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Just A Minute 
Dear Parents, 

We are glad to announce that the school is organizing Just A minute Competition for Grade LKG and 
UKG. The competition intends to give an opportunity to the participants to test and improve their skills like 
group dynamics and team work along with assessing their concept clarity. The details of the competition are 
as follows:- 

 This is a team event. The teams will be decided by the class mentors. (Participation is compulsory for all.) 

 The participants will perform the given task in a group and in one minute’s time. 

 Nature of the Tasks:- The activities will be based on various academic concepts e.g. Phonics Concepts like Letter 

sounds, Beginning sounds, Ending sounds , Vowels Sounds or Math Concepts  like skip counting, Counting by 

adding one, Matching, Sorting, Pairing, etc. 

 The First round/Selection Round for the competition will be held on 23rd July, 2018, Monday during the school 

hours. 

 The selection of the participants/groups will depend on the scores at the end of the first round.  The highest 

scoring teams will be selected for the final round. 
 The Final round will be conducted on 26th July, 2018, Thursday.   
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જસ્ટ અ મિમનટ 

સજુ્ઞ લારીશ્રી,  
અભો જણાલતાાં આનાંદ અનબુલીએ છીએ કે , એલ.કે.જી તથા ય.ુકે.જી.  ભાટે સ્કરૂ જસ્ટ અ મિમનટ  સ્ધાાન ુાં આમોજન 

કયી યહી છે. સ્ધાાનો મખુ્મ હતે ુસહબાગીઓને તેભના કૌળલ્મો જેલા કે સમહુ કામા તથા ટીભ લકાની કસોટી કયલા તેભજ તેને 
લધ ુસાયા ફનાલલાની તક આલાનો છે.  સ્ધાાની વલગત નીચે મજુફ છે. : 

 આ ટીિ ઇેન્ટ છે. ક્રાસ ભેંટય દ્વાયા ટીભ નક્કી કયલાભાાં આલળે.(દયેક એ બાગ રેલો પયજજમાત છે.)  

 સ્ધાકોએ આેર કાર્ય સમહુિાાં અને એક મિમનટિાાં પરૂ્ય કરાનુાં રહવેે .  

 કાર્યની મગત : પ્રવવૃિઓ વલવલધ ળૈક્ષણણક મદુ્દાઓને ય આધારયત હળે  જેભ કે, પોવનક્સ કોંસેપ્ટ જેભ કે, અક્ષયનુાં 
ઉચ્ચાયણ, ળરૂઆતનુાં ઉચ્ચાયણ અને અંતનુાં ઉચ્ચાયણ, સ્લયનુાં ઉચ્ચાયણ અથલા ગણણતનાાં કન્સેપ્ટ જેભ કે , 

સયલાાલા દ્વાયા ગણતયી, ભેણચિંગ, સોરટિંગ, ેરયિંગ લગયે. 
 તા. 23 જુલાઇ, 2018 – સોિારનાાં યોજ સ્કલૂ સિર્ દરમિર્ાન પ્રથિ/મસલેક્વન રાઉન્ડ મોજલાભાાં આલળે.  

 સ્ધયકો / સમહુની સાંદગી પ્રથિ રાઉન્ડના અંતે િેળેલ સ્કોસય ય આધારયત હળે. સૌથી લધ ુસ્કોરયિંગ કયનાય 
ટીભને પાઇનલ રાઉન્ડ ભાટે સાંદ કયલાભાાં આલળે.    

 તા. 26 જુલાઇ, 2018 – ગરુૂારનાાં યોજ પાઇનલ રાઉન્ડ મોજલાભાાં આલળે. 

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

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

