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Janab A. Thangal Kunju Musaliar
(1897  1966)

Founder of TKM College Trust

"lf all  the rich  men of our country had come forward  like
Mr. Thangal Kunju Musaliar  many of our problems would have been  sorved"

Dr. Rajendra Prasad
The First President of lndia
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Janab Shahal  Hassan  Musaliar

President,  TKM  College  Trust
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 Message

                                     
                                                             

yahiya S
principal
Tkm Higher Secondary School

coming together is a beginning
keeping together is a progress
working together IS a success''

This famous Adage goes right since our magazine for the year 2019 
titled '' Tech Heights'' is the accomplished of a collective work by 
our teachers and students. they have explored the different aspects of
working together and tasted the flavour of teamwork skills; a skill 
for life. exemplifies the artistic excellence and exhibit the the literary
skills of our student. it might lack perfection but still it is the 
repository of the heart and soul of our students.

 I feel gratified that the legacy of our founding father is being carried
on to the next generation imbibing his Nobel ideals,the students have
tried to disseminate  his aims and views

inspite of all,they en wrapped holistic experience of life by travelling
beyond the boundaries of knowledge. it is proven that the youth in 
our hands are real and can be moulded for a better future . I really 
appreciate each and every one to make this magazine a reality.

Thank you
yahiya
principalprincipal
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Message

                                                                      Anwar Muhammad
        Headmaster

                                                                      Tkm Higher Secondary School

From ideas to achievement

From concept to completion

All that we have done

Make this life a better one

This passion and commitment of the present generation society has proved 
education is not the privilege of only the rich and resulted in the attempt to achieve
the motto.'' education also to the prove and the needy" here I remind you of 
Gandhiji 's famous quotes the world has enough for everyone's need but not 
enough for everyone's greed''

The students puruse a curriculum in international relations world peace conflict 
resolution and related subjects which educated empower and increase there 
intellectual capability in making a difference in the world we are using Technology
you break down the walls that have been created around knowledge and skills for 
eternity..Kudos the entire magazine committee for the lucid and lively present of 
well chosen event and articles. the more informative And carefully chosen articles 
are there  speciality and uniqueness of the thought provoking and inspiring pages. 

Accept everything as every bus you will get very often . so let us do our utmost in 
the remaining time and achieve nothing but the very best.

wish you good luck

Anwar Muhammad
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 LITTLE KITES MASTER AND MISTRESS

 

He who sees further than others can give the world, 
vision. he who forgets children doing things can give 
the word action. He who serves selflessly can give the 
world his best,his true spirit.With this true spirit,with the
feeling of oneness,we present before you these 
pages,'Tech Heights' 2018-2019, a real product of team 
work . We expect this kite's magazine has its own 
educational and inspirational value.
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COMPUTER LAB CO-ORDINATOR

Dear friends and students,

I extended my heartFul support and gratitude 
today little kites team for their fantabulous work 
in making the teach height little kites magazine a
reality kudos to all the members including the 
teacher trainers co-ordination and guidance may 
god shower all his blessing strengthening 
ourselves to act more energetically in all over 
vergers
Thank you
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"Educating The Mind without educating the heart is no 
education at all"
-Aristotle

Fast changing world has set
new standard for success
based on ever increasing
quest for knowledge and
excellence with pragmatic mindset. T.k.m aims to provide 
continuous and comprehensive evaluation education with 
ample facilities for the holistic development and all round 
growth of the child innovative and experimental teaching 
makes the learning process an enlightening one, sparkling as 
it dose with he curiosity of the child 
Endeavour, caliber and dedication are the most important 
key factors behind a successful work. I feel proud to declare 
that with the support and dedicated efforts of our students 
and worthy staff members, we are able to issue recent 
edition of virtual T.k.m h.s.s digital magazine' tech height' I 
hope our readers will find the magazine very informative and 
entertaining. at the same time it will prove to be a good 
platform for all the talented students share and Express their 
knowledge, thought process and to explore there hidden 
talents in addition to improving there writing skills.
With best wishes to all the students and readers
Ajmal.N and saidali.H
Littlekites magazine editor's
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മലയയാളഎം
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വടിദദയാലയഎം 

അറടിവടികന്റെ കവളടിച്ചമ ുണര്ത്ത ുന്നതയാണസ്
                  വടിദദയാലയഎം 

പ ുതടികയയാര ു സെഎംസെസ് കെയാരഎം ര ൂപഎം കകെയാള്ള ുന്ന
           ഒരടിടമയാണസ് വടിദദയാലയഎം 

കെ ുര ുന്ന ു പപതങ്ങള അക്ഷരങ്ങള കചയാലടി
       ത ുടങ്ങടികയയാരടിടമയാണസ് വടിദദയാലയഎം 

 നന്മയ ുഎം സെസ് നനഹവ ുഎം വളര ുകന്നയാരടിടമയാണസ്
                  വടിദദയാലയഎം                     (2)

നന്മകെള  കചയാലടി പഠടിപടിക്ക ുന്ന അധദയാപകെര്
      നയാകള നമ ുക്ക ു മയാത ൃകെയയാകെ ുന്ന ു

  അറടിവടികന്റെ  കവളടിച്ചമുണര്ത്ത ുന്നതയാണസ്
                  വടിദദയാലയഎം       

   ഉള്ളടില് ശ ുദയാപസ് തടിയ ുണര്ത്ത ുന്ന ു
                  വടിദദയാലയഎം       

നന്മയഎം സെസ് നനഹവ ുഎം വളര ുകന്നയാരടിടമയാണസ്
                  വടിദദയാലയഎം        Greeshma 9G
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നനിനകക്കായയ  .....
അകെല ുകെനയയാ മറയകെനയയാ നന
എന് ജനവനടികലരടിയ ുഎം നവദന
നടിന് വടിരഹഎം എന്നടില് നടിറച
മടിഴടിനനര് മഴയയായസ് നന അകെല ുഎം
മടിഴടികെളടില് നടിറകഞയാഴ ുകെ ുന്ന ു  ഞയാന്
മറക്കയാന് കെളടിയയാകത മനസ്സ  ടികന്റെ
തയാള ുകെളടില് എനങ്ങയാനടിന് മ ുഖഎം   
ഞയാന് മറച്ച ുവച ആര ുഎം
കെയാണയാകത ആനരയാട ുഎം പറയയാകത
മഞ ുകെണത്തടികന്റെ വടിശ ുദടിയ ുള്ള
അമ ൃതടികനക്കയാള മയാധ ുര ദമ ുള്ള
ഒര ു ന ുള്ളസ് നസ്നേഹഎം
നന അകെന്ന ുനവയാ ? നന പടിരടിഞ ുനവയാ?
വര ുനമയാ ഇനടി എകന്നങടില ുഎം എന്
ജനവനടില് എലയാഎം ഒയാര്മകെളടില് മയാത്രമയാക്കടി
ഒര ു നനര്ത്ത വടിങ്ങലയാക്കടി 
ഇനടി വര ുനമയാ നന എന്നടില്?
ഏകെയയായസ് ഞയാന് കെയാത്തടിരടിപ ൂ
നടിന് വരവടിനയായസ്........നടിനക്കയായസ്
                              ആരദ:വടി 9G
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ഒര ു കെടിളടിയ ുകട കനയാമ്പരഎം

ഒര ു കെ ൂടടില് കെടിടന്നസ് ത നര്ക്കയാന ുള്ളനതയാ,
ഇനടിയ ുഎം എകന്റെ ജനവടിതഎം ?
ആ കെ ൂടടിന് കെമ്പടികെളക്കടിടയടില ൂകട ഞയാന് 
കെയാണ ുന്ന ു
മറ്റ ുള്ളവര് പറന്നസ് കെളടിക്ക ുന്നത ുഎം മറ്റ ുഎം 
ആ കെയാഴസ് ചകെള  കെയാണ ു നമ്പയാള ഞയാന് ഒയാര്ക്ക ുന്ന ു
ഞയാന ുഎം 
സെനനയാഷടിച്ച എന് നയാള ുകെള 
അവസെയാനടിച്ചകതങ്ങകനകയന്ന സ്?
മരത്തടികന്റെ ശടിഖരങ്ങളടില് നടിന്നസ്
ശടിഖരങ്ങളടിനലക്ക ുള്ള,
എകന്റെ പ്രയയാണഎം കപകടകന്നങ്ങകനയയായകതനസ് !
ഇനപയാള  ഞയാന് അനപക്ഷടിക്ക ുന്നതസ് ഒന്ന ു മയാത്രഎം
നല്കെര ുനത എന് അവസ്ഥ മറ്റയാര്ക്ക ുഎം?

SAIDALI.H   9G
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 മമഴകതതരത
   ഇരടതനന മവളതചമമകക ദതപമമ

    എന മനസതല നന നനമയകക
 മവളതചക വതതറന

    എന കമണമനടചമല നന അകലന
എമനകക

   എനക ഒര സമനഹതതന
   വവശമലതയമയത നന മമറന

                                          (2)
     സസരണക പശതയ നതന സനരമമക മവടക
    എനതകന സസപനനക കടമരക തതരകമന

ഇണയമകന
   ചടമപമളന ചടതല ഒരകതമയതന

 നതന
 കണനതര തളതകള

Ameersha  9G
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നടികന്റെ സെനനഹഎം

നനഞ കെണ്ണുകെളടില്  നടിന്നു നടി തരുന്ന 
സെനനഹഎം 
വരണ്ട  മനസെടില് നടിന്ന ുഎം എകന്ന 
കെ ുളടിരണടിയടികഎം  
ഒരടിക്കല ുഎം അണയയാത്ത തനയയായടി നന എകന്റെ 
മ ുന്നടില്
കെത്ത ുനമ്പയാള
അതസ് കകെടയാത്തയാതടിരടിക്കയാന് ഞയാന് നടിനക്കസ് 
അവരണമയായസ് തടിര ുഎം 
സെനനഹഎം തര ുന്ന നടികന്റെ പ ൂനനയാടത്തടില്
സെനനഹഎം കെവര്കന്നട ുക്കയാന് വന്ന ഈ വണ്ടടിനസ്
ഒരടിക്കല ുഎം കവകറയാര ു പ ൂവടികന നതടടി 
നപയാകക്കണ്ട 
കെയാരദമടില
കെയാരണഎം അതടിനസ് അവശദമയായ നതന് നന 
അനവയാളഎം നല്ക്ക ുന്ന ു    Anilendhu        9g
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മഴമചമലകള

● ചടിങ്ങത്തടികല മഴ
ചടിണ ുങ്ങടിച്ചടിണ ുങ്ങടി

● അനടിക്ക ു വന്ന മഴയഎം
വടിര ുന്ന ുഎം അന്ന ു നപയാകെടില

● മനനത്തടില് മഴകപയസ് തയാല്
മനനടിന ുഎം ഇരയടില

● പ ുണര്തത്തടിനസ്
പ ുഴകവള്ളഎം നകെറയാഎം

● നചയാതടി വര്ഷടിച്ചയാല്
നചയാറടിനസ് പണമടില

● പ ൂയത്തടില് മഴകപയസ് തയാല്
പ ുല ടില ുഎം കനലസ്

Alfas
9G
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അവര്ക്കയായടി മയാത്രഎം

വലയാകത നസ്നേഹടിച്ചസ് നപയായടി
ഹ ൃദയത്തടില് സൂക്ഷടിച്ചസ് നപയായടി
വയാപകയന്നസ് വടിളടിക്ക ുനമ്പയാള
ആ ചടിരടി കെയാണ ുനമ്പയാള
ഉമ്മകയന്നസ് വടിളടിക്ക ുനമ്പയാള
ആ കെണസ് നടിറയനമ്പയാള
ഹ ൃദയത്തടില് ഒര ു കചറ ുകനയാമ്പരഎം
എവടികടനയയാ അറടിയയാകത 
ഒര ുകനയാമ്പരഎം
പകെരഎം കകെയാടുക്കയാന് എന ുണ്ടസ്
പകെയടില് ഇനടിയള്ള ജനവടിതഎം
വടിജയങ്ങള കകെയായസ് തസ് അവര്ക്കയായസ് 
മയാത്രഎം
                        Afsal:N        9F       
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രയാജദങ്ങളഎം                                  
അപരനനാമങ്ങളള                                 

● ദക്ഷടിണയാഫടിക്ക                     -മഴവടില് നദശഎം
● കസെയാമയാലടിയ              -ആഫടിക്കയകട 

കകെയാമ്പസ്
● കെയാമറുണ              -  ആഫടിക്കയകട

വടിജയാഗടിരടി
● മമൗറനഷദസെസ്              -ആഫടിക്കയടികല

മടിനടി  ഇനദ
● ഇക്കക്ക്വനറ്റയാറടിയല് ഗടിനടിയ        - ആഫടിക്കയകട 

                തടവറ 
● എനതദയാപദ                 - മനദഴ സ്സെസ് 

ലയാന്റെ
Nesmal.n      

                     9f                 
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            നയാശഎം
പകക്ഷ ഒന്നറടിയയാഎം
അവസെയാനനയാകളത്തടിക്കഴടിഞ ൂ                      
പ ുതടികയയാര ു കവളടിച്ചതടിന് 
സെയാക്ഷടിയയാക്കയാഎം......
പഴയ പല ുകെള മയാറടിയ ണയ ുന്ന ു
എനന.....വറ്റടിയവടികട.......

ആര ു തണനയക്ക ുഎം നലയാക്കഎം ......
പറയ ു............
പറയ ു............
എലയാത്തടിന ുകമയാര ുത്തരഎം
മന ുഷദനയാണവന്...

മന ുഷദന്അതടികനതട ുക്കയാന് കെഴടിയ ുനമയാ.....     

 sanas  9f

                                                                                                                                                            20



Tech height

Pan grams
 ഒര ു വയാചകെഎം ശ്രദടിക്ക ു.
Two driven jocks help fax my big quiz

മ ുകെളടിലകത്ത വയാചകെഎം വയായടിച്ചടിടസ് എകനങടില ുഎം
പ്രനതദകെത നതയാന്ന ുന്ന ുനണ്ടയാ ?
ഇഎംഗടിഷടികല എലയാ അക്ഷരങ്ങള ുഎം അടങ്ങടിയ 
വയാചകെമയാണസ് ഇതസ്. ഇത്തരത്തടില ുള്ള 
വയാചകെങ്ങകളയയാണസ് പയാന്ഗയാഎം എന്നസ് പറയന്നതസ്

 Naisal 
          9D                      
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Tech height
സ്ഥല തമയാ ശകെള

1 ) വടമ ുള്ള സ്ഥലഎം - Eu'rope'

 2)പദവത്തടികന്റെ സ്ഥലഎം-Kasar'god'
 3)പയാട ുന്ന സ്ഥലഎം-'Sing'apore
 4)കെ ുമയാരടിയ ുകട സ്ഥലഎം-'Miss'oram
 5)പ ുതടിയ സ്ഥലഎം-'New'Delhi
 6)എലടികെള ുകട സ്ഥലഎം-Guja'rat'
 7)കെ ുളമ ുള്ള സ്ഥലഎം-'Pond'ichery

Nandu:BS
9G

അപരനയാമങ്ങള
നകെരള പയാണടിനടി-എ.ആര്.രയാജരയാജവര്മ
നകെരള വയാലസ് മനകെടി-വള്ളനത്തയാളനയാരയായണ നമനനയാന്
നകെരള കെയാളടിദയാസെന്-നകെരളവര്മ്മവലടിയനകെയായടിത്തമ്പ ുരയാന്
നകെരള സെസ് നകെയാടസ്-സെടി.വടി.രയാമന് പടിള്ള
നകെരള  ഇബസ്സെന്-എന്.കെ ൃഷസ് ണന് പടിള്ള
                                          Adarsh praveen 9G
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Tech height
കവനികള ും ത ൂലനികക്കാനക്കാമങ്ങള ും

വയാസെ ുനദവന് നയായര്       :    എഎം ടടി
എഎം പടി ഭടതടിരടിപയാടസ്       :    നപ്രഎംജടി   
പടി സെച്ചടിദയാനന്ദന്           :    ആനന്ദസ്       
വടി.മയാധവന് നയായര്         :    മയാലടി
എന്.നയാരയായണന്പടിള്ള  :    ഒയാഎം നചരടി
കകെ .നയാരയായണന്           :    എന്. 

എന്.കെക്കയാടസ് 
കകെ. ശ്രനക്ക ുമയാര്             :   ആഷയാ 

നമനനയാന്
ലനല നമ്പ ൂതടിരടിപയാടസ്      :       സെ ുമഎംഗല 
വടി. വടി.അയപന്            :    നകെയാവടിലന്

  Muhammed Aslam.S
9B
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Tech height
 മലയമള ഭമഷ

 വതടരന പവമപമല

 മലയമളതതന അധരതതല

  വതടരനതമണന മലയമള ഭമഷ

   തമപ വതരതയന മകരള നമടതല

    നനയമയന നതറയന മലയമള ഭമഷ

  വകരളത തന കവതകള

 കളങമതലമമത പമടതപകഴനതക

  അതതമശഷനഠമമണന മലയമള ഭമഷ

 മമനവ മമനസതതല

   മമയമമത മഹതമയമണന മലയമള ഭമഷ

 മമറതമലമരതകലക മലയമളതയതല

  മമധരരമമറന മലയമള ഭമഷ

saidali

     9G
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Tech height
കുസെ ൃതടി നചയാദദങ്ങള

കവള്ളഎം നടിറച്ച ഒരു വനപയടില് എനടിടയാലയാണസ് ഭയാരഎം കുറയകെ 

      -ദസമരമതടമല
      വടക ഭമഗതന മമതക ചമരകളള വനടന എവതമടയണമകക

            -  ദകതണ ധവതതല

  ചനകമന പറമത മടത

-ആനമടത
    വമതതലകളക ജനലകളക ഇലമത റക എതമണന

-  മഷരക

   കമടതല മളചന വളരന ;    അതന ചണ മതമടമല കരയക

-ഒമടകഴല
        അമ എനതകന ഒര പമയ നലകത അതന നനചമലക നനചമലക

നനയതല

-മചമതല
    വനടതലമണമര കടതചമതന അമങമടക ഇമങമടക ഒമടന

-എലത
Ajas khan 9G
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Tech height
കടകകഥകള

1.ഒനരസെമയഎം നന അതടികന ചുമകന്നു അതസ് നടികന്നയഎം എനസ്? 

 ഷ

2.എടുകഎം നതയാറുഎം വലുതയാകുന്നതസ് എനസ്?

  കെ ുഴടി

3.പല്ലുകെളണ്ടസ് കെടടിക്കയാറടില

   ചനര്പസ്

4.നയാലസ് കെയാലുകണ്ടങടി ഉകണ്ടങടിലുഎം നടക്കയാറടില എനസ്?

  കെനസെര

5.ആയടിരഎം കെണ്ണുകെള ഉണ്ടസ് പകക്ഷ ഒന്നുഎം കെയാണയാറടില എനസ്?

  വല

6.പുറത്തസ് മയാഎംസെവഎം അകെത്തു നരയാമവഎം ഉള്ള വസ്തുനവതസ്?

  മൂക്കസ്

7.ഒരു ശ്രമവമടിലയാകത യയാഥയാര്തദമയാകന്ന കെയാരദഎം ഏതസ്?

   പരമജയക

Anzeena
9F
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ENGLISH
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Tech height

Crazy Abbreviations
NEWS :North East West South
JOKE   :Joy Of Kids Entertainment
AIM     :Ambition In Mind 
Date     :Date And Time Evolution
EAT     :Energy And Taste
TEA    :Taste And Energy Admitted
PEN    :Power Enriched In Nib
SMILE:Sweet Memories In Lip 
Expressions
COLD :Chronic Lung Disease
BYE    :Be With You Every Time        
    
muhammedyazeen
9F
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Tech height

An Exam Match
➢Batsman          : Students
➢Bowler            : Question paper
➢Fielder            : Examiner

       
➢Bouncer : Most difficult question
➢A shoot

      pitched ball    :  A question which is easy            
                                 to answer

➢Yorker             :  Care should be taken to   
                                  answer this question

➢No ball            :  Out of           syllabus
➢Deal ball         :  Choice question 
➢Singles            :   Multiple choice question
➢Four                :   Short answer carrying   

                                 four marks
➢Sixer           :   An easy question carrying 

                                  minimum marks
➢Run out         :   Failing in an exam due to 

                                          Ajmal.n   9f
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Tech height
                                           

    Important Days
January 31    -Street children day
February 4     -World cancer day
March 8          -Inter national women's day
April 7             -World health day
April 23          -English language day
May 3          -World press freedom day
June 1              - Global day of parents 
June 8              - world ocean day
July 11             -World population day
September 27  -World tourism day
October 16      -world food day
November 10  -world science day
December 10  -human rights day

SHREYA  9A
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Tech height
Animal facts

➢ Large kangaroos  can cover 25 feet in a  
single leap

➢ A rabbit's teeth never stop growing
➢ A blue whale tongue along can weigh 

as an elephant
➢ An elephant tooth can weigh as much 

as 5.4kg
➢ Spider web are stronger than steel wire 

of the same thickness
➢ The “basenji” is the bread of dog that 

doesn’t bark 
➢ Lions are the only cats that live in 

groups
➢ sloth bear are the only bears that carry 

their young on their back
➢ Giant pandas  are the only bear that don’t 

hibernate 
                MUHAMMED ASLAM 9B

                                                                                                                                                            31



Tech height
What is the full-form of the word mother? 

M  any hugs 
O   nly smile
T   eaching me
H   elping me
E   motional strength
R   aising me to be strong 

Thaslima
9A

Full form of word POLICE

 P-Politeness
 O-Obedience
 L-loyalty
 I-intelligent
 C-courage
  E-Efficiency

valeedh 
9f
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My sweet sister

I have a loving sister
Her name is Asna
She is studying in 3rd std
She helps me every time 
She is my best friend
I love my sister very much
 Afsal.n

9 f
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Facts about India

➢ India is the world 
largest,oldest,continuous civilization

➢ India is the world largest democracy
➢ India has the world's third largest active 

army. 
➢ India has the largest English speaking 

population in the world
➢ India's space program is on of the top 

Swathi.s
 9A
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Maths and Jokes

What happen to the girl n geometry class

-She sprained her ankle(Angle)

Why is a maths book always unhappy 
-Because it always have lot of problem

Where do maths teacher go on a vacation

-To times square

 
AJMAL.N

      9F
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Full form of word INDIA 

I-INDIA

N-NATION

D-DECLARED

I-IN

A-AUGUST
ANZEENA.S

9F
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If i am
If i am

if I am a Sun

I will give life for world

I am a hill

I will touch the sky

if I am a tree

I will give fresh air

if I am a river if 

I will give pure water

I am a wind

I will give gentle breeze

if I am a plowen

I will give honey

if I am a bird

I will make a nest in a tree

but I am a human

I will live to save our mother planet

MUHAMMED ABIN .M 
8.H
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DRAWINGS
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Asiya
9f

                                  
Mumammed raisy

                                                                                                                                                            39



Tech height

Nadiya nazar
                                            9F

                                   

Afsal.N  
9F

                                                                                                                                                            40



Tech height

GOKUL.RAVEENDRAN
9B
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