
    Naglunsad ang CNDIII ng 

pagsasanay para sa mga 

batang mamahayag para 

mas mapalawak pa ang 

kanilang kaalaman tungkol 

sa napili nilang katgorya. 

Nakiisa ang mga maba-

bang paaralan tulad ng A. 

Mabini, Tala, NHC, MH Del 

Pilar, Pangarap, MLQ, at 

Pag-asa Elementary 

School. 

     Ginanap ito sa NHC Ele-

mentary School .May mga 

     SIPAG AT TIYAGA  ang 

kailangan para sa tagum-

pay.  

     Bilang paghahanda sa 

nalalapit na paligsahan 

para sa mga batang 

mamahayag,naglunsad ng 

journalism fellowship ang 

bawat distrito sa lungsod 

ng Caloocan upang higit 

pang mapalawak ang ka-

sanayan ng mga batang 

mamamahayag ng bawat 

iba’t ibang tagapagsalita 

ang bawat kategorya. 

Kabilang dito ang mga 

gurong tagapagsanay ng 

AMES na sina Gng.Jesusa 

B. Felipe at Gng. Maricar 

D.C Magallanes. 

      Sinimulan ito ng ika- 

8:00 ng umaga hanggang 

ika-3:00 ng hapon. Sad-

yang inilunsad ito para sa 

mga batang baguhan pa 

lamang ngunit nais na 

matuto sa larangang ito. 

  
          
        
        
        
                                                                  
     

 

 Saksi ang N-H-C 

Elementary School, lugar 

kung saan dinaos ang 

naturang pandistritong pag-

sasama ng mga tagapag-

sanay at mga batang mama-

hayag sa paghubog sa 

kanilang kakayahan sa 

napili nilang kategorya. 

   Nilahukan ng mahigit dala-

wang daang batang mama-

hayag mula sa pitong paaralan 

mula sa iba’t-ibang distrito. 

   Tinulungan nila ang kanilang 

sarili upang malinang ang 

kanilang  kakayahan para sa 

pakikipaglaban nila sa ibang 

paaralan. 

     Inaasahan ang pag-unlad 

ng kanilang kaisipan para sa 

kanilang napiling larangan.  

Makabagong pamamaraan 

ng pagbabalita gamit ang 

WORDPRESS 
                                         -Gift             

     Nilinang ang kakayahan ng mga 

batang mamahayag mula sa pitong 

paaralan ng CND III ngayong araw. 

    Ang expanded collaborative desk-

top publishing with online applica-

tion  is on the way for a change da-

hil nasa makabagong teknolohiya 

na ang ating pagpapahayag gamit 

ang wordpress.com na ibinahagi 

nina   Bb. Maricar D.C. Magallanes 

at Gng. Jesusa B. Felipe . 

     Gamit ang MS Publisher ibina-

hagi nila ang pamamaraan upang 

ito ay mailathala sa wordpress. 

     Dito ibinigay  ang iba’t ibang 

kaalaman na makakatulong sa 

makabagong pamamaraan ng pam-

paaralang pamamahayag. 
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     Masaya , Nakakapa-

god , Natututo ang nara-

nasan ng mga batang 

mamamahayag sa kani-

kanilang Fellowship. 

     Ginanap ang Fellow-

ship noong Agosto 13, 

2015 sa ganap na ika-

8:00 ng umaga. Dumalo 

din ang mga tagapag-

sanay ng A. Mabini na 

sina Ma’am Jesusa B. 

Felipe at Ma’am Ellen 

Cauba. 

     May ginanap ng maik-

ling programa , pagkata-

pos ng maikling programa 

tahimik na nagsipasok 

ang mga batang 

mamamahayag sa kani-

kanilang silid. 

     Masaya at Matagum-

pay ang nangyaring Fel-

lowship ng mga batang 

mag-aaral ng A. Mabini . 

punong guro ng N-H-C 

at iba pang guro. 

      Ang mga paaralang 

dumalo ay Pag-asa , 

Pangarap , N-H-C , MH 

Del Pilar , Tala Elemen-

tary School , ang pi-

tong paaralang du-

malo sa Fellowsip sa N

-H-C.       Tahimik na 

     Masiglang gumising 

ang mga batang 

mamamahayag ng 

mababang paaralan 

ng A.Mabini dahil 

sabik na sabik sila sa 

nasabing kaganapan. 

     Nagsimula ang pag-

sasama-samang ito sa 

paninimula ng mga 

nagtungo sa kanilang 

silid kungsaan naroon 

ang kanilang iba’t-

ibang kategorya. 

     Natapos ang Fel-

lowship ng Masaya da-

hil may nakuhang 

bagong kaalaman sa 

pagsulat ng balita. 
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Angel  O.  Dancel  

     Naganap ang pag-

eensayo ng mga batang 

mamamahayag sa paara-

lang N-H-C E/S. Noong 

Agosto 13,2015 sa ganap 

na ika-8:00 ng umaga. Ka-

sama ang aming tagapag-

ensayo at kabilang ang mga 

mamamahayag ng  A. Mab-

ini E/S. Upang mahasa ang 

aming  mga kakayahan sa   

kakayanan  sa balita sa 

iba’t-ibang larangan. 

    Nangyari ito upang 

matuto ang mga baguhan 

at mapaigting ang samahan 

ng mga mamamahayag ng 

mga iba’t-ibang paaralan ng 

distrito. 

     Nakatulong sa kanila 

angpagdalo sa Fellowship .  

          Nakatulong sa kanila 

angpagdalo sa Fellowship . 

Umuwi ang mga batang 

mamamahayag na Masaya 

at dala-dala ang natutunan 

mula sa kanilang guro . 

Setyembre 20, 2015 



Pilipinong nagtatrabaho 

sa ibang bansa para sa 

kanilang pamilya dito sa 

Pilipinas dahil hindi lahat 

ng mga ipinapadala nila 

ay nakakarating sa 

kanilang pamilya dahil ka-

pag ito ay tinitignan na sa 

custom ang ilan sa mga 

trabahador ay kinukuha o 

     Maraming Pilipino ang 

pumupunta sa ibang 

bansa para doon na 

magtrabaho dahil mas 

malaki ang kanilang si-

nesweldo doon at 

makakapagpadala sila ng 

mga kailangan pamilya 

dito sa Pilipinas. 

     Nagpapadala ang mga 

ninanakaw ang ilan sa 

mga laman sa mga balik-

bayan box 

     Kawawa ang mga nag-

tatrabaho sa ibang bansa 

dahil ang kanilang pina-

ghirapan ang makikina-

bang lang ay ang mga 

taong magnanakaw. 

kabilang sa napiling interes o 

kategorya. 

     Tinuruan ng mga tagapag-

sanay upang mahasa ang 

kanilang kakayahan sa pag-

susulat ng balita. 

     Ang bawat kalahok ay mati-

yaga at nagagalak na nag-

pamalas ng kani-kanilang gall-

ing sa iba’t-ibang laran-

gang kinabibilangan. 

     Masaya ang naging Fellow-

ship ng mga batang mamama-

hayag. Maginhawa ang 

pakiramdam ng matapos sila 

sa kanilang gina-

gawa.Maraming natutunan 

ang mga batang mamamayag. 

     Maagang nagsimula ang 

programa ng mga batang 

mamamahayag sa N-H-C. At 

kabilang ang mga eskwela-

hang A.Mabini , Tala E/S , MH 

Del Pilar, Pag-asa , Pangarap , 

N-H-C at MLQ E/S sa maikling 

programa. Masayang nagsipa-

sok ang mga bata sa kanilang 

mga silid kung saan sila ay 

Setyembre 20 , 2015 

-                     N i  :  M a r k  J a b e z  B .  E s p i n o  

   Ni :VM Oqu ia lda  

  Ni:  sarah Catamora  

munta upang magsanay dito 

bago magsimula ang paligsa-

han para sa mga batang 

manunulat. 

     Masusing sinasanay amg 

mga bata sa pamamagitan ng 

matiyagang pagtutueo ng mga 

napiling guro sa bawat kate-

gorya. 

      Sa aking palagay kung 

taimtim at matiyagang ma-

kikinig sa isinasagawang Fel-

     May malaking maitutulong 

ba ang Journalism Fellowship 

sa mga batang mamamaha-

yag ? 

     Taon-taon ay masiglang 

sinasalubong ng mga batang 

manunulat ang pagsisimula 

ng Journalism Fellowship sa 

paaralang napiling pag 

dausan nito. 

     Maraming estudyante  ng 

iba’t-ibang paaralan ang pu-

lowship ito ay makakatulong. 
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     Tagaktak ang pawis ng 
mga bata na maglalaro ng 
taekwodo. Sila ay nagsasanay 
ng dalawang beses sa isang 
araw . Mayroong 7:00-9:30 ng 
umaga , at mayroon ring 1:00-
3:00 ng hapon. 

     Si Sir Resty Gomez ang 
kanilang tagapag-sanay. Isina-
sagawa nila ito mula Lunes-
Sabado ng umaga at 
hapon.Kaya nila ito isinasa-
gawa upang lalo pa silang gu-
maling sa larong taekwondo. 

      Ito ay kanilang ginagawa 
sa Mababang Paaralan ng A. 
Mabini. Sila ay nagsasanay 
para sa nalalapit na sa ika—24 
ng Setyembre , 2015. 

     Sa kabila ng mat-
inding pagsasanay 
hindi pinalad na mag-
wagi ang koponan ng 
paaralang elementarya 
ng A.Mabini. 

     Nanguna pa rin ang 
koponang nagmula sa 
P.A.E.S. 

     “We still have the 
courage to try again 
next time around” sabi 

     Tagaktak ang 
pawis ng mga nag-
eensayong mga bata 
para sa larong balibol 
bilang paghahanda sa  
nalalapit na Sports 
Fest sa A. Mabini.  

     Ang mga gurong 
tagapagsanay sa mga 
batang manlalaro ay 
sina Sir Maverick , Sir 
Dumasig at si Ma’am 

Rhoda. 

ng tagapagsanay ng 
mga batang A.M.E.S. 

     Buong pusong ti-
nanggap ng A.M.E.S 
ang kanilang pagkatalo 
at may pagpapakum-
babang  nakipagkamay 
sa kanilang katunggali. 

     Ginawa nila ang 
lahat ng kanilang 
makakaya para  sa na-
sabing laban.  

Pagsasanay ng mga batang Volleyball  

     Natapos ang ikala-

wang quarter sa iskor na 

20/20 , pantay ang 

iskor ng dalawang kopo-

nan pero ginawa naman 

nila ang kanilang kayang 

gawin upang maglaman-

gan ang bawat isa. 

     Sa ikatlong quarter ay   

na foul si Richard La-

garde ng A.M.E.S kaya 

nakapagfree-throw ito 

ng apat na beses ngunit 

lahat ng free-throw hindi 

nakapasok. 

     Nakapagiskor ng 16 

     Nagwagi ang A.M.E.S 

sa larangan ng Basket-

ball laban sa T.E.S sa 

sport fest na ginanap 

noong Setyembre 5 , 

2015 sa Glorietta Cov-

ered Court . 

     Sa unang quarter ay 

naka-iskor ng 15 puntos 

ang A.M.E.S at 17 pun-

tos naman sa T.E.S sa 

pangunguna ng kanilang 

captain ball na si Sir 

Enrique Enriquez at 

kanilang coach na si Sir 

Maverick Embalsado. 

na puntos si Clyde La-

garde ng T.E.S kasama 

ng apat na three point 

shot ni Cedrique Alipio. 

Natapos ang ikatlong 

quarter sa iskor na 

23/27 , lamang ang 

T.E.S. 

     Sa huling quarter at 

huling minuto ay sinigu-

rado naman ng A.M.E.S 

ang magandang laban. 

     Natapos ang laban sa 

iskor na 28/24 , T.E.S 

ang nagwagi.  

A.M.E.S kontra T.E.S 
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