
                                       Bharatiya Vidya Bhavan’s Public School  Vidyashram 

                                                         Jubilee Hills- Hyderabad  

తరగతి:4                                         Telugu Spellathon   2019-20 

లక్ష్యం:  To enrich the vocabulary of the students and help them learn spellings of new words. 

 

  JULY AUGUST NOVEMBER DECEMBER JANUARY FEBRUARY 

1 సంగరేణి సంరదాయం రకితి గోదావరి వేటాడి రములమమ 
2 తోృ తన ఫాదరదం రజ్ఞ మహారష్ర సనేహం బొ మమ గురరం 
3 రకరమం వుకలక్ష్ం ుసతకలు మూలాధారం బెచ్ఽుకునేది తెలివ ైనవడు 
4 రుదరమమ రక్ష్సఽడు చెతత  బుట్ ఆంధర రదేశ్ ధానాయలు కలిస బెలిస 
5 రమదాసఽ రమశివుడు జ్ాగరతతగ నాగరికత గోధఽమలు తూరసంగ 
6  కరరసఽత  కథ తృరవతీదేవి కురచులు తరయంబకం కొతత  చ్ఽట్ం కంయయటర్ 

7 సమరసయం నలుగు ండి తృల స్క్ జ్నమసా నం జీడిుు తోృ స్ పసఽ 
8 చారిమనారు అలాల రు ముదఽు  ఆకరషణీయంగ దక్షిణ గంగ వ ండ ియలు తోృ స్్ట మాన్ 

9 ఆదివస క ైలాస మంతా స్లు వసఽత వులు విశలబైెన అరిటాకు ఉతతరం 
10  భదరా దిర కుమారసవభు సంవతసరం వేదవయసఽడు కందిుు ఆతితగ 
11 రము నాయకుడు నశించ్కుండా రతిష్ కక తరర వ లందఽ యజుయల ైన 

12 శిషయయడు ములలల కలలల  తృలిథిన్ ఓనమాలు లిల బావ చిరునామా 
13 రయాణం రదక్షిణం జ్లాశయం మంతరకూటం భూభు కుతూహలం 



14  భయం న ైవేదయం కలుషయం అనేదానం నవువకునేది ఖచిుతంగ 
15 ఉతాసహం నవరతిర విషవయువు ఉతతర వహితు ెసరుు ెండిల  తిరక 

16 ధెైరయం తుమజ్జనం జీవకోటి  కళేశవరం సర ుు ధనయవదాలు 
17 అనఽమానం నరభుంచ్ఽమనాే విధా చేయడం తిరవేణి సంగమం యరా లు సనేహితయడు 
18  గబటి్ తృడి ంటలు ఉకరం తృర ణహిత మరమరలు ఎదఽరుచ్ాు 
19 ఫోరుమతు దేశభిమానం తృమరుడు వీర వతుత వసర రచక్షించి 

20 జ్ాతీయ 

సబైెకయత 

స ంత లాభం హేమంబు ధరమురి తృ ద లలల మురుగుతూరు 

21 వుకలక్ష్ం దేశసఽా లంతా అతాయశ ఉగర నరసంహం ఫాష  తతృలా కరయలయం 
22 రక్ష్సఽడు దాన ధరమలు శతయర వు బరహమగుండం అభిరుచి రయబైెన 

23 తృరవతి దేవి ఉవసం సవరగము సతయవతి సంగరం న్ కోడ్ 

24 కుమారసవభు సారోయదయం బంధఽవులు చ్కర గుండం తలతృగ సమాజిక సనవ 

25 దినమంతా వుఫాకంక్ష్లు తూతిరుడు సంతరషమాత కలమషం జీవిత బీమా 
26 సంఖయ కరమశిక్ష్ణ తుగరహించి గంగ సేనం చిరునవువ డితృజిటలల  

27 కిషామమ మహమమదీయులు సరుము కోటిలింగలు దఽకణం సంకేతికం 
28 భీముడు జ్ాతీయ సబైెకయత మావటివడు శతవహనఽలు రిబబనఽల  రిజ్ాఞ నం 
29 ఆజ్ఞ అనేదముమలు గర వంబంత భదరా చ్లం సవచ్ఛం తురమమలన 

30 శివుడు డు ఊహించ్డం బలవంతయడు అంతరేవది సంతరషం ముచ్ుటలల  

 

Note: Telugu Spellathon will be conducted every 2nd Friday of the month. If it happens to be holiday it will conducted on the next working day. 



 


