്.
അതു  വകകാണ്ടു  തവന്ന  പുതരിവയകാരു  വകരളത  വകടരിപ്പെടുക്കുന്നതരിവന  വേധ്യഗ്രതയരില
ഇതരത  നരിയമങ്ങളവകല്ലകാത  ഒരു  നരിയനണവുത  ഉണകാവുകയരില്ലവല്ലകാ?
വകരളതരിവന പലെ പവദശങ്ങളരില നരിനത വപകാരകാതതന്റ് അയല സതസകാന ളരില
നരിനത മറ്റന്റ്  രകാജധ്യങ്ങളരില നരിന വപകാലുമുള്ള നരിർമകാണ സകാമഗ്രരികള വകകാണകാണന്റ്
നരിർമ്മരിച്ചരിട്ടുള്ളതന്റ്.  ഇവപ്പെകാള  ദുരരിതബകാധരിത  പവദശങ്ങളരിലുള്ള  വകകാൺക്രണ്ണീറ്റന്റ്
മകാലെരിനധ്യങ്ങള  എങ്ങരിവന  സതസ്കരരിക്കുത?  അവതകാവടകാപ്പെത  ഇവപ്പെകാഴുള്ളതരില  കൂടുതല
ഇതരത  വേസ്തുകള  ഈ  പവദശങ്ങളരില  കൂടരിയ  വേരിലെയന്റ്  എതരികകാന്
കച്ചമുറുകരിയരിരരിക്കുന്ന  കരകാറുകകാവരയത  നമുകന്റ്  കകാണകാന്  കഴരിയത.  അവതകാവടകാപ്പെത
തവന്ന  ഇവപ്പെകാഴുള്ള  കശകാറരി  നരിയനണവുത  ,  മണല  ഖനന  നരിയനണവുവമല്ലകാത
എടുത  മകാറ്റവപ്പെടുത.  അതന്റ്  വേണ്ണീണ്ടുത  പകൃതരി  ചൂഷണതരിനത  വകകാൺക്രണ്ണീറ്റന്റ്
വേനവേലകരണതരിനത വേഴരി ഒരുക്കുത. അതു വകകാണ്ടു തവന്ന ഈ വലെഖകവന എളരിയ
മനസരില വതകാന്നരിയ കകാരധ്യങ്ങള ഇവേരിവട വവേളരിവപ്പെടുതരി എന മകാതത.

           വകരളതരില പുതരിയ വേണ്ണീടുകളത വകടരിടങ്ങളത നരിർമരിക്കുനവണങരില അതന്റ്
ഒരു  ഏകണ്ണീകൃത  നരിയമത  അനസരരിച്ചകായരിരരികണത.  അതകായതന്റ്  വേണ്ണീടന്റ്  എന്നതന്റ്
ആഡതബരത  മകാറരി  അതധ്യകാവേശധ്യത  എന്ന  ആശയമകായരി  മകാറണത.  ഒരു  വേധ്യകരിയവട
വേരുമകാനതരിവന  അടയകാളത  അയകാളവട  വേണ്ണീടന്റ്  ആകരുതന്റ്.  ഇനരി  വകരളതരില
നരിർമ്മരികവപ്പെടുന്ന  വേണ്ണീടുകവളല്ലകാത  ഒവര  രണ്ണീതരിയരില  നരിശ്ചരിത  സകാമഗ്രരികള
ഉപവയകാഗരിച്ചന്റ്  ,  ഭൂപകൃതരികന്റ്  അനവയകാജധ്യമകായ  രണ്ണീതരിയരിലുള്ള  പകാന്
അനസരരിച്ചകായരിരരികണത.ഇതു  മൂലെത  നമുകന്റ്  പകാറകള  വപകാടരിക്കുന്നതുത
,കുന്നരിടരിക്കുന്നതുത,  വേയല  നരികതലുത,  മണലഖനനവുത  തണ്ണീർച്ച  യകായത
നരിയനരിക്കുവേകാന്  കഴരിയത.  മകാതവുമല്ല  പകൃതരിദുരന്തങ്ങളണകാവുവമ്പകാഴുള്ള  നഷവുത
ലെഘൂകരരിക്കുവേകാനത  കഴരിയത  എന്നതന്റ്  തണ്ണീർച്ചയകാണന്റ്.വകരളതരിവന  വേടകന്
ജരില്ലകളരിവലെകന്റ് വപകായകാല നമുകന്റ്  കകാണകാത വേണ്ണീടരിന മുടകരിയതരിവനകകാള കൂടുതല
മുടകരി  നരിർമ്മരിച്ച  മതരിലുകള.ഇവതകാനത  ഇനരി  അനവേദരികരുതന്റ്  എന്ന
അഭരിപകായകകാരനകാണന്റ് ഈ സകാധകാരണകകാരനകായ വലെഖകന്. 
നമ്മുവട വേരുമകാനവുത അതധ്യകാഗ്രഹൈവുത വകകാണന്റ് നകാത വേകാങ്ങരിച്ചകാർതന്ന ആഭരണങ്ങള
മകാതകാവേരിവന വനഞ്ചു തുളച്ചു കയറുന്നവേയകാകരുതന്റ്.

സുരകാജന്റ് . എന്
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FREE SOFTWARE DAY

                                 Few slides from the presentation prepared by the LITTLE
KITES of Crescent H S S Vanimal
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COLOUR PALETTE

സബബ്ജില്ല കലലലോൽസവതബ്ജിൽ ഫലോബബ്ജികക്  പപെയക്നബ്ജിന്റിംഗബ്ജിൽ ഒനലോന്റിം സലോനന്റിം ലനടബ്ജി ജബ്ജില്ലയബ്ജിലലകക്  പസലക്ഷൻ ലനടബ്ജിയ ഫലോതബ്ജിമതക്  സഹല, 
സസ്വനന്റിം പ്രയത്നതബ്ജിലൂപടയലോണു വരയുപട ലലലോകപതതബ്ജിയതക്  എനതക്  പ്രശന്റിംസനനീയമലോണു...

FATHIMATHU SAHALA
VIII. B

LK/2018/16079 CRESCENT HSS VANIMAL                                                                                      16



DIGI BREW

COLOUR PALETTE
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CLASS LIBRARY
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അമ്മ വേകായന പദതരി ശവദയമകാകുന.

വേകായനകാ കുറരിപ്പുകള
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വപകന് തൂവേലുകള

2018-'19 സകസകന സ്കൂളകവലകത്സവേതരില
വേരിവേരിധ മത്സര ങളരില എ -വഗ്രേഡന്റ് വനടരിയ മുനനീർ ,
നജനീഹൈ , നുസന്റ്ഹൈ , നസനീഫന്റ് സഫന്റ് വേകന് എന്നരിവേർ
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വപകന് തൂവേലുകള
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ദരിനകചരണങള

            അധധകപക ദരിനക പഥമ പധകനധധകകവനകപക
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ഹൃദയഹൈസക

നരിർധനയകയ വേരിദധകർഥരിനരികന്റ്  പൂർവ്വ വേരിദധകർഥരികളുവട സഹൈകയക പധകനധധകകനന്റ്
ഹകമകറുന
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ഹൃദയഹൈസക
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സൃഷരി     
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സൃഷരി
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ക്രസനന്റ്  മകധധമങ്ങളരില
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DIGI BREW

ക്രസനന്റ്  മമാധധ്യമങ്ങളളില
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DIGI BREW

In Social Media
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DIGI BREW

വപകന് തൂവേലുകള
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DIGI BREW

അന്തരനീകക അനുകൂലമകയകല എലക
വമകടകവേരിരരിയക
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DIGI BREW

മരികവേന്റ്  2017-'18
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LITTLE KITEs 2018-'19
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DIGI BREW

Gratitude deep from heart

We know that a mere 'thank you' is nothing to your
supports and contributions. We the LITTLE KITEs of
Crescent HSS extend our sincere gratitude to all who are
part of this “DIGI BREW”.First of all let me bring in
mind  our  Educational  Department  for  providing  great
opportunity, the District co-ordinators of KITEs, Master
Trainers  ,  who gave timely  instructions  and guidance,
our  Respected  Headmaster  Mr.  C.  K.  Kunhabdulla,
SITC, all staff , LITTLE KITEs crew, pinterest.com for
cover page design , all those who contributed with their
creative spark and specially to my Professional brother
Mr. Rasheed Kodiyura who whole heartedly bestowed his
treasures which makes Digi Brew a photo album.

Once again thousand flowers of Gratitude.

KITES Master

                                                

LK/2018/16079 CRESCENT HSS VANIMAL                                                                                      36


