
 First timer? Veteran? 

Sila ang mga gurong tagapagsanay 
sa pamamahayag. 

Alam natin na ang pagtu-
turo ay isang hindi birong prope-
syon lalo pa’t marami pa itong kaaki-
bat na ibang responsibilidad sa 
paaralan bukod sa pagiging isang 
class adviser.Ang pagiging gurong 
tagasanay ay nangangailangan ng 
sapat na karanasan sa pakikipag-
kapwa-tao, may bukas na isipan , 
may disiplina, may positibong 
pananaw sa sarili at higit sa lahat 
mayroong mahabang pasensiya. 
 Ang pagiging isang SPA 
ay isang mabigat na responsibilidad 
bagama’t ito’y isang dagdag na tra-
baho sa pagiging guro masarap sa 
pakiramdam na makapagbahagi ng 
kaalaman sa mga batang may mu-
rang isipan.Lahat susuungin para 
lang magtagumpay sa mga kompeti-
syon, kahit pa na sila’y gabihin, ok 
lang basta para sa kaunlaran at 
ikatatagumpay. 

 Hindi rin masasabing na-
pakaperpekto ng ating mga guro 
kung kaya’t sila’y  
masipag na sumasali at nakikibahagi 
sa mga seminar na inilulunsad ng 
mga asosasyon ng Campus Jour-
nalism kung saan madadagdagan 
ang kaalaman nila upang maibahagi 
ito sa mga batang mamamaha-
yag.Hindi rin natatapos ang 
kanilang pakikibaka sa pagiging 
isang SPA ng kanilang paaralan 
kundi simula lamang ito na sila’y ay 
may mga responsibilidad na dapat 
gampanan. 

Sila nga ang maituturing na 
mga Bayani! Mabuhay SPA Ca-
loocan! 

 

                                                                                                               

 

Buhay SPA... 

 Ang pamama

hayag o peryodismo ay 

i s a n g  e s t i l o 

ng pagsusulat ng tu-

wirang pag-uulat ng mga 

kaganapan.
[1]
 Ang kataga 

ay ginagamit upang ilara-

wan ang 

m g a  g a w a i n  n g 

mgapahayagan, mga pala-

bas na pambalita sa 

telebisyon at radyo, at sa 

mga magasing pambalita.  

 Maraming iba't 

i b a n g hanapbuhay 

na pambalita at pangka-

batiran sa larangan ng 

pamamahayag, katulad 

ng mga trabaho ng mga 

tagapag-ulat na pampaha-

yagan, ankor na pam-

balita sa telebisyon, 

manunulat, patnugot, 

tagaguhit o ilustrador, at 

litratista o potograpo. 

Ang mga taong nagha-

hanapbuhay sa larangan 

ng pamamahayag ay 

pangkalahatang tinatawag 

n a 

mga tagapamahayag, ma

mamahayag , 

o peryodista.
[2]
  

Kabilang sa mga tungku-

lin ng pamamahayag ang 

mga sumusunod:
[3]
 

 Magbigay ng 

kabatiran o balita sa isang 

malaking bilang ng mga 

tao sa isang maayos na 

paraan.Pumunta sa likod 

ng mga kaganapan upang 

imbestigahan ang gawain 

ng pamahalaan at ng mga 

negosyo.  

Magpaunawa at maging 

gabay ng mga tao ukol sa 

kung ano ang naganap o 

nagaganap. 

Libangin ang mga tao sa 

pamamagitan ng pagsa-

salaysay, na maaaring 

saliwan ng katatawanan, 

drama, o musika. 

 Ma gs ab i  ng 

kung paano ginagawa ang 

mga bagay-bagay noong 

naunang panahon. 
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 Kumalas ang 

Gilas Pilipinas mula sa 

dikitang first half para 

gibain ang Talk ‘N 

Text, 93-77 sa pag-

sisimula ng three-day 

MVP Cup kagabi sa 

Smart Araneta Coli-

seum. 

 Humataw si 

star guard Terrence 

Romeo ng 22 points, 

kasama rito ang 4-of-6 

shooting sa three-point 

range at 5 assists Zea-

land, tinalo ang Chi-

nese Taipei, 108-80, sa 

unang laro, ngayong 

alas-5 ng hapon sa four

-team tournament na 

kanilang ginagamit 

bilang preparasyon sa 

2015 FIBA Asia Cham-

pionship. 

 Nauna nang 

tinalo ng Nationals ang 

Kiwis via overtime, 92-

88, sa nakaraang 37th 

Jones Cup sa Taipei. 

 Ang nasabing 

torneo sa Changsa, 

China na nakatakda sa 

Setyembre 23 hang-

gang Oktubre 3 ang 

tumatayong regional 

qualifying meet para sa 

2016 Olympic Games 

sa Rio De Janeiro, Bra-

zil. 

 K u m a m a d a 

sina Brook Ruscoe at 

Ray Turner ng tig-25 

points para bandera-

han ang Saints, isang 

top club team sa New 

Zealand, sa four-team 

pocket tournament na 

nagsisilbing tune-up 

games ng Gilas Pilipi-

nas para sa 2015 FIBA 

Asia Championship.  

Tabi Diyan!!! Ito ang halos isigaw ni Natural-

ized player Andray Blatche sa knilang laban 

kontra New Zealand sa MVP Cup ni Manny 

V. Pangilinan (Photo: Pilipino Star Ngayon) 

Let’s play Luksong Tinik 

Ang Luksong Tinik ay isa sa mga popular na la-

rong Filipino, na nilalaro ng dalawang koponan na 

may parehas na bilang. Ang bawat koponan ay 

mamimili ng pinuno na malimit na kakayahang 

pinakamataas tumalon sa grupo, na kung tawagin 

ay “Nanay”. 

Makatapos mamili ng “Nanay”, at mamili kung 

sino sa dalawang koponan ang mag-uumpisa ng 

laro. Dalawang manlalarong magkaharap ang 

pagdirikitin ang kanilang mga talampakang mag-

sisilbing “tinik”. Magsisimulang magsipagtalon 

ang bawat miyembro ng kabilang koponan sa 

”tinik”, hanggang makatalon ang huling kasapi. 

Kung sakali't walang tumama sa “tinik” ay darag-

dagan ang pagpapataong ng mga kamay hang-

gang tumaas ang tinik. 

Sports Editorial 

Pacquiao Vs Mayweather 2, 

Malabo 
 Hindi na mangyayari ang inaasahang 

rematch ni undefeated champion Floyd May-

weather Jr. kontra Pambansang Kamao Manny 

Pacquiao matapos muling magretiro si May-

weather matapos talunin si Andre Berto sa isang 

unanimous decision noong Setyembre 12, 2015. 

 Matatandaang sa unang laban ng dala-

wang kampyon ay nanaig si Pretty Boy kay 

Pacman gamit ang matinding taktika. Ngunit 

maramin ang hindi kumbinsido sa naturang laban. 

Ang tinaguriang Fight of the Century ay nagging 

Hype of the Century dahil naboring ang mga ma-

nonood sa ipinakta ng dalawa. 

  Naging isyu din ang shoulder injury ni 

Pacquiao at ang hindi pagpayag na pagturok ng 

pampamanhid ngunit kamakailan ay natuklasng 

mayroong nilabag si Mayweather ukols sa inii-

nom na gamut. 

 Anuman ang naging resulta ng laban 

kailangan na nating tanggapin na hindi na lalaban 

si Mayweather sa takot na madungisan ang kan-

yang malinis na record 49-0. 


