EVERWIN VIDHYASHRAM
9th ANNUAL TALENT COMPETITIONS 2019 – 2020
The 9th Annual Talent Competitions 2019 - 2020 will be held as follows.
*

21.10.2019
[Monday]

Recitation [English & Tamil/Hindi]
[Compulsory for all]

*

22.10.2019
[Tuesday]

Events [Enlisted below]
Category – A (Any One Compulsory)

*

24.10.2019
[Thursday]

Elocution [English &Tamil/Hindi]
[Compulsory for all]

*

25.10.2019
[Friday]

Events [Enlisted below]
Category – B (Any One Compulsory)

*

09.11.2019
[Saturday]

Walk the Ramp [Fancy dress]
[Optional]

STD: II

Note: Last date for enrolling the names for the selected categories of Talent Competitions is on or before
17.10.2019 (Thursday).
I. a) The following are the topics for Elocution Competition which will be held on 24.10.2019 [Thursday].
ELOCUTION [ANY ONE]
ENGLISH TOPICS
TAMIL TOPICS
HINDI TOPICS
1. The Newspaper

1. திருப்பூர் குநபன்

2. The Earth

2. ன் யாழ்யின் இட்சினம்

3. Domestic Animals

3. நூகம்

4. Elephant

4. ாிதழ் யாசிப்தால்
ற்டும் ன்மநகள்

5. Trees

5. நபம் யர்ப்பாம் நமம
பறுபயாம்

b) The following are the topics for Recitation Competition which will be held on 21.10.2019 (Monday)
RECITATION [ANY ONE]
ENGLISH TOPICS

TAMIL TOPICS

1. My Winter Friend

1. ாப்ாப் ாட்டு

2. Mice

2. jpUf;Fws;

HINDI TOPICS

Note: Those who participate in English Elocution must choose Recitation in Tamil/Hindi and Vice Versa.
II. Following competitions will be held on 22.10.2019 (Tuesday) and 25.10.2019 (Friday) Students can
participate in any two events of their choice selecting one from each category.

Category-A (any one)

Category-B (any one)

1. Drawing

1. Clay Moulding

2. Observation [20 items]

2. Leaf Impressions

3. Singing

3. Origami

III. Walk the Ramp: Those interested to participate in Walk the Ramp can give names to the class teacher on or
before 24.10.19 (Thursday)

ENGLISH ELOCUTION
ELEPHANT
TREES
* Elephant is considered to be the largest animal in the
* Mother Earth has given us many gifts.
World.
* One of them is trees.
* They have four legs, two big ears, a long tail and a long * Trees are very important to us.
Trunk.
* Trees provide us timber to make furniture.
* The long teeth of an elephant is called the Tusk.
* Wild animals depend on trees for food and shelter.
* The trunk is used to breathe, suck water, to lift things
* Trees help to prevent soil erosion and floods.
etc…
* They give out oxygen and make the Earth clean and
* Elephant have high intelligence and high memory
cool.
Power.
* Many products such as paper, gum, rubber etc are
* An elephant can live for more than sixty years.
obtained from trees.
* Trees reduce pollution and increase rain.

TAMIL ELOCUTION
நூகம்

திருப்பூர் குநபன்

* ‚நூல்  கல்‛ ன்றும், நூபய ஆகுநாம்

* திருப்பூர் குநபின் இனற்பனர் குநாபசாநி.

நுண்ணிவு ன்றும் கூிார் ஔமய.

இயர் ிந்த ஊர் ஈபபாட்மட அடுத்த

* ம் அிவு யபவும் நிிபவும் நூகம்

பசன்ிநம ஆகும்.

நக்கு னன்டுகிது.

* இயரின் பற்பார் ாச்சிபத்து பதினார்,

* எவ்பயாருயருக்கும் தநக்குத் பதமயனா

கருப்ானி அம்நாள் ஆயர்.

நூல்கம, நூகங்கின் பம்

* இயர் 4 ஆம் ாள் அக்படார் நாதம்

பற்றுக்பகாள்ாம்.

1904ஆம் ஆண்டு ிந்தார்.

* ாடநூல்கள் அல்து நூகத்திற்கு பசன்று

* ந்தாம் யகுப்பு யமப டித்தார். ின் டிக்க

டிக்கும் பாழுது பாதுஅிவு கூடுகிது.

யசதி இன்மநனால் மகத்தி பசவுத்

* அதுநட்டுநின்ி பாது நூகம், பதசின

பதாமிம பநற்பகாண்டார்.

நூகம், டநாடும் நூகம்   நூகங்கள்

* 1932 ஆம் ஆண்டு சட்ட நறுப்பு இனக்கம்

இருக்கின்.

பதாடங்கினது. அதில் திருப்பூர் குநபன் கந்து

* அமயரும் டித்துப் னமடபம் யமகனில்

பகாண்டார்.

நூகங்கள் அமநக்கப்ட்டுள்.

* பாபாட்டத்தில் கந்து பகாண்டபாது,

* ஆகபய நூகங்கமப் பணிக் காப்பாம்.

ஆங்கி அபசின் காயல்துமனால் தடினடிக்கு

ன்மநப் பறுபயாம்.

உள்ாார்.
* நண்மட உமடந்து இபத்தம் பகாட்டின
பாதும், ‚யந்பத நாதபம்! ாபத் நாதாகி பெய்!
நகாத்நா காந்திக்கு பெய்! ன்ப பமங்கி
கீ பம யிழுந்தார்.
* அயர் தன் மகனில் இருந்த சுதந்திபத்தின்
பகாடிமன நனங்கின ிமனிலும் உனர்த்தி
ிடித்தயாப கிடந்தார்.
* இவ்யாப திருப்பூர் குநபன் ‘பகாடி காத்த
குநபன்’ ன்று அமமக்கப்ட்டார்.

HINDI ELOCUTION

ENGLISH RECITATION
MY WINTER FRIEND
One morning I went out to see
A world of white in front of me
So I rolled three balls
And stacked them up,
Rounded the sides
With a push and a jump
I put on a top hat,
A scarf and a face
I named my winter friend
And gave him an embrace
I hope that you will stay for a while
Oh snowman
You have made me smile!

MICE
I think mice
Are rather nice
Their tails are long,
Their faces small,
They haven’t any
Chins at all
Their ears are pink,
Their teeth are white,
They run about
The house at night
They nibble things
They shouldn’t touch
And no one seems
To like them much
But I think mice
Are nice

TAMIL RECITATION
jpUf;Fws;

பாப்பாப் பாட்டு
பாய்பசால்க் கூடாது ாப்ா! – ன்றும்
புஞ்பசால் ாகாது ாப்ா!

1. உள்த்தால் பாய்னா பதாழுகின் உகத்தார்
உள்த்துள் ல்ாம் உன்.
2. ல்ா யிக்கும் யிக்கல் சான்பார்க்குப்

பதய்யம் நக்குத்துமண ாப்ா!- எரு

பாய்னா யிக்பக யிக்கு.

தீங்குயப நாட்டாது ாப்ா!

3. மகபம் உயமகபம் பகால்லும் சித்தின்
மகபம் உபயா ி.

ாதகஞ் பசய்யமபக் கண்டால் – ாம்

4. யாய்மந ப்டுயது னாபதின் னாபதான்றும்

னங்பகாள் ாகாது ாப்ா!

தீமந னிாத பசால்.

பநாதி நிதித்துயிடு ாப்ா! – அயர்
பகத்தில் உநிழ்ந்துயிடு ாப்ா!

5. இன்ா பசய்தாமப எறுத்தல் அயர்ாண
ன்னம் பசய்து யிடல்.

துன்ம் பருங்கியந்த பாதும் – ாம்

6. பசல்ா இடத்துச் சிம்தீது பசல்ிடத்தும்

பசார்ந்துயிட ாகாது ாப்ா!
அன்பு நிகுந்த பதய்ய பண்டு – துன்ம்
அத்தமபம் பாக்கியிடும் ாப்ா!

இல்தின் தீன ி.
7. ிமபநாமி நாந்தர் பருமந ித்து
நமபநாமி காட்டி யிடும்.
8. பசனற்கரின பசய்யார் பரினர்; சிினர்
பசனற்கரின பசய்கா தார்.
9. ழுமந ழுிப்பும் உள்ளுயர் தங்கண்
யிழுநம் துமடத்தயர் ட்பு.
10. அடக்கம் அநபருள் உய்க்கும் அடங்காமந
ஆரிருள் உய்த்து யிடும்.

HINDI RECITATION

Instructions for ANNUAL TALENT COMPETITIONS
Drawing
Leaf
Impression
Singing
Observation
Clay Moulding
Origami
Recitation
Elocution

Walk the Ramp

1. Base should not have readymade outline.
2. A4 size chart or quarter of a chart should be brought.
3. Drawing – Pencil colour, Crayon, Sketch or any form of colouring is allowed.
1. Base should not contain any outlines.
2. Any type of leaf should be brought.
3. Can be theme based.
4. Maximum colour combination can be used to enhance the presentation.
1. Only patriotic or devotional songs can be sung.
2. Only one stanza should be sung.
20 Objects will be placed to observe.
1. Non - toxic clay should be brought.
2. At least three models should be made.
1. At least 5 different models should be prepared.
2. Lines should not be already traced on the paper.
3. Can decorate to enhance the presentation.
1. Parameters: Voice modulation, Body Language, Content, Confidence, Pronunciation.
2. Given content should be recited fully.
1. Parameters: Voice modulation, Body Language, Content, Confidence, Pronunciation.
2. Only 2 minutes.
3. Should start with an introduction.
1. Student should dress up and enact according to the role selected.
2. Character roles should be enacted thoroughly with miming the voice and style of the
person / famous personality.
3. On the stage, dialogue should not exceed more than 5 lines.
4. Parameters: Confidence, Body Language, Intonation, Costume, Presentation &
Preparation.

