
Extra-Curricular Activities at Home 

Collection of Aesthetic and Technical Creations 

Programme for Future leaders  

Guidelines for submissions 

• Categories of creations; 

• Aesthetic Creations 

• Technical Creations 

• Articles, poems, stories, incidences, drawings, analysis or comments on a picture,  and      

videos are valid for the collection 

• Mention your name, index number , the batch and your a photograph send us . 

• Guidelines for the creations 

1. Poems and articles 

a. Paper size  – A4 

b. Margin  - Left 1 inch Right ½ inch 

  Top ½ inch Bottom ½ inch 

c. Title  - Sinhala : Font – Iskole potha, Font size – 12, Bold 

- Tamil    : Font – Latha , Font size – 12, Bold 

       d. Body  - Sinhala : Font – Iskole potha, Font size – 12 

 - Tamil    : Font – Latha , Font size – 12 

      e. Number of pages – maximum 2 pages 

     f. Alignment - Justify 

     g. If you wish to add images for your article send the JPG file as separate attachment. 

    h. Hand written articles are not accepted. 

2. Drawings 

 a. Size : A4 

 b. Take a photo and send as JPG file 



 

3. Videos 

 a. Format - MP4 

 b. File size - Maximum 1 GB 

 c. Please send clear and quality videos. 

This is not a compulsory assignment. Only students who wish to test your talents and  showcase 

your skills take this as a golden opportunity. 

 

Thank you.  

 

අනාගතය සඳහා නායකයන් තනමු. 

• නිර්මාණ 

• ස ෞන්දර්යාත්මක නිර්මාණ 

• තාක්ෂණික නිර්මාණ 

• ලිපියක්,  දැ ් / නි දැ ් කවියක් ස ෝ වීඩිසයෝ පටයක් සේ  ඳ ා වලංගු සේ.  

• ඔබසේ නිර්මාණ වල නම, ශිෂය අංකය, කණ්ඩායම  ඳ න් කර ඔබසේ ඡායාරූපයක්  මග 

අප සවත එවන්න. 

• උපසද ්  

1. ලිපි නිර්මාණ ,  ඳැ ්  ා නි ඳැ ් කවි  

a. A4 ප්රමාණසේ නිර්මාණයක්  

b. කඩදාසිසේ වේ පසින් අඟලක්, දකුණු පසින් අගල් ½ක් ,  

ඉ ළින්    ප ළින් අඟල් ½ බැගින් ඉඩ තැබිය යුතුය. 

c. මාතෘකාව : සිං ල : ‘ඉ ්සකෝල සපාත ’ ස ාන්්  

භාවිතසයන්  12 ප්රමාණසේ  අකුරු, සබෝල්් කරන්න  

    සදමළ: ‘ලතා’ ස ාන්් භාවිතසයන්   

   12 ප්රමාණසේ  අකුරු, සබෝල්් කරන්න  



 

 

d. අන්තර්ගතය : සිං ල : ‘ඉ ස්කෝල සපාත ’ ස ාන්්  

      භාවිතසයන්  12 ප්රමාණසේ  අකුරු,    

                 සදමළ: ‘ලතා’ ස ාන්් භාවිතසයන්  12  

    ප්රමාණසේ  අකුරු,  

e. අකුරු වල ප්රමාණය : 12 

f. පිටු ගණන : උපරිම පිටු 2  

g.  ැකසුම    : ‘ජ ්ි යි’ 

h. ඔබ ඡායාරූප ඇතුළත් කිරීමට බලාසපාසරාත්තු සේ නේ ඒවා JPG ආකාරයට 

සවනමම ඇමිණුමක් සල  එවන්න. 

 

2. චිත්ර නිර්මාණ  

a. A4  ප්රමාණසේ නිර්මාණයන් ඡායාරූප ලබාසගන JPG ආකාරයට එවන්න. 

3. වීඩිසයෝ පට  

a. වීඩිසයෝ ආකාරය - MP4 

b. උපරිම 1GB ප්රමාණසේ වීඩිසයෝ පටයක් එවන්න. 

c. ප ැදිලි, ගුණාත්මකභාවසයන් යුතු විඩිසයෝ පට එවීමට  ැලකිලිමත් වන්න.  

මෙය අනිවාර්ය පැවරුෙක් මනාමේ. ඹබමේ අනනයතාවය සහ දක්ෂතාවයන් විදහාදැක්ීෙට 

කැෙැත්මත්නම් පෙණක් ඉදිරිපත්වන්න. 

 

 

 


