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Grade 1 to 9                                   12th June, 2018 

MATH MANIA- A Math Quiz 
Dear Parents, 

We are glad to announce that the school is here with its very own Math Mania- A Math Quiz for the 
Students of Grade 1 to 9.  The details of the competition are as under:- 

 The Preliminary/Selection Round for the same would be on 20th June, 2018, Wednesday. It would be a 
grade wise written test which would have questions related to the concepts of the previous years. For 
example, Grade 1 would be tested on the Pre-Math concepts of UKG and LKG or Grade 4 will be tested 
on the concepts/topics taught up till grade 3 and likewise for all grades.  

 Attempting the Preliminary Round is compulsory for all students. 

 From each grade, 4 best students (1 from each house) will be selected for the final round. The final 
round would be between the teams as follows:- 

o There will be four Categories i.e. Grade 1-2, Grade 3-4, Grade 5-6 and Grade 7-8-9 and in each 
of the categories there will be 4 house wise teams with one member from each grade 

 The dates for the final rounds are as follows:- 
Grade 1-2 and Grade 3-4   - 28th June, 2018, Thursday 
Grade 5-6 and Grade 7-8-9 - 29th June, 2018, Friday 

 
 All the best to all Math Maniacs  
 
 
સજુ્ઞ વારીશ્રી,  
 અભો જણાવતાાં આનાંદ અનબુવીએ છીએ કે સ્કૂર ધો. 1 થી 9  નાાં વવદ્યાથીઓ ભાટે “મેથ મેનનઆ - મેથ ક્વીઝ”  નુાં 
આમોજન કયી યહી છે. સ્ધાાની વવગત નીચે મજુફ છે :  

આ ભાટે તા. 20 જૂન, 2018 બધુવાયના યોજ સ્કૂર સભમ દયમ્માન પ્રાથનમક/નિેક્શન રાઉન્ડ હશે. જેભાાં ગત વષાની 
વવષમવસ્તનુા આધાયે ઘોયણ પ્રભાણે રેખિત યીક્ષા રેવાભાાં આવશે. દા.ત. ધો. – 1 એ યકેુજી તથા એરકેજીના ગખણતના કોસાની 
ટેસ્ટ આશે તથા ધો. – 4 એ ધો. 3 સધુી શીિવવાભાાં આવેર કોસાની ટેસ્ટ આશે તેવી જ યીતે ફધા ધોયણને રાગ ુડશે.  

તભાભ વવદ્યાથીઓએ પ્રારંભિક રાઉન્ડમા ંપ્રયાિ કરવો ફરજિયાત છે 

દયેક ધોયણભાાંથી શ્રેષ્ઠ – 4(દયેક હાઉસભાાંથી 1) વવદ્યાથીઓની ફાઇન રાઉન્ડ ભાટે સાંદગી કયવાભાાં આવશે. પાઇનર 
યાઉન્ડની ટીભ નીચે મજુફની થશે:  

ચાય કેટેગયી થશે - ધો. 1- 2, ધો. 3-4, ધો. 5-6 તથા ધો. 7-8-9 તેમિ દરેક કેટેગરીમા ં4 હાઉિ પ્રમાણે ટીમ હશે જેમા ં
દયેક ધો. ભાાંથી એક સભ્મ હશે.  

 પાઇનર યાઉન્ડની તાયીિો નીચે મજુફ છે: 
ધો. 1- 2 અને ધો. 3-4 - 28 જૂન, 2018 – ગરુૂવાર 

ધો. 5-6 તથા ધો. 7-8-9  - 29 જૂન, 2018 – શકુ્રવાર 
 
 
દયેક સહબાગીઓને શબુેચ્છા... 
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