
Valluvan Tamil Academy- Speech Competition 
2020 
Guidelines and Topics 
 
வய� 6 , 7:               (3 minutes + 1 Minute Grace ) 

தைல�� �றி��க� 
 

1. வி��ேதா�ப� 
 
வி��ேதா�ப� தமிழரி�  ப�பா� . வி��ேதா�ப� எ�றா� 
எ�ன?வி��ேதா��� �ைற ,உற�க�� , ந��க�� ச�தி�த� 
,,வி��தி� பரிமாற�ப ப�� உண�க� இைவகைள ப�றி ேபசலா�.  
 

2.  தமிழரி� விைளயா��  கப� ,சில�ப�, ஜ�லிக�� ேபா�ற தமிழரி� பார�பரிய விைளயா��கைள 
ப�றி ேபசலா�.  

3. வ��வைர அறி�ேதாமா? வ��வரி� வா��ைக , அவரி� �� ப�றிய சில தகவ�க� 
,வ��வைர ப�றி பிறரி� க����க�,வ��வ� ேகா�ட� ப�றி ேபசலா�  
 
 

4. என�� பி��த தமி� அரச�  உன�� பி��த தமி� அரச�, ேசர , ேசாழ , பா��ய� ம��� கைடேய� 
வ�ள�களி� ஒ�வைர�  ப�றி ேபசலா�.  

  
 
 
வய� 8 , 9,  10:                (4 minutes + 1 Minute Grace) 

தைல�� �றி��க� 
 

1. ந�ஒ��க� ம��� ந�பி� சிற���க�. 
 

 க�வி க��� மாணவ�களாகிய நா� ஒ��க�ைத கைட�பி��� 
வா��ைக� க�விைய பயி�� எ�வா� சிற��ற ேவ���.ந�பி� 
��கிய��வ� ம��� ந�ேலாரி� ந�� வா�ைகைய உய����, 
தீேயாரி� ந�� வா�ைகைய தா���� எ�பைத ப�றி விவரி�கலா�  

2. இ�ைறய கா�தி 

 

கா�தி இ�� ந�மிைடேய இ��தி��தால எ�ப� இ��தி���� 
எ�� உ�கள� க��ைத ப�றி�� , கா�தி த� வா�வி� பி�ப�றிய 
ெகா�ைகக��, அகி�ைச��ப�றி ேபசலா�  
 

3. அ�ச� தவி�!! அ�ச�  எதனா� உ�வாகிற�?அ�ச�ைத தவி��� நா� வா��தா� 
எ�வா� ெவ�றிைய அைடய ���� .ேந�ைமேயா�� உ�ைமேயா�� 



இ��தா� நா� எத��� அ�ச ேதைவ இ�ைல எ�பைத ப�றி 
ேபசலா�  
 

4. �ல�ெபய� (ெவளி) நா�களி� தமி� க�பதி� 
அவசிய� 

 

ெவளி நா�களி� நா� வா��தா�� தமிைழ க�பதி� அவசிய� 
எ�ன ?  ெச�ெமாழிகளி� ��கிய ெமாழியான தமிைழ தமிழ�க�  ஏ� 
ேபணி�கா�க ேவ���?தமிழ�களி� இல�கிய�, கலாசார�, ப�பா� 
உ�ளி�ட ப�ேவ� சிற�பிய��கைள��   ேபசலா�  
 

 
 
 
 
 
 

வய� 11 and above:    (4 minutes + 1 Min Grace) 
தைல�� �றி��க� 

 
1. ம�ணி� �ர� 

ஊரி� சிற���க� .அ�த ஊரி� பிற�த தமி� அறிஞ�க� 
,ப�தியி� இ�ைறய சாதைனக� ம��� சாதைனயாள�க� 
ப�றிய தகவ�க�  

 
2. ச�திராய� 

 

 
வி�ெவளி� �ைறயி� இ�தியாவி� அ��த சாதைன 
ச�திராய� 2. ச�திராய�1 ம���  2 எ�ேபா� ,எத�காக 
ெச��த� ப�ட�? .அ� ெவ�றியி� ���ததா இைத ப�றிய பல 
�வாரசியமான தகவ�கைள ப�றி ேபசலா� . 
 

3. கீழ� ந� தா�ம� ! கீழ� ,ச�க கால வா�வியலி� எ�வா� ெதாட��ைடய� ம��� 
அத� வரலா�� ஆ��� ப�றி�� ேபசலா� 

 
4. ஓ�� ெப�� ெச�ெந� 

 
தமிழ� இய�ைக விவசாய�. ப�ைடய தமிழ�களி�  இய�ைக 
விவசாய� , இ�ைறய விவசாய� ம��� விவசாய�தி� 
நிைலைம ,  விவசாய� லாபகரமான ெதாழிலாக மாற எ�ன ெச�ய 
ேவ���?''எ�பைத ப�றி�� ேபசலா� 

 

 To be fairer to all participants the following rules will be implemented: 

1. Children should come alone to the stage. Parents will not be allowed on stage.               
Once the children are on stage – they’re on their own – No outside help. Judges                
could help if the children are stuck. Points will be deducted for breaching any rules. 

2.While registering for speech competition please mention Speech topic in the           
comments section. 

3. Grace time Marks Reduction: 
Category 1: Ages 6 and 7: (3 minutes + 1 Minute Grace). 
Category 2: Ages 8, 9 and 10: (4 minutes + 1 Minute Grace)  
Category 3: Ages 11 and above: (4 minutes + 1 Minute Grace)  
 



4.No one should read from a written paper. If anyone does, he/she will not be               
evaluated by the judges. Notes will be allowed which is written on kids hand sized               
paper.  

  
5. The Speech competition is open to all students of VTA 
▪    Judges' Decision is final. 
▪    Winners will be posted on VTA web site as early as possible. 
▪    Colloquial form of speech is admitted. 
▪    Usage of English words to the minimal is highly appreciated. 
▪    Competition will be judged based on the following 

 Fluency in Tamil 
 Modulation 
 Information provided 
 Overall presentation 

 


