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CIRCULAR 
 Dear parents, 

‘Storytelling is ultimately a creative act of pattern recognition. Through characters, plot and setting, a writer 

creates places where previously invisible truths become visible. Or the storyteller posits a series of dots that 

the reader can connect.’- says Douglas Coupland, a Canadian novelist and artist 

To help our students learn and explore this art, we are organizing “Once upon a Time” – A Story Telling 

Competition for Grade 1 to 3 on 1st December, 2017, Friday. The details of the competition are as follows:- 

 

 The students can choose to tell the story in any language i.e. Gujarati, Hindi or English. 

 The Time limit for competition will be maximum 5 minutes.  

  The Criteria for the Judgment will be :- 

 Language (Clarity of Content, Pronunciation and Sentence Structure) 

 Delivery (Clarity of Speech,Loudness, Voice Modulation, Expressions, Body language, Gestures) 

 Presentation (Usage of props or other materials to enhance the presentation) 

Kindly note, the choice of story /props and the preparations for the same will have to be done by the student 

and guided by the parent if required.  

 

Interested students are requested to submit the filled Registration form on or before 24th November, 2017, 

Friday. 

 

 

---------------------------------------------------------Cut Here---------------------------------------------------------------------------- 

 

Registration form for Story Telling competition 

 

Name: ____________________________________ ________ Grade: ________________        

Name of the Story selected (optional)- _______________________________________________ 

Parent’s Signature: - ______________ 

English by : Nishee Nathwani    Gujarati by : Dharmendrasinh Solanki          Approved by : Shivani Acharya 

mailto:contact@radhikaschool.com
http://www.radhikaschool.com/


Radhika EduCare School (CBSE No. : 430324) 
Near JMC Water Tank, Mahaprabhuji Bethak Road, Jamnagar - 1. 
 0288-2571200/01, Mo. 86904 30302, 93282 30302 
contact@radhikaschool.com  Web: www.radhikaschool.com 

 Grade 1 to 3              21st November, 2017 
રિત્ર 

સજુ્ઞ લારીશ્રી, 

કેનેડિમન નલરકથાકાય અને કરાકાય િગરવ કોરન્િએ કહ્ુું છે કે ‘લાર્ાા કશલેી એ અંરે્ ર્ો એક ેટનાને 
ઓખલાની વર્જનાત્ભક કા છે. અક્ષયો, પ્રોટ અને વેડટિંગ દ્વાયા , રેખકો એલી જગ્માઓ ફનાલે છે જમાું શરેા 
અદ્રશ્મ વત્મો દૃશ્મભાન ફ ને છે. અથલા ર્ો લાર્ાાકાય શે્રણીફદ્ધ બફિંદુઓ (ોઇન્્વ) યચે છે જમાું લાચક જોિાઈ 
ળકે.’ 
અભાયા વલદ્યાથીઓને આ કરા ળીખલા અને ળોધલાભાું ભદદ કયલા , અભો ધો. 1 થી 3 ના વલદ્યાથીઓ ભાટે  
“વન્સ અઓન અ ટાઇભ” – અ સ્ટોિી ટેલ િંગ કૉમ્પરટશન નુું આમોજન ર્ા. 1 ડિવેમ્ફય, 2017 - શકુ્રલાયના યોજ 
કયી યહ્યા છીએ. સ્ધાાની વલગર્ નીચે મજુફ છે :  

 વલદ્યાથી ગજુયાર્ી, ડશન્દી અથલા અંગ્રેજી કોઇણ બાાભાું સ્ટોયી(લાર્ાા) કશલેાનુું વુંદ કયી ળકે છે.  

 સ્ધાાની વભમભમાાદા ભશત્તભ 5 વભવનટની યશળેે.  

 વનણાામક ભાદુંિ :  

o બાા (વલમ ચોકવાઇ, ઉચ્ચાયણ ર્થા લાક્યયચના) 

o પ્રસ્તવુર્ (શદુ્ધ ફોરી, પ્રફર્ા, સયૂનો આયોશ-અલયોશ, મખુમદુ્રા, અબબવ્મડકર્, અંગચેષ્ટા)  

o પે્રઝેન્ટેળન (ઉકયણોનો ઉમોગ અથલા પે્રઝેન્ટેળન લધાયલા ભાટે અન્મ વાભગ્રી)   

સ્ટોયી / પ્રોપ્વની વુંદગી અને રૈ્માયી વલદ્યાથીઓએ કયલાની યશળેે, જો જરૂય જણામ ર્ો લારીઓએ ભાગાદળાન 
આી ળકળ,ે જેની નોંધ રેળો.   

િસ ધિાવતાાં વવદ્યાર્થીઓએ િજીસ્રેશન પોભમ બિી તા. 24 નવેપફિ, 2017 – શકુ્રવાિ અર્થવા તે હ ેા જભા 
કિાવવા વનવેદન છે. 
 

-------------------------------------------------------------અરહિંર્થી કાો-------------------------------------------------------------------- 
 

સ્ટોિી ટેલ િંગ કૉમ્પરટશન ભાટે યજીસ્રેળન પોભા 
 

નાભ: ____________________________________________  ધોયણ: ________________        

વુંદ કયેર સ્ટોયીનુું નાભ (લૈકલ્પક): _______________________________________________________ 

લારીની વશી : ______________ 
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