PAGSISILBING TAOS-PUSO. Maiging
nakikinig ang mga bata ng mga kwentong
hatid ni Louis Lagare.

CJC-BED Outreach Program, bumida
Nagkaisa ang buong
komunidad ng Cor Jesu College
– Basic Education Department
sa tulong ng CJC- Brother
Polycarp iComDev Foundation
para maiabot ang tulong sa Sitio
Bagumbuhay, Barangay Igpit,
Digos City.
Umabot sa higit 100
bata at higit 20 magulang

ang inabutan ng tulong nang
pumunta ang buong komunidad
ng CJC-BED sa Bagumbuhay
Elementary School, Barangay
Igpit, Digos City noong
Setyembre 27, 2014.
Nagsagawa ng iba’t
ibang programa ang pamunuan.
Kabilang dito ang storytelling,
art class, palaro, pagbibigay ng

mga bitamin at gamot, feeding,
at parenting session para sa mga
magulang.
Layunin ng programang
ito na maabutan ng tulong ang
mga mamamayan sa barangay.
Nagmula sa mga mag-aaral ng
una hanggang ikatlong baitang
ang mga bitamina at sa ikaapat
hanggang ikaanim na baitang

DSPC 2014

POKUS at YOUNKERS, humakot ng parangal
Umuwing nagbubunyi
ang mga manunulat ng Pokus
at Younkers, ang opisyal na
pampaaralang pahayagan
ng Cor Jesu College (Grade
School) sa pagkapanalo sa
nakaraang Division Schools
Press Conference na ginanap
sa Digos City National High
School noong Nobyembre 4–6,
2014.
Humigit kumulang sa
300 partisipante ang dumalo sa
nasabing patimpalak. Nagwagi
pa rin ang mga mamahayag ng
CJC.

Nagkamit ng unang
gantimpala sina Katherine Marie
Flores (News Writing–Fil.),
Patricia Rocamora (Copyreading
& H e a d l i n e Wr i t i n g – F i l . ) ,
Dexter Masonsong (Science and
Teachnology Writing – Eng.), at
dumagdag pa ang Collaborative
Writing Filipino.
Sa ikalawang
gantimpala naman ay sina
Lorrhaine Mae Baintin (Science
and Techonoloy–Fil.), Katherine
Marie Flores (Quiz Bee–Fil.),
ang collaborative writing–
English, at Radio Broadcasting–

Filipino at English.
Nauwi ni Mikaela
Manibog (Editorial Writing–
Fil.) ang ikatlong gantimpala.
Ang ikalimang
gantimpala naman ay nakuha
nina Rica Cadion (Editorial
Cartooning–Fil.), Kristoferson
Aslian (Editorial Cartooning–
Eng.), at Edrelyn Chloe Go
(Feature Writing – Eng.)
Agad-agad
na
nagsimulang maghanda ang
mga mamahayag sa darating ng
Regional Press Conference sa
Enero. Katherine Marie Flores
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ang mga gamot sa lagnat at tiyan.
“Masayang-masaya
kami dahil napili ninyong abutan
ng tulong ang aming barangay.
Mula sa aming puso, kami ay
lubosang nagpapasalamat sa
inyong pagtulong,” pahayag
ni Bb. Mylene G. Samonte,
punungguro
ng
nasabing
paaralan.
Jeralyn Turin

10 bansa magsasanib,
AEC mabubuo

Magkakaisa na ang sampong
bansa sa pagbuo ng ASEAN Economic
Community (AEC) sa darating na Oktubre.
Layunin nitong mapag-isa ang 10 bansa
sa pagkakaroon ng single market at
production base, at ng isang rehiyong
ekonomiko na kayang makipagtagisan sa
buong mundo. Dagdag pa rito ang layuning
magkaroon ng pantay na kaunlarang pangekonomiko. Inaasahan konektado ang AEC
sa pandaigdigang ekonomiya.
Ang
pagkilala ng mga
kuwalipikasyong propesyunal, paguugnay ng mga imprastraktura ng mga
bansang kasapi, at integrasyon ng mga
industriya sa rehiyon para maisulong
ang regional sourcing ay ang mga bahagi
ng kooperasyon. Sa pag-iisang ito, ang
ASEAN ay magiging rehiyon kung saan
may malayang paggalaw ng mga produkto,
serbisyo, skilled labor, at negosyo sa mga
kasaping bansa.
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Balita
Nationwide Earthquake Drill, niyanig ang CJC
Hunyo–Disyembre 2014

ALERTONG PAGGANAP. Seryosong ginawa ng guro at mag-aaral ang
DROP, COVER at HOLD.

Feeding Program

Pinagtitibay pa rin
Limang piso ang iniipon ng
bawat mag-aaral ng CJC – BED
upang makapagbigay ng tulong
sa inilulunsad na Feeding
Program taon-taon sa Sitio
Bagumbuhay, Igpit, Digos City.
Ngayong taon, ilulunsad
ang programa sa Pebrero 4,
2015. Pumili ang mga gurong
tagapayo ng mga mag-aaral na
lalahok sa nasabing programa.
Makikilahok ang lahat ng
antas mula Kinder hanggang
ikaapat na taon. Sila ay
pupunta sa komunidad upang

pagsilbihan ang mga magaaral doon. Pangungunahan ng
mga mag-aaral sa ikawalong
baitang at ikaapat na taon
ang palatuntunan, palaro, at
pagpapakain sa mga mag-aaral.
“Ito ay tiyak na magiging
m a s a y a a t m a t a g u m p a y.
Matututo
ng
maraming
katangian at kagandahang asal
ang mga mag-aaral sa magiging
karanasan
nila,”
pahayag
ni Gng. Lizelda Torrazo,
Community
Engagement
Coordinator.
Aiza Ambo

Inilunsad ng National
Association of Physical
Educators, Department of
Education, at Ancieta Enterprises
ang National Dance Training
and Workshop na nilahukan ng
mahigit sa 200 guro mula sa iba’t
ibang paaralan sa Region XI
noong Disyembre 27 hanggang
29, 2014 na ginanap sa Davao
City National High School.
Layunin nitong
palawakin ang kaalaman ng mga
guro sa iba’t ibang sayaw.
Napili si G. Dann
Ian Broa bilang representante
ng Pilipinas sa nakatakdang
International Dance Training

Workshop sa darating na Pebrero
24–28, 2015 na gaganapin sa
Boracay Island.
Mahigit sa 1,000
partisipante ang dadalo
sa nasabing workshop na
nagmumula pa sa iba’t ibang
bansa sa Southeast Asia. Kasama
si G. Broa sa anim na gurong
napili mula sa Region XI.
“Malaki
ang
pasasalamat ko sa Panginoon sa
pagkakataong ito. Excited akong
dumalo at makipagsabayan sa
buong mundo,” pahayag ng
guro. Naghahanda na ang guro
sa kanyang pagdalo.
Danielle Artajo

G. Broa, sasabak sa IDTW

Matagumpay
na
inilunsad ng Cor Jesu College
ang Nationwide Simultaneous
Earthquake
Drill
noong
nakaraang Hunyo 2, 2014 bilang
tugon sa Memorandum Order
ni USEC Eduardo del Rosario,
pamunuan ng Civil Defense
Administrator and Executive
Director of the National Disaster
Risk Reduction Management
Council (NDRRMC) nilagdaan
noong Pebrero 26, 2014 sa
pagpapatupad ng R.A. 10121.
Pi n a n g u n a h a n
ni
Bro. Ellakim P. Sosmena,
SC, presidente ng paaralan,
City Disaster Risk Reduction
Management Council
(CDRRMC)
responder
at
mga grupo ng Kabalikat

Radiocom, ALERT, RECON,
CARE group Digos, and
Provincial Risk Reduction
Disaster Management Council
(PDRRDM) Davao del Sur na
nilahukan ng mga guro, magaaral at empleyado ng paaralan.
Ang mga sumuri sa
naturang drill ay sina Gen. G.
Rirao, AFP (Ret.), MNSA, MPA
(RDRRMC XI Chairperson
at Regional Director OCD
XI), Atty. Joseph R. Penas,
CPA (City Mayor, CDRRMC
Chairman), Atty. Einstein
Garry R. Taghoy (CDRRMC
Executive Officer), SFO3
Felix Ticong (Bureau of Fire
Protection), at Engr. Rolando
Oroc (DPWH Digos).
Adrian Pol Jabonero

Pinagtuunan
ng
pansin ng pamunuan ng Cor
Jesu College – Basic Education
Department ang dumaraming
bilang ng mga mag-aaral na hindi
pa marunong at mabagal pang
bumasa at hindi nakakaunawa
sa
binabasa.
Inilunsad
ang
programang
Reading
Remediation para matugunan
ang malaking pangangailangang
ito. Layunin nitong matulungan
ang mga mag-aaral at mapanatili
ang “no non-reader” na estado ng
paaaralan.
Tinuturuan ang mga
mag-aaral sa una hanggang
ikatlong baitang na bumasa.
Para sa ika-4 hanggang ika-6 na
baitang, pagbabasa nang may
pag-unawa naman ang tinuturo.

Sinimulan ito noong
Nobyembre at ipinagpapatuloy
hanggang
ngayon.
Tuwing
Lunes, Miyerkules at Biyernes
isinasagawa
ang
nasabing
programa. Limampung minuto
ang tinatagal nito pagkatapos ng
huling asignatura.
“Malaki ang naitutulong
ng programa para sa mga magaaral na hindi pa lubusang
nakakabasa. Nakikita ko ang mga
kahinaan nila at napupunan ito
sa pamamagitan ng pagbibigay
pagsasanay upang makamit ang
kakayahang pang-akademiko na
dapat ay nakuha na nila,” sabi ni
Bb. Rely Joy Andol, ang gurong
nagbibigay ng serbisyo upang
maipatupad ang programa.
Jeda Godinez

Reading Remediation, ipinatupad

MAKABULUHANG ORAS. Kusang-loob na tinuruan ni Ms. Joy
ang mga batang nasa ikaanim na baitang.
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Pope Francis, sinalubong ng bansa
Noong Enero 15 sa
taong kasalukuyan, lumapag
ang eroplanong sinakyan ng
Santo Papa, sa Villamor Airbase
na nagmula pa sa bansang
Sri Lanka. Milyon-milyong
katoliko ang sumalubong sa
Santo Papa. Kahit ang iba ay
nasa bahay lang, nakatutok pa
rin sa paglalakbay niya sa bansa.
Libo-libong pulis at sundalo ang
nakabantay upang siguraduhing
magiging ligtas ang Santo Papa
saan mang lugar siya pumunta.
Tumungo ang Santo
Papa sa Malacañang para sa
courtesy call ng Pangulong
Noynoy Aquino. Nagpalitan ng
mensahe ang dalawang lider.
Pinunto ng lider ng simbahan sa
kanyang talumpati ang pagiging
tapat at huwag maging kurakot
sa paninilbihan sa bansa.
Dinagdag din niya sa talumpati
ang pagpapahalaga karapatan
ng bawat tao na mabuhay, na
ang buhay ay nagsisimula sa
sinapupunan ng ina. Binasbasan
ng Santo Papa ang bayan at mga

lider nang siya ay lumagda sa
guest book ng Malacañang.
Pinangunahan
ng
Santo Papa ang misa sa Manila
Cathedral
na
libo-libong
mananamapalataya ang dumalo.
Nakipagdiwang sa misa ng
Santo Papa ang buong bansa sa
tulong ng mga livestreaming
sa telebisyon at Internet. “Lahat
ng mga Kristiyano ay tinatawag
ng Diyos na mabuhay ng may
buong katapatan, integridad, at
pag-alala sa kabutihan ng lahat,”
pahayag ng Papa sa kanyang
homiliya.
Sinundan naman ito
ng pakikisalamuha ng Santo
Papa sa daan-daang pamilyang
Pilipino sa SM Mall of Asia
Arena.
Lumipad ang Santo
Papa kinabukasan patungong
Tacloban at Palo Leyte. Nagdaos
siya ng misa at binasbasan
ang lahat ng taong dumalo.
Naiabot niya ang kanyang
pakikiramay lalo na sa mga
nawalan ng pamilya at kaanak.

NSCIW 2014

CJC Science Clubbers, nakipagsabayan
sa buong bansa

TAGUMPAY. Nakangiting pumorma ang mga mag-aaral at guro
matapos tumanggap ng mga parangal.
Humigit kumulang 650 Manibog, Johnric Selma, Rainier
partisipante ang dumalo sa ika- Jarina, Pauline S. Fernandez at
52 na National Children’s Science Ronan Padillo. Ang dalawang
Interactive Workshop (NCSIW) guro naman ay sina Gng. Miriam
noong Disyembre 16 - 19, 2014 Vivienleigh Mori at Gng. Hazel
sa Villa Alfredo’s Resort, San Jane Alim.
Fernando, Pampanga.
Ang NCSIW ay may
Ito ay may temang mga paligsahan tulad ng Quiz
“Enginium: Transforming the Bee, Poster Making, Jazz Chant
city of Zepherum.” Labing isang at Costume Making. Sina
mag-aaral sa elementarya at Kristoferson at Rainier ay naging
dalawang guro ang nakilahok. “Best Bata ng kanilang sektor.”
Sila ay sina Katherine Marie
“Ang saya saya ng
Flores, Kristoferson M. Aslian, NCSIW kaya mabuti nalang na
Gwenneaver
Lao
Ano-os, sumama ako. Marami rin akong
Edrelyn Chloe D. Go, Patricia S. nakilalang kaibigan,” ayon ky
Rocamora, Gia Alyanna Lewis Gwenn Ano-os.
Albacite, Mikaela Angelie J.
Patricia Rocamora

BANAL NA KAWAY. Masayang binati ni Pope Francis ang mga Pilipinong
nakangiting sumalubong sa kanya.

Hindi nagtagal ang Papa sa mga
nasabing lugar dahil na rin sa
bagyong paparating sa lugar.
Tumungo ang Santo
Papa sa University of Sto.
Tomas upang makita ang mga
delegado ng ibang relihiyon at
ang mga kabataan. Nagdaos din
ng misa ang Papa sa Quirino
Grandstand dala ang panalangin
ng kapayapaan at kaunlaran ng

bansa.

Nilisan ng Papa ang
bansa ng may galak sa puso sa
mainit na pagtanggap ng mga
Pilipino sa kanyang pagbisita. Ito
ay naging makasaysayan dahil
ito ang sumunod na pagdalaw
ng lider ng simbahang katoliko
makalipas ang maraming taon.
Katherine Marie Flores

Fun Run 2014 nagtagumpay, silid-aklatan ipapatayo
Inilunsad
noong
Oktubre
26, 2014 ang
kauna-unahang Fun Run na
pinangunahan ng High School
Student Supreme Government
(HSSSG) at Pupils’ Supreme
Board (PSB) na nilahukan ng
buong komunidad ng CJCBED. Isa ito sa mga aktibidad
na ipinatupad ng mga magaaral para sa paglulunsad ng
Intamurals 2014 na ginanap
noong Oktubre 28–31, 2014.
Layunin
ng
programang ito na makalikom
ng pundo para sa ipapatayong

silid-aklatan
sa
Sitio
Bagumbuhay, Igpit, Digos City.
Nagmula ang pundo sa P50
registration fee ng bawat magaaral at kapamilyang lumahok
sa takbuhan. Inanyayahan
din ang lahat na magbigay ng
mga lumang aklat na hindi na
ginagamit.
“Maraming
salamat
sa pakikilahok ninyong lahat
sa programang ito. Tiyak na
maraming bata ang matutuwa sa
adhikain nating ito,” wika ni Dr.
Kirt Antony Diaz, pununguro
ng paaralan.
Ella Galilea

Inilabas
kamakailan
lang ng Department of Education
ang DepEd Order No. 48, s. 2014
– Amendments and Additional
Provisions to DepEd Order No.
45, s. 2007 (Institutionalization
of the Sumpreme Pupil
Government in All Elementary
Schools Nationwide).
Ang probisyong ito ay
nagsasaad na kinakailangang
magkaroon ng Supreme Pupil
Government ang bawat paaralan

sa buong bansa. Binago at
dinagdagan ng ibang probisyon
na makakapagpapatibay sa
paglulunsad ng planong ito.
Layunin ng programang
ito na mahasa ang kakayahang
mamuno ng mga mag-aaral sa
elementarya. Ito ang nakitang
pinakamagandang paraan ng
DepEd upang maihanda ang
mga kabataan na pamunuan ang
bayan.
Jeralyn Turin

DO No. 45, s. 2007, inamendahan ng DepEd
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Obesity: May sagot ba?

Laganap na sa bansa ang pinakabagong anyo ng
malnutrisyon, ang paglobo ng timbang ng maraming
batang Pilipino. Ayon sa pananaliksik, ang mga batang
nabibilang sa mga obese ay mula sa 4 hanggang 11 taong
gulang. Sa ulat ng World Health Organization, umabot na
sa 3 milyon kabataang obese sa bansa. Sabay na paglobo
kanilang timbang ay ang pagdami ng bilang nila.
Nakakabahala ang mabilis na paglaki
ng populasyon ng mga batang malnourished.
Pinangangambahang mas dadami pa ang bilang nila sa
mga susunod na taon kung hindi ito matutugunan.
Hindi nakapagtataka kung bakit mabilis ang
pagdami ng bilang mga batang
mabibigat
ang
timbang.
Naglipana sa mga estante ng kantina ang mga pagkaing
hindi masustansya at walang ibang dala kundi ang taba.
Nagbebenta rin ng matatamis na paninda. Malimit din
ang paglalaro ng mga bata sa labas ng silid-aralan. Dagdag
pa rito ang pagkakalululong ng mga bata sa paggamit ng
gadgets na nakaupo lang. Tanging ang mga daliri lang
ang gumagalaw. Sinasabayan pa ng pagkain ng tsitsirya
at pag-inom ng softdrinks.
Paano ba matutugunan ang suliraning ito?
Ang pagkakaroon ng malusog na pag-iisip at
pangangatawan ay ang susi tungo sa pag-unlad ng sarili
at ng bansa. Kailangan matugunan na ang suliraning ito.

EDITORYAL

Patnugutan
Taong Panuruan 2014–2015

Katherine Marie T. Flores
Pangunahing Patnugot
Mikaela Manibog
Pangalawang Patnugot
Aleyah Rabaria
Patricia Rocamora
Patnugot sa Isports
Tagawasto-Tagaulo ng Balita
Louie Ann Dotimas
Patnugot sa Lathalain

Adrian Neil Jamilla
Tagakuha ng Larawan

Lorrhaine Mae Baintin

Rica Elaine Cadion
Tagaguhit
Mary Grace M. Yap
Tagapayo

Patnugot sa Agham at Teknolohiya

Precious Joan S. Bacus
Tagapayo

Rodrigo D. Carandang, Jr.
Edzsell L. Bellela
Konsultant
Koordineytor
Dr. Kirt Anthony R. Diaz
Punong-guro

P
L
iham sa

atnugot

Mahal na Patnugot,

Nais ko pong bigyang pugay ang PTEA at ang
administrasyon ng CJC sa pagtugon ng aming hiling na isemento
ang kalsada mula BED Gate 2 patungong Elementary Bldg.
para sa aming kaginhawaan. Nawa’y marami pang proyekto
ang magagawa ninyo para sa susunod na mga taon.
			
				Sumasainyo,
		
Nicole Batiancila
Sa tuwing recess ay hindi kami makabili at
makakakain ng husto dahil po sa mga ate at kuya na laging
nauuna sa linya. Sana po’y magkaroon ng wastong sistema
na kaming mga maliliit ay mauna. Umaasa po kaming
magkakaroon na ng pagbabago sa susunod na taon.		
				Sumasainyo,
		
Francis Leynes
Bakit po ba pinapapasok na ang mga nakasuot
ng rubbershoes at mga mag-aaral na may kulay ang mga
buhok?			
				Sumasainyo,
		
Kc Zaragoza

Hunyo–Disyembre 2014
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PULSO NG MASA

Ano ang saloobin mo sa nakatakdang
pagbisita ng Santo Papa?
Masaya ako sa papalapit na pagbisita ng Santo Papa.
Ang ganitong hakbangin ng simbahang katoliko ay tiyak na
makakapagpatibay sa pananampalataya ng mga Pilipino lalong
lalo na sa mga kababayan nating sinalanta ng mga kalamidad.
G. Harry Dave B. Villasor – guro
Nagagalak akong maging isa sa mga delegadong
nabigyan ng pagkakataon makita at makilala si Pope Francis.
Bitbit koy dasal panawagan na nawa’y may pagkain sa bawat
mesa na alay sa mga kabataang nagugutom. Kapayapaan sana’y
makamtan nating lahat.
G. Leowin Briones
Parish Youth Coordinating Council Vice President
(San Isidro Labrador Parish– Hagonoy)

Ramdam ko ang pakikiramay ng simbahang katolika sa mga
biktima ng mga kalamidad dito sa bansa.
Matt Manwell Navarez – mag-aaral
Nasisiyahan po ako sa nakatakdang pagdalaw ni Pope
Francis sa bansa. Siguradong tututok ang mga mamamayang
Pilipino sa kanyang pagdating.
Venus S. Franconas – GKK San
Roque Youth President (Lanuro)
Swerteng-swerte ang ating bansa na napiling bisitahin
ng Santo Papa. Maliit na bansa lamang ito ngunit malaki ang
kanyang pagmamalasakit. Biyaya ang pagkakataong ito ng Diyos
upang patatagin ang ating pananampalataya.
Demelane S. Taborada – guro sa
Araling Panlipunan

Tugon ng
		Patnugot
Nicole,
Tungkulin naming magiging maayos ang inyong
pagdaan sa bandang iyan. Maraming salamat sa papuri at
walang anuman.
Francis,
Huwag kang mag-aalala. Ipinarating na naming
sa pamunuan ng paaralan kung paano matutugunan ang
suliraning ito.
Kc,
Mas pag-iigihan pa pagbabantay sa mga mag-aaral
na hindi sumusunod sa alituntunin ng ating paaralan. Sana
nga rin ay hindi na lumabag sa mga alituntunin ang mga
mag-aaral nang hindi na magkaproblema pa. Matutulungan
rin ang pamunuan ng Prefect of Students Formation natin.

Alingawngaw

Kalusugan, pinakamahalagang
kayamanan
ni: Danielle Artajo
Araw-araw
tayong
pinaalalahanan ng ating mga
magulang at guro na kumain nang
mabuti at malulusog na pagkain
upang hindi magkasakit. Bago
pumasok sa paaralan o kahit saan
man magpunta, pinapakain tayo
upang hindi magutom sa daan.
Sinusunod ba natin ang paalala
nila? Bakit ba karamihan ay mas
pinipiling bilhin ang mga tsitsirya
at softdrinks?
Naglipana ang mga
panindang ganito sa grocery
stores at iba pang tindahan
pati rin sa kantina ng paaralan.
Tuwing snack break, mas gusto
nating bilhin at kainin ang mga
tsitsirya.
Hindi ba nila alam
na ang mga pagkaing ito ay
walang sustansyang iniaambag

sa katawan ng tao? Gising ba sila
sa katutuhanang sakit lang ang
ibibigay ng mga ito?
Katwiran ng iba na may
“sangkap-pinoy” seal ang mga
binibili nila. Ito ay batayan na
nasuri ng Department of Health
ang prinosesong pagkain na dapat
haluan vital micronutrients.
Sinisigurado ng seal na ito na
ligtas kainin ang mga pagkaing
ibinibenta sa merkado.
Ngunit, kahit na may
tatak ang mga ito, tumataas ba
ang sustansyang taglay nito? O
talaga bang may sustansyang dala
ba ang mga ito?
Isipin mong mabuti
kaibigan. Baka dumaan ang
sagkap-pinoy seal ng pagkaing
binibili mo sa
editing ng
kompyuter, hindi sa DOH.

Munting Tinig

Nakakaalarma: batang lulong sa
teknolohiya
ni: Lorrhaine Mae Baintin

Sa
mabilis
napagusbong ng teknolohiya sa bansa,
naglipana na ang mga ito na
kahit sino ay pwedeng magmayari. Ilan sa mga ito ay ang smart
phones at tablets.
Marami
sa
mga
kabataang nasa elementarya ay
nagkakainteres na sa mga ito.
Naibibigay naman ito ng mga
magulang dahil ang mga ito ang
kadalasang inireregalo sa kanila.
Masyado nang nakakaalarma
na kahit ang bata nasa isa
hanggang tatlong taong gulang ay
marunong ng gumamit ng mga
ito.
Dagdag pa rito ang mga
batang may edad mula anim
hanggang sampo ang may satlili
ng cell phone. Karamihan pa sa
kanila ay konektado sa Internet
na kung hindi mababantayan,
kahit anong oras ay pwedeng
pumasok sa mga website na hindi
angkop sa kanilang edad. Mas
pinaglalaanan din ng panahon
ang paglalaro ng mga mararahas

at magugulong laro. Sayang din
ang oras na sana ay inilalaan para
magbasa o di kaya maglaro ng
kahit anong isports.
Hahayaan na lang
bang umusbong ang henerasyon
ng mga batang mahihina
ang pangangatawan dahil sa
kawalang ehersisyo? Titingnan
na lang bang lumaki ang bagong
henerasyon na lulung sa paggamit
ng gadgets?
Malaki ang naitutulong
ng teknolohiya sa tao at sa
bansa kung ito ay gagamitin sa
pagpapaunlad ng sarili at ng
bansa.

www.Vecto.rs • 16617
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ni: Louie Ann Dotimas

Digos City, tinaguriang
Gate City of the South at
Mango Capital City na may
287.10 sq km na binubuo ng 26
na barangay na pinaninirahan
ng mga125,171 katao.
Ang Digos ay galing sa
salitang “Padigos” na ang
ibig sabihin ay “maliligo.”
Dahil sa masigasig na
pangunguna
ni
Cong.
Apolinario Cabigon, ito’y
naging munisipalidad noong
1949 at naging sentro ng
kalakalan at socio-politikal
na aspeto ng probinsya ng
Davao del Sur. Hindi naglaon,
ito’y naging first class
municipality noong 1993.
Naging pormal na

lungsod it
8, 2000
Act No. 8
ng mga da
Mayor Ar
Douglas C
naman ng
isang pleb
Mula
hanggang
class city
ay isa
pangkalak
Sa la
nariyan
Corporatio
plantation
facilities
larangan
pagtatagu
ko m e r s y
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to noong September
0 sa bisa ng Republic
8798 sa pangunguna
ating opisyales na sina
rsenio Latasa at Gov.
Cagas na pinagtibay
g mga Digosenyo sa
bisito.
a sa isang baryo
sa naging secondy, ang Digos ngayon
sa mga sentrong
kan sa rehiyon.
arangan ng industriya,
ang
Nakayama
on at ang mga mango
n
at
processing
na tanyag na sa
ng exports.
Sa
uyod
ng
yo,

Lathalain

nariyan ang naglalakihang
shopping centers, mga hotels,
fastfood chains at iba pa. Sa
pasilidad, ang pagsasagawa sa
mga kalsada, patubig, pailaw, ang
pagpapaayos ng Coliseum, Rizal
Park, palengke at pangunahing
serbisyo.
Sa
transportasyon,
ay kasiya-siya ang bagong
sistemang
ipinatutupad.
Sa larangan ng edukasyon,
ipinatupad ang scholarship
grants ng pamahalaan sa mga
mag-aaral na g u s t o
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makapagtapos sa kabila ng
kahirapan. At ang pagpapalago
sa eco-tourism industry para
sa hanapbuhay at proteksyon
sa kalikasan ay pinagtibay din.
Sa kasalukuyan, patuloy
ang pag-angat hindi lamang
ng lugar kundi pati ng mga
Digosenyos. Inaasahang mas
titibay pa ang pagpapanatili
ng kaayusan at sistema ng
pagsulong ng kaunlaran ng
lungsod.
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Bucket List

Audric Baquial

1 Maging honor

2 Magkaroon ng Iphone 6plus
3 Mamayagpag sa NSPC
4 Maging isang sikat na Journalist
5 Makapunta sa ibang bansa
6 Makapagpatayo ng bahay
7 Makabili ng kotse

4
5

Jumela Laurente

Ikaw na buhay ang puhunan,
Para sa mga taong pinakaiingat-ingatan,
Naisip mo din kaya minsan,
Na ikaw ay binabaliwala lamang?
Sa tuwing may kailangan,
Sambit lagi ang iyong pangalan,
Ngunit sa panahon ng kasiyahan,
Halos ikaw ay malimutan,
O bakit nga ba ganyan?
Kay sakit ng katotohanan,
Ni halos walang paglagyan,
Sa buhay ng mga taong inalayan,
Sana’y mauntog at magising,
Mga taong sa buhay ay nalasing,
Pagmamahal ng Diyos Ama,
Sana’y maalala at madama.

buong Mundo
Magkaroon
bagong kaibigan
Makapag-aral sa
ibang bansa
Makapagpapatayo
ng Salon
Ni: : Gweanniver Ano-os

Wish ko Lang
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T iwala Pisara

Magising sa Pagkakaidlip

Ni: Vhea Hao

1 Maging Top sa klase
2 Mamasyal sa
3

Lathalain

Zackree Cababat

Dominique Dalumpines

Di halos makatulog sa gabi
Sa kaiisip sa problemang kay
dami,
Ni wala ng silbi ang tingin sa sarili,
At puro na masasama ang
nasasabi

Sikat ka sa amin,
Sa araw-araw ikaw ang aming
napapansin,
Lagi kaming nakatingin,
Gaano nga ba kahirap ang buhay? Ang bawat mensahe mo sa amin,
Sa tuwing walang pera ay
nag-aaway-away,
Sira na ang relasyon ng pamilya,
Na dating kay tatag at kay saya,

Pagmamahalan at respeto
sa isa’t isa,
Yan daw ang solusyon ng iba,
Ngunit pagdelima ay punong
puno na,
Lahat ng iyan ay hindi na alintana,
Tiwala sa sarili at sa Diyos Ama,
Iyan ang sanay nais niya,
Leksyon at katatagan, ang
natatanging dahilan,
Ng kanyang mga ginawa
at hindi kasakiman,
Kaya higpitan lang ang kapit,
At tumingala sa langit,
Ngumiti ka’t isambit,
Buhay na matiwasay ay
makakamit.

Puzzle

Kay laki ng iyong silbi,
Ni halos di kami pamakali,
Kung ikaw ay puno na,
O di naman kaya’y hindi
makita,
Mahal ka namin simula pa,
noong una,
Ikaw ang ipinakikila bilang
aming kapareha,
Kung ikaw ay mawawala,
Tiyak kami ay matutulala,
Huwag kang mapapagod,
Sa pang-araw-araw sa iyo
na pagnudnud,
Ikaw ay aayusin at lilinisin,
Dahil mahalaga ka sa amin.

Emy Torreon

Vhea Hao

mahal kong Panginoon,
Sana’y magkaroon ng kapayapaan ang buong mundo.
					
					-Faith
Mahal kong Mommy,
Nais ko sanang magkaroon ng magkaroon ng bagong
cell phone sa aking graduation.
					-Emy
Daddy,
Sa darating na bakasyon ay gusto ko pong pumunta
sa Palawan. Maaari po ba tayong magbakasyon doon
kasama sina Mommy, lola at lolo?
					-Sam
Mahal kong Mama at Papa,
Sana po ay magkaroon na ako ng kapatid para may
kalaro na ako.
					-Josh

Halika ako’y iyong
hanapin
O U D G M I
P B A K A F
A K G A N E
L A A L O S
A B D A K H
K A M B I N
A Y L A P I
Y O K W S B
K U N E H O
A H A S M N
ahas
aso
baboy

baka
daga
ibon

isda
kabayo
kalabaw

S
I
M
P
A
G
O
N
G
A

kambing
kuneho
manok

D
T
P
U
S
A
C
E
W
Z

A
B
A
B
O
Y
I
L
U
H
pagong
palaka
pusa
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Agham at Teknolohiya

Kalamansi:
Ang kalamansi o
calamundin ay isang uri ng
prutas na makikita sa Asya.
Maraming katawagan ang
prutas na ito; Philippine o
golden lime, Panama orange,
Chinese orange, o mas kilala
sa tawag na Kalamansi o
Lemonsito.
Ito ay maliit na
prutas na ang lasa ay may
pagkadalandan at lime.
Tumutubo ito sa kahit anong
parte ng Pilipinas o sa ibang
bansa sa Asya. Sabihin man
nating ito ay isa sa mga
maliliit na prutas, hindi
naman papataub ang galing
na taglay nito kabutihan sa
kalusugan ng tao.
Dinadagdag
sa
hanay ng mga pampalasa
sa pagluluto sa kusina ang
prutas na ito. Pwede rin

Pambihirang
Prutas

GaLING SA KATAS. Isang malakas na piga lang ang kailangan,
malaking benepisyo na ang hatid nito sa kalusugan.

itong ipahid sa damit na
may mantsa, pampakinis
ng balat, at pampadulas ng
buhok. Ginagamit din itong
pantanggal ng amoy sa
katawan, lalo na sa parteng
pinapawisan gaya ng kilikili at paa. Maari rin itong
ipahid sa mga maiitim na
parte ng katawan tulad ng
kili-kili, siko, tuhod, singit at
iba pa dahil nakapuputi ito.
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Nakatutulong
din
ang prutas sa tiyang may
kabag
o
constipation.
Pamapatay mikrobyo rin ito
sa mga tigyawat sa mukha.
Mainam din itong panlunas
sa ubong may kasamang
plema. Pati sipon at lagnat
ay hindi pinapalampas ng
nito.
Ang mga bitaminang
angkin nito ay nagpapalakas

ng immune system ng
katawan na nagpoprotekta
sa kahit anong sakit at
impeksyon. Kapag may
kagat ng insekto, mabisa
rin itong pantanggal kati at
pamumula. Nakakatulong
din ito sa mga taong may
asthma. Nakapagpapalakas
din ito ng mga ngipin at
buto.
Nililinis
din
ng
prutas na ito ang toxins sa
katawan kaya mabisa itong
pampababa ng timbang.
Sinasala rin nito ang mga
dumi sa dugo na dumadaloy
sa katawan.
Pambihira nga ang
prutas na ito. Kung ano ang
kinaliit ng nito, sobrang laki
naman ng maitutulong sa
kalusugan ng tao.
Lorrhaine Mae Baintin

Usapang Pangkalusugan

Pagkaing patapon, binibili pa
Ang tao ang pinakaespesyal
na nilalang ng Diyos. Kaya nga, ang
katawan ng tao ay mahalaga.
Maraming pag-aaral ang
nagsabi na ang muscles o kalamnan
ng tao ay 75% tubig, ang dugo na
nagdadala ng nutrients ay 80% tubig,
ang baga na nagbibigay ng hangin
upang makahinga ay 90% tubig, ang
utak ng tao na kumukontrol sa lahat ng
parte ng katawan ay 76% tubig, at kahit
ang buto ay 25% tubig.
Ayon
kay
Dr.
F.
Batmangheid, ang kalusugan na tao
ay nakadepende sa kalidad at dami ng
tubig na ating iniinom. Dagdag pa niya,
maraming sakit ang pwedeng maiwasan
at gumaling kapag maraming tubig ang
naiinom araw-araw.

Ang tubig ay nakakapigil
at nakakatulong sa pagpapagaling ng
taong may:
1. Heartburn - Kakulangan ng tubig sa
ibabaw na bahagi ng gastrointestinal
tract.
2. Arthritis – Kakulangan ng tubig sa
sumasakit na kasukasuan.
3. Back Pain – Kakulangan ng tubig sa
spinal column at discs.
4. Angina - Kakulangan ng tubig sa
puso at lung axis.
5. Migraine - Kakulangan ng tubig sa
utak at mata.
6. Colitis - Kakulangan ng tubig tiyan.
7. Asthma – Komplikasyon dulot ng
kakulangan ng tubig sa katawan.
8. High Blood Pressure - Kakulangan
ng tubig sa mga blood vessels na
pumapasok sa mga cells.
9. Early Adult On-set
Diabetes - Kakulangan
ng tubig sa katawan na
tumutulong sa sirkulasyon
ng dugo.
10. Blood Cholesterol –
Pinapapababa ng tubig ang
cholesterol level sa katawan
ng tao. Zackree Cababat

Naglipana na ang iba’t
ibang likhang pagkaing dumaan
sa proseso. Makikita ang mga ito
sa mga pamilihan, restawran, at
telebisyon. Hindi natin alam kung
ang mga ito ba ay nakakabuti sa
ating kalusugan o nakakadagdag
lang ng dumi at sakit sa katawan.
Ayon sa mga eksperto,
ang mga pagkaing ito ay may
maraming porsyento ng calories
ngunit napakaliit ng nutritional
value. Dagdag pa, ang mga ito
ay may mababang porsyento ng
satiation value o hindi nakakabusog
kapag kinakain na nagreresulta ng
sobrang pagkonsumo nito.
Lumabas din sa pag-aral
na pinaliliit din ng mga pagkaing ito
ang energy level at concentration o
tumutok sa ginagawa lalo na kapag
tumagal pa. Bumababa rin ang
lebel ng interes ng batang gumawa
ng mga gawaing pisikal at
paglalaro na nakabubuti sa
pangangatawan.
Nadadagdagan din
ng mga pagkaing ito ang taba
sa katawan at napatunayang
nakapagpapataas
ng
obesity risk o sobrang
pagtaba.
Ito rin ay maaaring
isa sa mga sanhi ng pagkakaroon

ng diabetes, high blood pressure,
at stroke. Nakakaambag din ito
cholesterol sa katawan kaya
nabubuo ang mga sakit na may
kaugnayan sa puso.
Panghuli,
nakakapagpapababa rin ito ng self-esteem o
kumpyansa sa sarili lalo na kung
sobra na ang taba sa katawan,
Magiging tampulan na ng panunuksi
na maaaring humantong sa
depresyon na siyang isa sa sanhi ng
maraming kaso ng pagpapakamatay.
inangangambahang ng mga doktor
na baka ito ang papalit sa mga
pagkaing makabubuti sa kalusugan.
Kaya bago bumili sa kantina o
kahit saan mang pamilihan, magisip at piliin ang mga pagkaing
makakatulong
sa malusog na
paglaki.

Lorrhaine Mae
Baintin
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Facebook, Instagram, at iba pang social networking sites, mapanganib sa madla
Pulisya, mahigpit
ang
pagbibigay
babala
tungkol panganib na dala ng
mga social media sa buhay
ng mga aktibong gumagamit
ng mga ito.
Sa mga nagdaang
buwan, maraming kaso ng
kidnapping ang naitala ng
Philippine National Police
ang hindi pa rin nareresulba
hanggang ngayon. Ayon
sa pamunuan ng PNP,
mas tumaas pa umano
ang bilang ng kaso ng
ISALANSAN. Mag-ingat sa mga detalying ilalagay sa inyong facebook account
kidnapping sa bansa mula dahil baka manganib pa.
nang naging aktibo ang
ginamit ng mga kidnap for
Instagram.
mga mamamayang Pilipino sa
Batay
sa
record ransom syndicate ang mga
paggamit ng social networking
ng pulisya, hindi bababa sa status post sa Facebook at
sites tulad ng Facebook at
limang kaso ang naitala na larawan sa Instagram upang

CCTV, masisilip na sa Internet gamit ang cell phone
Makikita na ang aktwal na kuha ng
mga CCTV sa bahay gamit ang
mga cell phone.
Kailangan lang ng
Intenet broadband router,
bukod sa mga smart phones
tulad ng Apple iPhone,
iPad, o Android mobile
phone at ang iyong CCTV
security system na may
kakayahang magpadala ng
imahe o
larawan diretso sa smart phones
o android
phones.
Ang aktwal na imahe o kuha ng CCTV ay ipinapadala
sa mga smart phones sa normal na pamamaraan gamit ang
broadband Internet router. Kapag ang camera ay nakakonekta
na sa Internet, handa na ito para masilip ang mga image o
kuha ng CCTV gamit ang nakakonektang smart phones.
Kahit nasa opisina pwedeng ng mabantayan ang
bahay kahit buong araw pang hindi makauwi.
Vhea Hao

makapamiktima. Tutok na
tutok ang mga sindikato sa
lahat ng impormasyon na
nakasulat sa inyong account.
“For
law
enforcement
agency, payo namin ay
limitahan ang paggamit
niyan at wag-exposed kung
ano ang meron ka para di
nila makita ang identity
mo,” payo ni Aspera.
Dagdag pa, mainam na
kontrolin ang paggamit ng
social meadia at limitahan
ang bawat impormasyon
na ilalagay sa inyong
account. Nabibigyan ng
pagkakataon ang mga kidnap
for ransom group na makakita
ng bibiktimahin.
Desiree Veneracion

Lakas ng Static
Electricity
Ang eksperimentong ito ay nakakatulong sa
lubosang pagkatuto ng mga mag-aaral tungkol sa static
electricity. Subukang baliin ang tubig gamit ang static
electiricty sa pamamagitan ng pagsusuklay. Subukan
upang inyong paniwalaan.
Mga gagamitin:
• plastik ng suklay
• mahaba-habang daloy
ng tubig (gripo or water hose)
• tuyong buhok
Pamamaraan:
1. Buksan ang tubig (gripo o water hose)
na hindi masyadong malakas.
2. Suklayin ang buhok nang normal (sampong beses).
3. Dahan-dahang ilapit ang suklay sa tumutulong tubig.
4. Tingnang mabuti ang mangyayari.
Paalala: Magpatulong sa nakatatanda kung hindi kayang gawin ito.

Source: Google Images

Adrian Pol Jabonero
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Matinding pag-iinsayo ang kailangan ng ating Pacman laban
Sa wakas! Fight of the Season ay narito na.
Ang pinakahihintay na laban sa pagitan nina Ring Icon Manny kay Mayweather.
Pacquiao at Unbeaten Floyd Mayweather ay mangyayari na sa May 2 “Maglaro ng perpektong laro upang Manalo, iyan ang kailangan ni
sa susunod na taon na maari ring mauwi sa trilogy fight.
Manny,” ang pahayag ng coach Freddie Roach.
Ang nakakabiglang lagapak ni Manny
Tinuturing ng Boxing Community ang
sa laban niyang Mexican na si Manuel
pagsasagupaang ito na yayanig sa daigdig
ng isports na maihahalintulad sa “Fight of
Marquez noong 2012 ay nagpapatunay
ng kanyang malambot na puso tungo
the Century” nina Muhammad Ali at Joe
Frazier noong 1971, 1974 at 1975.
sa kalaban. Hawak man ni Manny ang
Mula sa matagumpay na panalo ni
tempo ng kanyang indak at pagtapon
ng kamao, ang pagiging iritable at
Pacman laban kay Chris Algieri, kailangan
pagkabigo sa takbo ng laban ang untinitong akyatin ang rurok ng tagumpay
unting humuiha sa kanya sa kanyang
sa paghamon muli kay Mayweather, na
pagkakadapa.
pinaunlakan naman ng huli.
Ayon kay promoter na si Bob
Aminado din naman si Roach na talagang
mahirap kalabanin si Mayweather,
Arum na maaaring maantala ang laban
nangangailangan
ng
depensang
dahil sa nakaparaming kondisyun
ni Mayweather kay Pacquiao, na
makamadag upang magtagumpay sa
NAG-AAPOY NA TINGIN. Mata sa matang
labang inaasahan na mangyayari sa
patuloy naming pinag-uusapan ng
paghahamunan ang ipinakita ng dalawang boxing legends
dalawang kampo.
darating na Mayo o taong 2015.
Aleyah Rabaria

DOTA o Isports?
ni Mikhaela Manibog

First blood, ang isa sa sikat na bukang-bibig
na karaniwang naririnig sa mga kabataang naglalaro ng
isang sikat na online game. Marami ng online games na
kinababaliwan ng mga kabataan ngayon at isa na nga ang
Defense of the Ancients o Dota. Ito ay isang larong
mayroong isang karakter na didepensa sa isang lokasyon
kasama ng iba pang manlalaro.
Ngunit ang simpleng dipensa at pangkatang larong
ito ay nagdulot ng masamang epekto sa mga manlalaro. Ayon
sa isang psychiatrist na si Dr. Jose George Los Baños, isa
itong maituturing na adiksyon na nagdudulot ng masamang
epekto sa isang tao. Marami nang nagkasakit dahil sa
magdamag na paglalaro at hindi pagkain sa tamang oras.
Napabalita ngang mayroong isang 18 taong gulang na binata
na namatay sa loob ng kanyang kwarto sa Taft Avenue,
Maynila dahil sa dehydration at matinding gutom. Ayon pa
sa otoridad ay naabutan pang bukas ang DOTA sa kanyang
computer at may bote pa ng energy drink sa tabi nito. Dadag
pa ni Dr. Los Baños, nakakaapekto din ito sa ugali ng tao
sapagkat nagiging marahas na ang mga ito tungo sa kapwa.
Naway maging babala na ito sa mga naglalaro ng
DOTA at iba pang online games na napapauso sa panahong
ito. Maliban pa sa mga nabanggit na epekto ay maari ring
tuluyan ng masira ang buhay personal, sosyal at pati na ang
mga pangarap ng mga magulang para sa anak. Bakit hindi
nalang tumutok sa totoong manakakatuwa at nakakadulot ng
magandang epekto sa kalusugan at pakikitungo sa kapwa?
Mas nakakabuti parin ang natural na paraan sa paglilibang sa
sarili gaya ng paglalaro ng basketbol, volleyball, badminton
at kahit ang mga larong pinoy na nagpapasaya hindi lamang
ng sarili pati na ng buong pamilya.

Lathalain

Wushu

Marami
ng
mga
nakatalang kompetisyon na
taon-taong pinaglalabanan
sa Palarong Pambansa, na
nagtatagisan ng galing
ang bawat manlalaro sa
kani-kanilang isports

puntos. Bawat manlalaro
ay magpapakita ng
galing sa pagbibigay
ng
kani-kanilang
sipa, galaw, suntok,
balanse, talon,

MASINING NA SIPA. Bigay
todong ipinakita ng manlalaro ang
pinakamahusay niyang galaw.

na sinalihan.
Isa ang Wushu sa
tatlong pinakabagong isports
na isinali sa talaan ng
Palarong Pambansa. Ito
ay isang modernong
isports na hango sa
Chinese
Martial
Arts
na
sinimulang
l a r u i n
n o o n g
Pambansang Palaro 2013 sa
Dumaguete City.
Ang larong ito ay puro
eksibisyon at full contact. May
dalawang paraan ang paglalaro
ng wushu. Ang una ay Taolu,
kuha sa paraan ng martial
arts na nangangailangan ng
mga hurado na magbibigay ng

lipad at hagis.
Nililimitahan din
ang
oras
ng
bawat
laro
mula
1
minuto,
20
segundo
kapag external styles
hanggang 5 minuto kapag
internal styles naman. 570,
720- o 900- degree ng talon
ang pinag-iinsayuhan ng bawat
manlalaro. Ang Sanda naman
ay isang labanang pisikal na
hango sa Chinese boxing o
wrestling na tinatawag na Kick
Boxing o Muay Thai.
Si Daniel Parantac ang
kauna-unahang manlalarong
pinoy na nag-uwi ng pilak sa
ginanap sa Asean Game noong
Setyembre 2014 sa punos na
9.68.
Aleyah Rabaria

Isports Tribya

Alam mo
ba?
•
Ang
kauna-unang
babaeng
nagwagi
ng
tennis
sa tinaguriang
open era ay ang labinganim na taong gulang na
si Martina Hingis noong
1997.
•
Sa larong Soccer
ang
kauna-unahang
bansang
nagwagi
sa
World Cup noong 1930
ay Uruguay.
•
Sa
isports
na
Snowboarding ginagamit
ang
mga
terminong
“Stale
fish”
and
“mulekick.”
•
Mayroong
5
pangunahing isports sa
Pilipinas:
basketball,
boxing,
billiards,
football, and volleyball.
•
9
na
Olympic
na medalya na ang
nakuha ng mga atleta
ng Pilipinas sa at ang
boxing ang nangunguna
dito.
Danielle Artajo

Sharapova, Murray nagpakitang gilas sa Pinas
“Hindi sa lahat ng oras
ay tagumpay.”
Ito ang maanghang
na aral ang nakuha ng Manila
Mavericks na pinagbibidahan
nina Maria Sharpaova at Andy
Murray sa International Premier
League Tennis na ginanap sa Mall
of Asia Arena noong Nobyembre
28, 2014.
Si Sharapova ay nanalo
lamang ng isa sa apat na set, na
natalo pinanabikang dwelo laban
kay Ana Ivanovic ng Indian Aces,
6-3, women’s singles.
Ang world No.
2 na si Sharapova ay
nagpakawala ng isang
mala-kidlat na serve laban kay
Ivanovic. Ngunit matagumpay
na depensa at opensa naman ang

binigay
huli
na
hindi na

n g

m ap a nt ay a n
ni Sharapova dahilan
ng pagkakakuha nito ng
errors, 4-1.
Nakabalik naman si
Sharapova sa init ng laro
habang inaatake ang mga
serves ni Ivanovic gamit ang
kanyang forehand, 4-2. Ngunit
sa sumunod na set, nagkamit
ng dalawang fault si Sharapova
dahilan sa pagkakadihado nito
sa laro.
Nagpalakas
pa
sa
hiyawan ng tao ng bumilis at

Isang
mapangahas
na sipa ang binitawan ni Jeff
Benedict Montinola – grade 6
St. Maria Goretti sa ginanap
na Davao, Digos, Tagum, Mati
(DADITA-DACS)
Sportsfest
noong Nobyembre 2014 na
nagpataub sa kanyang kalaban
sa taekwando. Nasungkit niya
ang gintong medalya sa unang
round pa lamang ng sumuko ang
kalaban mula sa Tagum City.
Bago ang laban ay puspusan
ang pag-eensayo ni Jeff kasama
ng kanyang mahusay na

tagapagpayo sa larangang ito parin ang pag-eensayo ni Jeff sa
na nag-udyok sa kanya upang kasalukuyan upang maghanda sa
magsikap para sa tagumpay. susunod na laban.
Vhea Hao
Mga batikos rin ang
nagpalakas ng kanyang
loob at nagpatunay
na walang sino man
ang makakapigil sa
kanyang
makamit
ang
minimithing
tagumpay. Pananalig sa
Maykapal, sipag, tiyaga
at determinasyon ang
mga sandigan ni Jeff SIPA NG KAMPEON. Isang napakalakas na sipa ang
sa bawat laro. Patuloy pinakawalan ni Jeff Montinola na nagpataub sa kalaban.

tumagal ang rally
dalawang higante
sa tennis.

ng

PALONG-PALO. Isang malakas na tira ang
binitawan ni Sharapova sa laro sa SM MOA Arena.

Klarong gusto
ni Sharapova na
gumanti gamit ang
kanyang signature forehands
para maka iskor ngunit hindi
na matitibag ang depensa ni
Ivanovic. Dahilan ng pagkapanalo
ni Ivanovic, 6-3.
Si Murray naman ay
natalo sa lahat ng four sets na
nilaro niya, pati na ang 6-4 defeat
nito kay Gael Monfils sa men’s
singles.
“Masaya kami sa aming
pananatili sa Manila,” ayon kay
Murray at Sharapova sa isang
panayam.
Ella Galilea

Montinola, nasungkit ang gintong medalya

ISPORTS KOMIKS

