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    home made solar cooker

Materials

• Cardboard pizza box 

• Pencil 

• Ruler 

• Box cutter or scissors 

• Aluminum foil 

• Clear type of tape 

• Black construction paper 

• Plastic wrap or large, transparent plastic bag 

• Newspapers 

• Oven mitt 

• Dish or pie plate 

• Cooking Ingredients, like those for some mores or nachos (don’t use your oven to prepare 

raw meat) 
• Optional: a thermometer that goes up to 250 degrees F. 

Procedure

1. Clean any stray bits of cheese, sauce or crumbs out of your pizza box. 
2. Using the ruler and pencil, draw a square one inch in from the edges of the top of the box . 
3. Use the box cutter or knife to cut out three of the four sides of the square. 
4. Make a crease along the uncut side of the square to create a flap that stands up. 
5. Cut a piece of aluminum foil large enough to cover the inner side of the cardboard flap. 
6. Wrap the foil tightly, and secure with tape. What purpose does the foil serve? 
7. Line the bottom of the pizza box with black construction paper. What purpose does the 

black paper serve? Would white paper work as well? Why or why not? 
8. Cut two pieces of plastic wrap that are the same size as the top of the pizza box. 
9. Use tape to secure the plastic wrap to the inside edges of the square window you cut into the 

box. You are creating an airtight window. Why do you want to make your oven airtight? 
10.Roll up some newspaper pages into tubes to stuff into the sides of the box. Make sure you 
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are still able to close the lid of the pizza box. Remember—what purpose does the newspaper
serve? 

11.Now it is time to cook something! The best time to use your oven is between 11 AM and 2 
PM. Make sure to set the food on a dish so you don’t mess up the interior of your oven. 

12.One food option is a solar s’more. Place one or two marshmallows on top of a graham 
cracker. Put two to three squares of chocolate on top of the marshmallow. Wait until it’s done
cooking to top it with the second graham cracker. Any idea why it might be smart to have the
chocolate on top? 

13.You could also make nachos by placing grated cheese on top of tortilla chips, or use the 
oven to heat up leftovers or soup. 

Results

On a sunny, warm day, your oven could reach about 200 degrees F. You will notice that food takes 
longer to cook in a solar oven than a regular one.
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William  Shakespeare

William Shakespeare was a literary genius .He is
acknowledged  as  the  great  writer  ,the  English
speaking  world  has  ever  seen  .Stratford  -upon
-Avon  was  the  birth  place  of  Shakespeare.  He
was born in 1564 as the son of John Shakespeare
and Mary Arden . He believed to have studied at
the king's new school in Stratford .
Venus   and  Adonis  'his  first  poem,which  was
published 
in1593,describes  the  failed  love  Venus  had  for
Adonis .
'The Rape of Lucrece 'followed  in1594 both these
poems  are  dedicated  to  Henry  Wriothesley  ,the
earl of south ampton.  Shakespeare is also known
for  his  sonnets  .He  penned  154  sonnets  in  all.
Each  sonnet  had  three  quatrains  and  couplet
.These sonnets can be divided into two sections .
A young noble man is the hero of sonnets 1to126.
An evil dark lady 'with whom 
the poet falls in love is the  subject of sonnets 127
to152.

Shakespeare  authored more  than 30 plays  .'Romeo and
Juliet ' hamlet ' , 'Othello '  and 'Macbeth ' are among the
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most popular of his plays .he passed away in1616.

St thomas hs koorachundu                                                                                           10



Vibrant kites

Khalil Gibran  The  Ever green

                        Steve jerrard Roy   VIII.E

Khalil gibran is the third best selling poet in

the world after Shakespeare and lao -tzu .

Gibran was born in lebanon  as a young man

gibran  moved  with  his  family  to  the  united

states . He began writing in both English and

Arabic .

Gibran     was   a   great   poet     .A   literary   man   and

political rebel,he was a key figure in the renaissance

or   renewal   of     modern   Arabic   literature.   Gibran

broke with tradition by writing prose poetry .   He

was inspired by Blake ,Niet zsche   and the Bible .

The prophet' is Khalil  gibran' s  great work .It is a

St thomas hs koorachundu                                                                                           11



Vibrant kites

book of philosophical essays written in poetic  prose

. The prophet' was published  in 1923 but received

a lukewarm reception . The popularity of the book

rose  in 1930 .  His other works are  The madman'

,The fore runner'  ,and  sand and foam  '.  Gibran

passed away in New York   city on April 10 ,1931.
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MISTAKE
                                                                                                  AGNA SIBY

                                                                                   IX.B

                                                                                                   

When A cry Makes a Mistake
                 It's a New Dish
When a Driver makes a mistake
                 It's a new route 
When a Barber makes a mistake 
                 It's a new hair style 
When a Teacher makes a mistake 
                 It's a new method 
When a Student makes a mistake 

              It remains always as a 'MISTAKE'
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                 EDMOND HALLY
                                                                Alex varghese

                                                 IX:E
EDMOND HALLY [1656-1742],English astronomer and mathematician 
was first to calculate the orbit of the comet later known as the halley's comet.
                  In 1705,he computed that a bright comet was periodic and would 
make an other appearance in 1758.The comet appeared as predicted. But he did 
not see his prediction come true as he died in 1742. Halley established the 
mathematical law connecting barometric pressure with heights above sea level. 
He pioneered our understanding of trade winds,tides,cartography,naval 
navigation and monsoons. He also predicted the extra terrestrial nature of thew 
originators of meteors.
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മമമഹഹ

നൃതമമോടഹ മയതിലെതിലനമോപഹ 
നൃതമമോടവമോന് മമമോഹഹ

ലപയ്യുന്ന കുളതിര് മഞതിലലെ
മഞ്ഞു കണതികകള്കജ്

എന്നതിമലെലകതമോന് മമമോഹഹ

കളകളഹ പമോടന്ന പുഴയുലടെ 
മമോറതില് വതിരതിഞ കളതിക്കുന്ന
ഓളങ്ങളമോകുവമോന് മമമോഹഹ

മതനതിററു വവീഴതിന്ന പൂകളതില് 
മതന് നുകരുവമോന് മമമോഹഹ

മമമോഹങ്ങലളലമോഹ ഉളതിലലെമോതുകതിലയലന്റെ
ജവീവതിതഹ തതിളങ്ങുന.
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തതമരമധമനഹ

കറുത്തു മപമോവഹ എന് മലെയമോളഹ
ഇന്റെര്ലനററതില് ലമമോബബൈല് മഫമോണതില്

മലെയമോള ഭമോഷ മുങ്ങതിതമോഴുന
ഒരു ബകതമോങ്ങതിനമോയതി ലകമോതതിക്കുന

എന് മലെയമോള ഭമോഷ

നന്മതന് നറുലമമോഴതി മുത്തുകള്
സമമോനതിച്ചലതന് മലെയമോളഹ

അറതിവതിലന്റെ അക്ഷര മുത്തുകള്
ലചമോരതിയുഹ തതിരുലമമോഴതി മലെയമോളഹ

കവതിഭമോവനയുഹ സമഭമോവനയുഹ
തുടെതിലകമോടഹ എന് മലെയമോളഹ

പൂമഴയുതതിരുഹ മസ്നേഹലമമോഴതിയമോ-
ലലെലന്നയുറക്കുഹ മലെയമോളഹ

മലെയമോളമമ നതിലന്റെ വതിളതിമകടജ്
തലെചമോയ്ചുറങ്ങുഹ മലെയമോളതികള്

ഇന നവീ ഉറങ്ങുന
അറതിവതിലന്റെ ലവളതിച്ചഹ 

അസ്തമയസൂരസ്യനതിലലെമോടങ്ങുന.
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 പരസസങളതലല രഹസസഹ
സസാധനങ്ങളളെയയും സസവനങ്ങളളെയയും ഉപസഭസാക്തൃ സമൂഹതത്തിളന്റെ മുന്പത്തില് 
പരസസ്യളപ്പെടുത്തുക എന്ന വസ്യസാപസാരതനയും ആദത്തിമ കസാലയും മുതസല ഉള്ളതസാണണ. 
തങ്ങളുളടെ ഉതണപ്പെന്നതത്തിളന്റെസയസാ സസവനതത്തിളന്റെസയസാ ഗുണപരമസായ മൂലസ്യയും 
സബസാധസ്യളപ്പെടുത്തുവസാനുള്ള അവകസാശയും ഓസരസാ ഉതണപ്പെസാദകനുയും 
സസവനദസാതസാവത്തിനുമുണണ.ബസാനറുകളെത്തിലയും മതത്തിലകളെത്തിലയും പത്രമസാണയമങ്ങളെത്തിലയും 
ഒതുങ്ങത്തി നത്തിന്നത്തിരുന്ന പരസസ്യയും ആധുനനീക സസാസങ്കേതത്തിക വത്തിദസ്യയളടെ വരസവസാളടെ 
പുതത്തിയ രൂപയും കകവരത്തിചത്തിട്ടുണണ.

ഒരു പരത്തിധത്തിവളര പരസസ്യങ്ങള് ആധുനനീക സമൂഹതത്തിനണ അനുഗ്രഹമസാണണ. 
പുതത്തിയ സസാധനങ്ങളളെയയും സസവനങ്ങളളെയയും കുറത്തിചറത്തിയസാന് അതു നളമ്മെ 
സഹസായത്തിക്കുന. ഉതണപ്പെന്നങ്ങളുളടെ ഗുണസദസാഷങ്ങള് പരസസ്യങ്ങളെത്തില് നത്തിന 
മനസത്തിലസാകസാനുയും ആവശസ്യമുള്ളതു തത്തിരളഞ്ഞെടുകസാനുയും പരസസ്യങ്ങള് നളമ്മെ 
സഹസായത്തിക്കുന. പുതത്തിയ സസവനങ്ങളളെക്കുറത്തിചറത്തിയസാനുയും അവ 
പ്രസയസാജനളപ്പെടുതത്തി ജനീവത്തിതയും കൂടുതല് ളമചളപ്പെടുതസാനുയും പരസസ്യങ്ങല്    
വഴത്തി സസാധത്തിക്കുയും. 
              ആധുനനീക കസാലതണ സമൂഹ ജസാവത്തിളതയയും മററണ സമസ്ത 
സമഖലകളളെയയും നത്തിയനത്തിച്ചു തുടെങ്ങത്തിയസതസാളടെയസാണണ അതു വരുതത്തി വയ്ക്കുന്ന 
വത്തിപതണ സമൂഹയും മനസത്തിലസാകത്തിത്തുടെങ്ങത്തിയതുയും അതത്തിളനക്കുറത്തിച്ചു ഗഗൗരവമസായ 
ചര്ചകള് ആരയുംഭത്തിചതുയും. ഇന്നണ ഉപസഭസാക്തൃ സയുംസ്കൃതത്തി സപ്രസാതസാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന 
മുതലസാളെത്തിത സയുംസസാരതത്തിളന്റെ ചൂണയത്തിളല ഇരകളെസാണണ പരസസ്യങ്ങള്. 
കൂടെസാളത അവയളടെ ചരടു വലത്തിളകസാത്തു ചലത്തിക്കുന്ന പസാവകളെസായത്തി 
മസാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയസാണണ ഇന്നളത മനുഷസ്യര്.അങ്ങളന വരുസമസാള്  ഗുണ 
പരത്തിഗണനകളെത്തിലസാളത  എനയും വത്തിറ്റഴത്തികസാനുള്ള തനമസാകുന പരസസ്യയും.

                        നമ്മുളടെ സയുംസസാരതത്തിളന്റെയയും നനീതത്തിസബസാധതത്തിളന്റെയയും
സസാമൂഹസ്യ ധസാരണകളുളടെയയും എലസായും തളന്ന അന്ത സതളയ സചസാദസ്യയും

ളചയ്യുന്നവയസാണണ കൂടുതല് പരസണങ്ങളുയും.സസ്വന്തയും വസ്യകത്തിതസ്വളത
ആവര്തത്തിച്ചുറപ്പെത്തിക്കുകയയും തത്തിരളഞ്ഞെടുപ്പെത്തിനുള്ള കഴത്തിവത്തിളന ഫലപ്രദമസായത്തി

ഉപസയസാഗത്തിക്കുകയയും ളചയ്യുന്നവര്സക ആധുനനീക സലസാകളത പരസസ്യങ്ങളെത്തില്

St thomas hs koorachundu                                                                                           17



Vibrant kites

നത്തിനയും കുതറത്തി മസാറസാനസാകുകയള. ഇതസാണണ പരസസ്യങ്ങളെത്തിളല രഹസസ്യയും.
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  ലപമതവതജജഞമനഹ മലമകഹ

➢1886-ല്  ഏതു  രമോജസ്യമമോണജ് അമമരതികയ്ക്ക  സശമോതനസ്യ 
പ്രതതിമ സമമോനതിച്ചതജ് .

➢ഫമോന്സജ്
➢മലെമോകതതിലലെ ഏതു വന്കരയതിലെമോണജ്  ഏറ്റവഹ  കൂടതല്  

രമോജസ്യങ്ങളുളതജ്.
➢ആഫതിക
➢ബചനവീസജ്  റതിപബതികതിലന്റെ  ആദസ്യ  പ്രസതിഡന്റെജ്
➢സണ്യമോതജ് ലസന്
➢മലെമോകതതില്  ഏറ്റവമധതികഹ  ചമോയ ഉല്പമോദതിപതിക്കുന്നതജ് 

ഏതു രമോജസ്യമമോണജ്
➢ബചന
➢മലെമോകതതിലലെ  ആദസ്യലത വനതിതമോ  പ്രധമോനമനതി
➢സതിരതിമമോമവമോ ബൈനമോരനമോയലക

➢ ഭൂമതിശമോസഹ
➢ഭൂമതിയുലടെ  ഉതരധ്രുവതതിനു  ചുറ്റുമുള  സമുദഹ
➢ആ൪ടതികജ്സമുദഹ
➢മലെമോകതതിലലെ  ഏറ്റവഹ  ആഴമമറതിയ  സമുദ ഭമോഗഹ
➢മരതിയമോന ട്രഞജ്
➢ഭുപടെങ്ങള് നതി൪മതിക്കുന്ന  ശമോസശമോഖയുലടെ  മപലരനമോണജ്
➢കമോ൪മടമോഗമോഫതി
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➢മറമോകതി പ൪വതനതിരകള്  ഏതു വന്കരയതിലെമോണജ്
➢വടെലക  അമമരതിക
➢മരുഭുമതികളതിലമോത  ഒമരമയമോരു  ഭൂഖണഹ
➢യൂമറമോപജ്

ശമോസഹ
➢അനരവീക്ഷമ൪ദഹ  അളക്കുന്ന  ഉപകരണഹ
➢ബൈമോമരമോമവീറ്റ൪
➢മകമോശഹ കണ്ടുപതിടെതിച്ചതജ്  ആരജ്
➢മറമോബൈ൪ടജ്ഹുകജ്
➢ആധുനതികരസതനതതിലന്റെ   പതിതമോവജ്
➢ആന്റെണ് ലെമോമവമോസതിയ
➢ദതിമനമോസ൪  എന്ന  വമോകതിലന്റെ  അ൪തഹ
➢ഭവീമന്  പലതി
➢പുകയതിലെയതില്   അടെങ്ങതിയ  മമോരക  പദമോ൪തഹ
➢നതിമകമോടതിന്
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       ANGEL IN EARTH
                             
The indescribable creation in earth
The wonderful creation of god 
The world she is just a mother 
To my mother is my world 

          Her love is higher than hills 
              Her care is deeper than sea      

Mother is only person
      Doesn't  pray for her and 

                                      always pray for me    

Without my mother  home not home
Always lover your mother 
You will never get another 
I  did not know what I would
                                 do without my Mom 

Alright 'I MOST LOVE MY FATHER'
Because my mother like hearing that one most

                                                              SHALU JAZI
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                              Those days 
colours
voices
and clamour around
merriments of the new days
exploring new colours to paint her story

but 
still she says;
she never want to see her
little sister
part her hair into two
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   THE CHRISTMAS GIFT
                 Story by :AGNA SIBY  

                        IX:D

                             It Was Snowing Heavily When Pricky Poruipine
Woke up. He Was Excitingly waiting for this first day in his 
school. He got Ready fast for the school.
                                              It was a huge school  with lot of 
students. He peeped anxiously into his class.  The other animals 
stopped playing when they solo him. They smiled at him which 
took away his shy .He got into class and looked for the seat.       
When all saw his large sharp pines they where frightened . They 
moved back when  he came close . He was sad when he sat  in the 
last bench .Everyone was looking at him scarely  axcept squippy 
the squired . He get loneliness every where . He was in the verge 
of tears when he was at home. He didn't got to school for few days

                           Soon it was Christmas . But pricky was gloomy. 
Then the door bell rang. He opened the door and saw his class mates. 
But what most attracted him  was the gift box. He opened it to find 
sponge pieces. Then squippy took a sponge and covered his pine. All 
did the same. Now he was no more prickly. Everybody hugged him. 
Prickly felt the warmth of Christmas
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  ആതവതശശമസതതലന പരസമയഹ
ശരവീരതതിലന്റെ  പരതിമതിതതികലള  അദജ്ഭുതകരമമോയതിമനരതിടജ്   മലെമോകമറതിയുന്ന

പ്രഭമോഷകനുഹ മമമോടതിമവഷണലഹ ആയതി        മമോറതിയ      ഒമോസജ് മട്രലെതിയകമോരനമോണജ്

നതികജ് വജതിസതികജ്.

1982 ലടെട്ര-അമമലെതിയ  സതി൯ ഡഹ  എന്ന  അപൂ൪വ  മരമോഗവമമോയമോണജ്    നതികജ്

ജനതിച്ചതജ്.ബകകമോലകള്  പു൪ണ്ണമമോയുഹ വതികസതികമോത അവസ്ഥയമോണതിത .

i.ലകമോമമഴതില്  ബൈതിരുദവഹ  ബൈതിരുദമോനനരബൈതിരുദഹ  മനടെതിയമശഷഹ

2005 ല്അമദ്ദേഹഹ ബലെഫജ് വതിതത്തൗടജ് ലെതിഹബൈജ്സജ്എന്ന സന്നദ്ധ സഹഘ ടെനയ്ക്കജ് രൂപഹ

നല്കതി.  2007 ല്  പ്രസഹഗനതതിലൂലടെ   മറ്റുളവ൪കജ്പ്ര മചമോദനഹ  പകരുന്ന

ആറ്റതിറ്ററ്റ്യൂഡജ്  ഈസജ്   ഓള്ടതിറ്ററ്റ്യൂഡജ്എന്ന  സഹഘടെനയുഹ  സ്ഥമോപതിച.  ബൈട൪ഫജ്ബള

സ൪കസജ്  എന്ന  മഷമോ൪  ടജ്ഫതിലെതിമതിലൂലടെ  മതികച്ച  നടെനുള  പുരസമോരവഹ  നതികജ്

മനടെതിയതിടണജ്.  ബലെഫജ്  വതിതത്തൗടജ്  ലെതിമതിറ്റജ്സജ്  അണ്സജ്  മറ്റമോപബൈതിള്    ബൈതി   ദജ്

ഹമോന്ഡജ്സജ് ആന്ഡജ്  ഫവീറ്റജ്തുടെങ്ങതിയവ അമദ്ദേഹതതിലന്റെ     പ്രശജ്സത      

ഗന്ഥങ്ങളമോണജ്   ഭമോരസ്യയുഹനമോലെജ്  മകളുമുള നതികജ്  വജതിസതികജ്ഇന്നജ്  മലെമോകലമമമോടഹ

യമോത്രലചയ്ത്ത പ്രമചമോദനമോത്മകമമോയ പ്രഭമോഷണങ്ങള് നടെതതിവരുന
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CHANDRAYAN  PROJECT

Chandrayan 1 is India's first ever mission to explore the moon.It was launched from 

the Satish Dawan Space Centre in Sriharikotta on 22 October 2008,by the PSLV 11 

space vehicleand reached the orbit of moon on 8 November 2008.On November 11 it 

started revolving around the moon in a polar orbit of 100km height.On 14 November 

,it created history by seperating the Moon Impact Probe [MIP] from the mother 

vehicle and landing it near the southpole on the surface of the moon.Chandrayan 1 

aims to study this neighbour of ours for the next 2 years by remeote sensing with the 

help of ten scientific equipments.The basic aim of this project is to enhance our 

planetary knowledge about the only natural satellite of earth the moon.Besides it also 

proposes to increase India's technological expertise in the field of space technology and

to equip and enable the new generation Indian scientists to face frash challenges in 

inter researches.
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