
 

Vacation Social Work “Avasar 2020” : From UniqYOU School, Idar 
 

Today’s Tasks : Date: 05.05.2020 Tuesday મગંળવાર 
 

 Slot 1 : 10 to 11 pm Slot 2 : 11 to 12 noon Slot 3 : 4  to 5 pm Slot 4 : 6 pm onwards 

Day Foundation  
(Individual) 

Practical Life  
(Pair) 

21st Century Skills 
(Individual) 

Man Making Education 
(Family) 

 Tuesday Creative writing  Nature : Kheti / Gardening / 
Watching / Listening Art Great Personalities Day 

 
તમારા કાય�/��િૃતની ન�ધ અને સોિશયલ મી�ડયા સાથ ેક�વી ર�તે �કૂવી તેની ગાઇડલા�સ સૌથી છે�લે આપેલ છે. How to document your 
work/activity and guidelines for the Social Media is given at the end of this document. 

 
Slot 1: 10 to 11 am : Foundation Work : Creative Writing 
 
Std. 1 to 4 :  
 
નીચેનો સવંાદ �રૂો કરો : 
 
મ�મી: મને બે �કલો ........................ આપજો ને. 
�ુકાનદાર: હા બેન, કાપડ ની ........................ લા�યા છો ને ? 
મ�મી: અર� ર� .. �ુ ંતો ......................... જ ગઈ.  
�ુકાનદાર: આમ ............ ચાલે. 
હવ ેમાર� .......................... થલેી આપવી પડશ.ે 
ફર� ..................... ના કરતા.  
 



 
શ�દો : ખાડં, �ૂધ, ડોલ, થલેી, યાદ, �લૂી, જ, હા, માટ�ની, �લા��ટકની, તે�,ુ લે�ુ,ં આ�ુ ં
 
Please complete the following dialogue: 
 
Mummy: Please give me 2 kg of ……………….. . 
Shopkeeper: Yes, mam, Have you brought cloth ……………… ? 
Mummy: Oh, I ……………. It. 
Shopkeeper: This is …….. Good. 
Now, I have to give …………… bag. 
Do not ………… it again. 
 
Words : it, no, plastic, sugar, milk, bag, remember, forgot, clay, do, give, receive 
 
Std 5 to 8  : 
 
િમલનભાઇ : સાહ�બ મને બે ................ �ૂધ આપો ને.  
�ુકાનદાર : �ૂધ તો આ�ુ ંપણ તમે મોઢા પર ................... ક�મ નથી પહ��ુ� ? 
િમલનભાઇ : અર� માફ કરો ભાઈ, હમણા ંતો �ૂધ આપો એ�લે ઝટ .............. ભેગો થા�.  
�ુકાનદાર : બી�ુ ંકઈ આ�ુ ં? 
 
આગળનો સવંાદ તમે �રૂો કરો. ઓછામા ંઓછ� છ લીટ� ઉમેરો. 
 
Milanbhai: Please give me two……………….. Of milk. 
Shopkeeper: I will give the milk. But why are you not wearing ………….. on your face. 
Milanbhai: Forgive me for now. Give me milk so that I can reach …………… quickly.  
Shopkeeper: Shall I give you anything else ? 
 
Add minimum six sentences & complete the dialogue.  
 
Std 9 to 10 : 
 



 
ક�ટલાક લોકો મા�ક પહ�યા� વગર બહાર નીકળ� પડ� છે. તેમણે સમ�વવા એક કિવતા લખો. 
 
Write a poem in any language for those people who go out without wearing the mask. 
 
Slot 2: 11 to 12 noon : Practical Life (Team Work) : Nature : Star Gazing - Farming - Gardening - Watching - Listening 
 
આકાશદશ�ન-૧ 
 
િમ�ો આજથી આપણે આકાશદશ�ન શ�ુ કર��ુ.ં દરરોજ કોઇ એક તારા, �હ, ન�� ક� રાિશનો પ�રચય �મશઃ મેળવી�ુ.ં જો ક� તે પહ�લા ંરાિ�ના આકાશ �ગે 
ક�ટલાક રસ�દ ત�યો �ણી લઇએ… 
 
૧. સામા�ય આકાશદશ�ન માટ� બાયનો�લુર ક� ટ��લ�કોપની જ�ર નથી, ખોટો ખચ� કરવો નહ� !  
 
૨. ચ�ંની હાજર�મા ંઆકાશદશ�નની મ� નથી ! મા� �ૂજ તારાઓ જોઇ શકાય છે તેથી મ�હનામા ં૧૦-૧૨ �દવસ આનદંથી વ�ંચત રહ��ુ ંપડ�. 
 
૩. સોમ, મગંળ, ��ુુ, ��ુ, શિન અને રિવ નર� �ખે જોઇ શકાય, પણ રિવ (�યૂ�) જોવો નહ� ! �ધુ મોટ� ભાગે �દવસે ઉગતો હોવાથી જોઇ શકાતો નથી તો 
નેપ��નુ અને �રુ�નસ જોવા શ�કતશાળ� ટ��લ�કોપ જોઇએ. ��ટુોને તો આપણે કમી કય� છે ! 
 
૪. �હો રોજ �થાન બદલે છે �યાર� તારાઓ સાપે�મા ં��થર છે. 
 
૫. અસ�ંય હોવા છતા ંઆપણે ૭૦૦૦થી વ� ુતારા નર� �ખે જોઇ શકતા નથી, વળ� આપણે ઉ�ર ગોળાધ� (Northern hemisphere) રહ�તા ંહોઇ મહ�મ 
૩૦૦૦ તારા જ જોઇ શક�એ છ�એ. ક�ટલાક તારા ઓ����લયા ક� ��ઝુીલે�ડ જઇએ તો જ દ�ખાવાના છે, તે િસવાય નહ� ! 
 
૬. આકાશ રોજ ૪ િમિનટ વહ��ુ ંઉગે ! એટલે આ� � તારો/�હ રા�ે ૯ વાગે �વૂ� ��િત� દ�ખાયો હોય તે આવતી કાલે ૮.૫૬ વાગે જોઇ શકાય. 
 
૭. આકાશ પણ �યૂ�ની �મ �વૂ�માથંી ઉગે અને પિ�મમા ંઆથમે. ઉ�ર અને દ��ણના તારાઓ મોટ� ભાગે ��િતજની આસપાસ જ ફરતા જોવા મળે છે. 
 
૮. આ� આપણે ��ુને ઓળખી�ુ.ં તે માટ� ધાબા પર ક� ��ુલા મેદાનમા ં(લાઇટ ન હોય તેવી જ�યાએ) જ�ુ.ં હાલ �યા ં�યૂા��ત થયો છે તે �દશામા ં૩૦°-૪૦° 
ની �ચાઇ પર સૌથી તેજ�વી દ�ખાય તે આપણો ��ુ છે. (૯ વાગે તે પહ�લા જોઇ લેવો!) તે કોઇ તારો નથી, �હ છે. 
 
૯. ��ુ કદની સરખામણીમા ંલગભગ આપણી ��ૃવી �ટલો જ છે. અલબ� �યા ંવાતાવરણ નથી. ક�મ નથી ? તે ક�ટલાક િવડ�યો જોઇને સમ� શકાશ.ે 
 
૧૦. ��ુને ��ે�મા ંVenus કહ� છે, આ નામ સ�દય�ની �ીક દ�વીના નામ પરથી પડ� ુછે. તો પહ�લા ંતમે ��ુ જોઇલો પછ� ક�ટલાક મ�દાર િવડ�યો જોઇએ. 



 
 
આભાર, 
હષ�લ �રુો�હત. 
 
Videos on Venus(��ુ) :  
https://youtu.be/nr8T7HdU2zI  
https://youtu.be/mFevZOTOCz4 
https://youtu.be/BvXa1n9fjow  
https://youtu.be/ccg6tzu62PE  
 
Slot 3: 4 to 5 pm (Individual work) : Art :  
 
Std 1 to 5 - we request parents to help the kids. વાલીઓને બાળકોને મદદ કરવા િવનતંી. 
 
Std 6 to 10 - students will do their work independently. આ િવ�ાથ�ઓ કામ �તે કરશ.ે 
 
Make BEST from WASTE from Newspaper : 
Have a look at the videos in the following links to see some examples. You can then come up with your own innovative 
creation. 
 
ચાલો, આ� છાપાના વ�ેટમાથંી બે�ટ બનાવીએ.  
 
નીચેની િવ�ડયો લ��સમાનંા ઉદાહરણો પહ�લા �ુઓ. પછ� તમારા પોતાના નવા આઇ�ડયા ઉપર કામ કર� તમા�ંુ ન�ુ ંકઈક સ�ન કરો. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=N9AlWqb5qdQ  
 
https://www.youtube.com/watch?v=AX-wBHhRjYI  
 
https://www.youtube.com/watch?v=w2cKgSfBoPQ  
 
https://www.youtube.com/watch?v=mzmzk_q0LR4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Olt4fUs0Kpk 

https://youtu.be/nr8T7HdU2zI
https://youtu.be/mFevZOTOCz4
https://youtu.be/BvXa1n9fjow
https://youtu.be/ccg6tzu62PE
https://www.youtube.com/watch?v=N9AlWqb5qdQ
https://www.youtube.com/watch?v=AX-wBHhRjYI
https://www.youtube.com/watch?v=w2cKgSfBoPQ
https://www.youtube.com/watch?v=mzmzk_q0LR4
https://www.youtube.com/watch?v=Olt4fUs0Kpk


 
 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ : - 
 
Slot 4: 6 pm onwards :  Man Making Education (Family work) : Great Personality Day : Std 1 to 10 
 
આજ ના મહાન �ય��ત�વ : ઇ��ા �યૂી  
તમને આપવામા ંઆવલે �લ�કમા ંઆપવામા ંઆવલેી મા�હતી પ�રવારમા ંબધાને મોટ�થી બોલીને સભંળાવો. બધાને શાિંતથી �યાન�વૂ�ક સાભંળવા�ુ ંકહો. 
નાના બાળકો માટ� માતા-િપતામાથંી કોઈ મોટ�થી બોલીને સભંળાવી શક�. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1c6iX6urJa5OSA0E5JC6Rv3lTlcrjoxSC/view?usp=sharing  
 
નીચેના ��ુાઓના મા�યમથી પ�રવારમા ંચચા� કર�યે.  
દર�ક પ�રવારજનોએ ને �છુો ક� ... 
1. એમને કઈ-કઈ નવી વાતો �ણવા મળ�. 
2. તમાર� ���ટ એ એમના �વનની 3 કઈ બાબતો છે � આપણા ં�વનમા ઉતારવી જોઇયે. 
3. અ�ય � પણ તમને યો�ય લાગે તે �છૂ� શકાય. 
 
જો તમને વ� ુરસ પડ�ો હોય તો �રસોસ� લ�કમા ંઆપેલા િવ�ડયો જોઈ શકો.  
 
Today’s Great Personality : Indra K Nooyi 
Please speak loudly about the information given to you through the link. Ask everyone to listen carefully. For smaller kids, 
parents can read it loudly. 
 
https://drive.google.com/file/d/1lhJ09cRJdxNZfOMFNp3CevcH_yQEznqc/view?usp=sharing  
 
Let us discuss in family about the personality by following points: 
Ask everyone of your family members: 

1. What new things that you learned today about this personality. 
2. Which three things about this personality that we can apply in our lives.  
3. Any other points that come to your mind. 

 
If you are further interested, you may see the video of resource links. 

https://drive.google.com/file/d/1c6iX6urJa5OSA0E5JC6Rv3lTlcrjoxSC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lhJ09cRJdxNZfOMFNp3CevcH_yQEznqc/view?usp=sharing


 
 

Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ :  
https://www.youtube.com/watch?v=Bi4H8QAhjrE 
https://www.youtube.com/watch?v=Xy7_J9qQvJw&t=254s 
https://www.youtube.com/watch?v=kAy1mdREauM 
 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ : - 
 
તમાર� બધી ��િૃત અને કામની ન�ધ નીચે �માણે રાખશો:  

● અવસર 2020 ની નોટ�કૂમા ંઆજની તાર�ખ સાથ ેજવાબ / અ�ભુવ  લખશો. અથવા તો અવસર 2020 ની ���પ�કૂમા ં લગાવશો. 
● તમે બનાવલેા ન�નૂા મોટા હોય તો તેને કોઈ બો� અથવા કોથળ�મા ંસાચવીને �કૂ� રાખશો. � ને તમે અવસર 2020 ના �દશ�ન(showcase) મા ં

��લૂમા ંર�ૂ કરશો.  
સોિશયલ મી�ડયા  

● તમે બનાવલે વ�� ુનો ફોટો અને / ક� િવ�ડયો #avasar2020 #uniqyou #school #idar #vacationwork #socialwork હ�શટ�ગ આપી WhatsApp / 
Facebook / Instagram / YouTube / Twitter પર અપલોડ કરો.  

● અને તમને જણાવલેા WhatsApp નબંર 9428063953 અથવા 7990919929 ઉપર � તે �દવસે રા�ે ૯ વા�યા �ધુીમા ંઅ�કૂ મોકલો. અથવા તમે 
આ �લ�ક ને ��લક કર�ને WhatsApp �પુના ભાગ બની તેમા ંતમારા ફોટા અને િવ�ડયો મોકલો. અવસર 2020 ના દ� િનક ર�પો�ટ�ગ માટ�ના �હો�સએપ 
�પુમા ંજોડાવા આ લ�કને અ�સુરો :   https://chat.whatsapp.com/D0wdZtkPcuQ6qoH40tDBto  

 
You need to document your work and activities as below: 

● Write your answers and experiences in the Avasar 2020 notebook or paste your creations in your scrapbook. 
● If your creations are bigger, keep it safely in a box or polybag. That you will display in the Avasar 2020 Showcase in the school. 

Social Media 
● Photographs or videos of your work or creation in action should be taken. Please upload it on WhatsApp / Facebook / Instagram 

/ YouTube / Twitter with the hashtag of #your name #avasar2020 #uniqyou #school #idar #vacationwork #socialwork.  
● Please send the link or photos and videos by 9 pm today on Mobile number 9428063953 or 7990919929 with your full name, 

standard and medium. Follow this link to join WhatsApp group for daily reporting of Avsar 2020: 
https://chat.whatsapp.com/D0wdZtkPcuQ6qoH40tDBto  

 
All The Best 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=Bi4H8QAhjrE
https://www.youtube.com/watch?v=Xy7_J9qQvJw&t=254s
https://www.youtube.com/watch?v=kAy1mdREauM
https://chat.whatsapp.com/D0wdZtkPcuQ6qoH40tDBto
https://chat.whatsapp.com/D0wdZtkPcuQ6qoH40tDBto

