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                 Matagumpay na nasungkit ng pambato ng mataas na paaralan ng Moonwalk   

na sina  Adriane Bautista  para sa kategoryang Pangulong Tudling, Mark Jonnie 

Lapidez, para sa Dibuhong –Editorial , Mary Christzel Sese para sa paggawa ng Bali-

tang Agham , Clarissa Mae Tulay para sa pagkuha ng larawan at Mark Ivan   Gomez 

para naman sa kategoryang pag-uulo at pagwawasto ng balita ang medalya  para sa  

Division Journalism Contest na ginanap sa  San Antonio Elementary School noong ika-

9 ng Setyembre. 

             Ang bawat paaralan  sa sekondarya sa buong Paraňaque  ay  may mga pamba-

to para sa iba’t ibang kategorya. Sa bawat kategorya ay may pipiliing sampung pina 

kamagagaling upang ipadala  at magrepresenta sa Dibisiyon ng Paraňaque sa Regio 

nal Contest na gaganapin sa San Francisco National High School, lungsod ng Quezon 

City. Ang lahat ng  pambato ng Moonwalk NHS –Main ay nakapasok sa tulong na rin 

ng kanilang tagapayo na si Bb. Chanda Claveria na humasa sa bawat kakayahan ng 

mga estudyanteng  nakapag-uwi ng medalya. 

Mga mag - aaral ng MwNHS na nagkamit ng mga medalya mula kaliwa na sina Mark Ivan Gomez ng 10 - ARMSTRONG, 

Adriane Bautista ng 12 - MAGNESIUM, Clarissa Mae Tulay  at Christzel Joy Sese ng 10 - ARMSTRONG at Jonnie Lapidez 

ng 12 - MAGNESIUM kasama ang kanilang coach na si Ms. Chanda Claveria at si Mr. Edwin Doria - Education Program 

Supervisor para sa Filipino noong Setyembre 8 sa San Antonio Sports Complex. 

Balita (Pahina 2-4)        Balitang Agham (Pahina 8)     Mga Larawan 

(Pahina 12-13) 

Editoryal (Pahina 4-5)     Panitikan (Pahina 9-10)         Libangan ( Pahina 14-15 ) 

Lathalain (Pahina 6-7)    Mga Nagsipag ambag

(Pahina 11)     

Balitang Isports ( Pahina 

16 ) 

DAMI NG MAG 

AARAL NG 

MwNHS-MAIN 

2017-2018 

LALAKI -       1328 

BABAE -        1303 

KABUUAN -  2631 

MOONWALK, panalo sa 

PCFOT 
Ni: Clarissa Mae Tulay 

 Nagsagawa  ng isang selebrasyon ang Paraňaque City Govern-

ment at ang samahan na nilahukan ng mga iba‟t ibang  paaralan ng 

Paraňaque upang maipamalas ang mga natatanging kakayahan o 

talentong mga mag-aaral sa iba‟t ibang asignatura . Inilunsad ang 

“Paraňaque City Festival of Talents” o PCFOT na  ginanap ng buwan 

ng Oktubre. 

 Ang bawat paaralan ay may kalahok sa bawat asignatura. Isa sa 

mga lumahok sa patimpalak na ito ay mga mag-aaral ng Moonwalk 

National High School. Ang mga kalahok na  sumali na nagmula sa 

paaralang ito ay nanggaling sa iba‟ ibang antas. Ang bawat asignatura 

ay may kanya-kanyang patimpalak. Ang Oration at Sonnet Writing 

para sa asignaturang Ingles. Ang Dagliang pagtatalumpati para sa Fili-

pino. Song writing naman sa Math.  

 Nagkamit din ang ibang mag-aaral ng mga parangal sa ibat 

ibang mga patimpalak ng iba‟t ibang asignatura. Dahil sa selebrasyong 

ito mas nahasa ang kakayahan ng bawat mag aaral at mas naging buo 

ang kanilang tiwala sa kanilang sarili na mas ipamalas pa ang kanilang 

talento, paunlarin pa ito at lalong hubugin ang talentong ipinagkaloob 

ng Poong Maykapal. 

Mga mag aaral  na nagkamit ng mga karangalan sa naganap na Paraňaque City Festi-

val of Talents 

MwNHS - SHSP 'Angat Pagdating sa 
 Quipper' 

Ni: Adriane R. Bautista  

 Layunin ng Quipper School na mas 

higit na mabantayan at matugunan ang pangan-

gailangan  ng bawat mag aaral .  

 Upang matugunan ito, ang bawat 

paaralan sa Parañaque ay ginamit  ang nasa-

bing pamamaraan upang mas mahasa ang kaal-

aman ng mga mag-aaral. Isa sa mga paaralang 

gumamit nito ay ang Moonwalk National High 

School   

 Ang mga Mag-aaral mula sa Gr.11 

and Gr.12 ng Moonwalk ay sumasailalim at 

nag sasagawa ng Quipper .  

 Dahil sa pagiging aktibo , ang paar-

alan  ay hindi naalis sa Quipper Hall of Fame 

at nananatiling modelo sa iba pang paaralan ng 

lungsod bilang isa sa mga best implementer ng 

Quipper School. 

ANG BUDYONG 



BALITA                                                                                                 

 

 Inihayag ng pamunuan 

ng Department of Education 

(DepEd) na naging maayos at 

mapayapa ang pagbubukas ng 

klase noong Hunyo 5,2017. 

        Ayon kay DepEd As-

sistant Secretary na si Tonisito 

Umali, sa pangkahalatang sit-

wasyon ay wala silang na-

tanggap na “untoward inci-

dent” na may kaugnayan sa 

pagbubukas ng klase ng mga 

mag-aaral sa may pampub-

likong paaralan sa bansa. 

           Maraming mag-aaral 

ng Senior High School (SHS) 

ang tinatayang pumasok sa 

mga paaralan. Ngunit, kaaki-

bat nito ang ilang suliranin 

gaya ng kakulangan ng mga 

silid-aralan , kasanayan ng 

guro ,libro, upuan at iba pang 

mga bagay na magagamit sa 

paaralan. 

          Sakabilang banda tini-

yak ni Umali na ginagawa nila 

ang lahat ng paraan upang 

maresolba ang mga suliraning 

nabanggit. Hindi lamang naka 

pokus sa mga SHS ang DepEd 

bagkus ito‟y pangkalahatang 

solusyon sa paaralang elemen-

tary at sekundarya paaralan.  

 

 Ipinatupad na ng Com-

mission on Higher Education

(CHED) ang libreng matrikula 

para sa mga kwalipikadong 

medicine students sa mga State 

Universities at Collages o 

SUC‟s. 

        Ang naturang 

pagpapatupad ng Commission 

on Higher Education (CHED) 

ay upang tulungan ang ang 

mga estudyante at mga magu-

lang sa mataas at mahal na 

singil ng tuition fees sa  mga 

State Universities. Paliwanag 

ni CHED commissioner Popoy 

De Vera – ang P 8-B pondo na 

inilaan ng Gobyerno at mula 

rin sa nakolekta nilang tuition 

fees noong nakaraang school 

year. Paglilinaw pa  ni De Vera

- ang matrikula lamang ang 

libre at maniningil pa rin ng 

miscellaneous fees. 

 DepEd: Open-

ing ng Klase, 

Maayos at Ma-

payapa                                         

Ni:Dia Mae Conog 

Ang mga estuyanteng hindi 

sakop ng libreng tuition at ira-

ranggo na naayon sa income 

ng kanilang pamilya at isasa-

bak sa tinatawag na screening 

upang makita ang kanilang 

kapasidad at kasanayan sa ka-

nilang kursong kukunin, ayon 

sa CHED maaring kukulangin 

sila ng kapasidad at mga 

kagamitan pampaaralan dahil 

sa inaasahang dagsa ng mga 

estudyanteng masasakop ng 

libreng matrikula lalu na sa 

mga estudyanteng kumuha at 

kukuha pa lamang ng kursong 

medisina. 

        Medisina ang prayori-

dad ng programang ito sa 

bansa at maging ibang bansa 

dahil may malaking demand  

sa kursong ito ay may ma-

laking potensiyal na  

makakatulong na mapaangat 

ang antas ng ekonomiya ng 

bansa. 

        

CHED, Libreng Matrikula Ipinatupad  
                                                Ni : Mark Ivan Gomez 

          Nababahala si Senadora Cynthia Villar sa sobrang 

pagkain ng kanin ng maraming Pilipino dahil ito umano  ay 

nagdudulot at  nagbibigay ng maraming sakit tulad ng diabetes 

na mauuwi sa maraming komplikasyon sa katawan ng tao. 

          Nagpapaalala ang mga nutritionist laban sa mga sakit  na 

pwedeng makuha sa sobrang pagkain ng kanin at ang kailangan 

ng mga Pinoy ay prutas at gulay na mayaman sa fiber na 

nagpapababa ng cholesterol na masama sa katawan ng tao. 

Ayon sa National Nutrition Council(NNC) na isang tasa lamang 

ang maaring kainin ng isang babae at isa‟t kalahati naman sa 

mga lalaki at kung sosobra ito possible itong pagmulan ng mga 

sakit tulad ng heart disease,obesity at iba‟t ibang uri ng kanser. 

Kaya  naman ang National Food Authority (NFA) ay nasasabing 

kumuha lang ng kanin na kayang ubusin dahil sa nasasayang na 

dalawang kutsarang kanin bawat Pilipino kada araw na kayang 

pakainin ang buong Pilipinas sa buong apat na araw. Kaya ito ay 

taliwas sa mga mahihilig sa kanin sayon sa kanila  ito ay di ma-

katarungan sa may mabibigat na trabaho tulad ng kon-

struksiyon,dagdag pa nila bukod sa mahal ang prutas at gulay at 

hindi ito sasapat kanilang  sa budget  dahil mababa lamang ang 

kanilang mga sahod. 

            Kaya hinihikayat ang lahat na bawasan at magkaroon ng 

disiplina sa pagkain at maging sa kanilang sarili upang hindi ito 

maging perwisyo pagdating ng panahon dahil sabi nga ni kuya 

Kim “Ang Buhay ay Weather ,Weather Lang”. 

 

Villar, nababahala sa sobrang pagkain 

ng kanin 

  Ni : Lyka Tan 

Sa tala ng CHED, nasa 113 

SUC‟s ang sakop ng libreng 

tuition programa ngpamaha-

laan. 

  Nakiisa ang paaralang Moon-

walk National High School sa 

ginanap na National Earth-

quake Drill , ito ay ginanap sa 

labas ng nasasakupang lugar  

ng paaralan sa  tulong ng mga 

guro kabilang na ang mga res-

cue team sa pangunguna ni sir 

Ronald Galasinao at ni Gng. 

Arlene Ferrer at sa pangunguna 

ng punongguro na si Dr. Gerry 

C. Catchillar noong ika -29 ng 

Hunyo taong kasalukuyan sa 

unang itinakdang oras na 9:00 

ng umaga at ikalawa ay sa ga-

nap na 2:00 ng hapon.   

           Maayos at mapayapang 

nairaos ng mga namumuno ang 

nasabing aktibidades na Na-

tional Earthquake Drill, sa 

koopersayon ng mga 

estudyante ng paaralan at sa 

tulong at serbisyo na ibinahagi  

ng lokal na pamahalaan ng Ba-

rangay Moonwalk. Ang bawat 

estudaynte at mga guro ay bi-

nigyan ng panuto kung anu 

ang mga dapat  gawin at hindi 

dapat gawin  kung sakaling 

dumating ang tinatawag na 

“The Big One” na maaring ku-

mitil ng maraming buhay kung 

hindi mapaghahandaan. 

     Ang layunin ng aktibidad 

ay gawing handa ang bawat isa 

sa darating na malakas na lin-

dol at upang maiwasan ang 

mga pangyayaring magdudulot 

ng malaking problema at ka-

sawian  sa mga tao hindi lang 

sa kalakhang Maynila pati na 

ang buong Pilipinas. 

MwNHS,nakiisa sa ginanap na 

National Earthquake Drill 

Ni: Dia Mae Conog 

Mga  mag-aaral ng MwNHS habang bumababa sa hagdanan dala 

ang kani-kanilang mga aklat bilang proteksyon upang makiisa sa 

National Earthquake Drill araw ng Huwebes, ika-29 ng Hunyo. 
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Ang Opisina ng Commisision on Higher Education o CHED. 



BALITA 

           Isinagawa ang se 

lebrasyon para sa 12th 

Founding Anniversary ng 

Moonwalk National High 

school Main at SAext na 

ginanap sa Moonwalk 

National High School 

Golezeum na may te-

mang “one family, one 

love 

“TeamMwNHS@12” na 

ginanap noong Pebrero 

27-28. Samut‟ saring mga 

aktibidad ang inilathala at 

iba-ibang guro at es-

tudyante ang nakilahok 

dito. Bawat araw ay may 

aktibidad na isinagawa, 

ang fIeld demonstration, 

teachers Zumba, mga 

sports tulad ng basketball 

at volleyball, at ang 

search for Mr. and Ms. 

MwNHS 2017.  

 Isa sa mga aktibidad na 
inilathala ay ang Field 
Demonstration na sinali-

han ng bawat grade level, 
binigyan ng gantimpala 
ang mga nanalo. Ang 
nagkamit ng kampyeona-
to ay ang grade 8, grade 9 

naman para sa ikalawang 
karangalan, grade  10 pa-
ra sa ikatlong karangalan, 
MwNHS Saext naman 
para sa ikaapat na kara 

ngalan at ang grade 7 pa-
ra sa ikalimang karanga-
lan . Sa larangan ng pala-
kasan tulad ng basketball 

at volleyball na ginanap 
sa Airport Village at Ce-
cilia Village Covered 
Court. Ang bawat kala-
hok ay nagbuhos ng lahat 

ng kanilang makakaya 
upang maipanalo ang 
nasabing patimpalak ukol 
sa palakasan. 

 Sa ibang dako na 

ging matagumpay naman 

ang nangyaring patimpalak 

ng Mr. and Ms. Moonwalk 

2017 sa SM Sucat noong 

April 20, 2017. Ang bawat 

kalahok na sumali ay ka-

kikitaan mo ng paghahanda 

at pagtitiwala sa sarili sa 

kanilang pagrampa sa en-

tablado. Namutawi naman 

ang kagandahan at katali-

nuhang taglay ni April 

Sweet Severino ng 10 – 

Volta at ang kagwapuhan at 

katalinuhang taglay din ni 

John Albert Bardaje Ali-

budbud ng 10 – James Watt 

matapos silang hiranging 

Mr. and Ms. Moonwalk 

2017. Ang nahirang na 

panalo ang mag rerepre-

senta sa barangay Moon-

walk. 

           Samu‟t saring tuwa, 
suporta, tawanan, pag ba-
bayanihan, katalinuhan at 
pagmamahalan ang nama-

yani sa mga mag aaral, 
manggagawa gayundin sa 
mga guro ng kapwa eskwe-
lahan ng moonwalk na ang 

Moonwalk National High 
School Main at Moonwalk 
National High School San 
Agustin Extension. Lahat 
ay aktibong nakisali sa 

mga aktibidades na inihan-
da ng committee. Lahat ng 
mga mag aaral, manggawa 
at guro ng kapwa eskwe-
lahan ay nanalangin 

gayundin nangangarap sa 
mga nagdaang panahon at 
sa mga ganitong okasyon 
mapag tibay nila ang kanil-
ang samahan bilang isang 

pamilyang may malasakit 
at pagmamahalan sa bawat 
isa. 

MwNHS@12: One family, 

One love 
Nina: Clarissa Mae T. Tulay at Mary Christzel Joy R. Sese 

Mga piling mag-aaral ng MwNHS  habang inaantay ang pagsisimula ng  Field 

Demonstration na patimpalak sa araw ng ika-12 na anibersaryo ng eskwe-

lahan. 

 

SCIENCE  
MONTH  :          

‘  MR. AND MS.  

YES – O 2017 ’ 
Ni: Mark Ivan Gomez 
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Mga Natatanging Guro , Ginawaran ng 

‘Loyalty Award’ 

Ni : Adriane R. Bautista 

Mga guro ng Moonwalk National High School na nagkamit ng “Loyalty 

Award”. Mula kaliwa si Bb. Eleanor Aguinaldo, Bb. Madeline Delgado at 

Gng. Eden B. Paraiso. 

             

Ginawaran ng karangalan sina  Bb. Eleanor C. Aguinaldo , 

Bb. Madeline Delgado at Gng. Eden B. Paraiso ng ‘ Loyalty 

Award’ noong October 2017 kasabay ng selebrasyon ng 

World Teachers Day sa Audio Visual Room sa Mataas na 

Paaralan ng Moonwalk. 

 Ang pagtanggap nila ng karangalan ay pagpapakita 

ng pasasalamat sapagkat naipakita nila ang kanilang katapa-

tan at dedikasyon sa pagtuturo sa paaralan , simula ng ito 

ay itinayo at nag bukas. 

 Sa dami ng mga guro ng Moonwalk sila parin ay nabi-

gyan ng karangalan at pagkilala dahil sa kanilang katapatan 

sa paaralan . 

 Lubos ang pasasalamat nila sa lahat at lalo na sa Su-

preme Student Government na isa sa mga dahilan kung 

bakit naging matagumpay ang pag paparangal sa  sa kanila . 

  

Pagbubukas ng Buwan ng Ingles, Nagtagumpay 

Ni: Christzel Sese  

 Matagumpay na isinagawa ang pagbukas ng selebrasyon ng English Department 

na may tema na “Moving Forward with Robust Language Competencies Through Collaboration“. 

Ginanap ito noong ika-4 ng Disyembre 2017 sa ganap na 10:00 sa AVR. Sinimulan ang pro-

gramang ito sa pangunguna ni Mrs. Donalyn Nungay ,Koordineytor ng Departamento, kasama ang 

mga guro at mga opisyales ng naturang departamento.  

 Inilahad din dito ang mga ibat- ibang aktibidad para sa mga kalahok na es-

tudyante ng Moonwalk National High school mula grade 7 hanggang grade 10. Iilan sa mga ito 

ang mga Declamation, Spelling Bee, Quiz Bee, Debate, Reader’s theatre at iba pa.  Matapos ang 

pagbubukas ng programag ito ay mainit na sinimulan ng mga mag aaral ng grade 7 hanggang 

grade 10 ang paglahok sa spelling bee at quiz bee. Ang mga nagsipagwagi na mag aaral ng bawat 

antas ay makakarating sa final round ng parehong patimpalak. Sunod-sunod din dito ang iba pang 

aktibidad na lalahukin ng mga estudyante.  

 Matiwasay na isinagawa ang mga aktibidad ng English Department. Paparanga-

lan at bibigyan ng sertipiko ang mga estudyante na lumahok at mga nagsipagwagi sa ibat- ibang 

aktibidad. Buong puso naman na nagpasasalamat ang mga guro ng English Department sa mga ta-

ong tmulong sa kanila upang maging matiwasay at matagumpay ang pagbubukas ng English 

Month. Sila din ay umaasa na kahit sa mga aktibidades na kanilang inihanda ay maipahayag nila 

ang tunay na mensahe ng tema na “Moving forward with robust language competencies through 

collaboration.” 

Ang mga nag gagandahan at nag ga 

gwapuhang mga kalahok ng Mr. and Ms. 

Yes O 2017 suot ang  kanilang kakaibang 

kasuotan yari sa mga materyales na 

hindi mo inakala na maaring maging 

isang damit. - Adriane R. Bautista 

 Naging mainit at nag su-

sumiklab sa pagandahan ang naging 

labanan sa nakaraang YES - O Com-

petition ng Science Department ng 

MwNHS-Main na ginanap sa San 

Agustin Sport Complex sa pahintulot 

ng butihing kapitan na si Obet Alano 

sa pangunguna naman ng Science 

Coordinator na si Bb.Sarah O. Matito. 

 Sa pag tatapos ng Programa 

at pagsasara ng Departamento ng 

Agham , ito ay masasabing naging 

matagumpay at naisagawa ng mapa-

yapa. 

 Mabuhay Science Club ! 



BALITA 
Trip ng mga  

Moonwalker’s sa Summer 

Ni: Adriane R. Bautista 

 “Sometime‟s allow yourself to be lazy and un-

productive , rest isn‟t a necessity but a luxury.” - Juan 

Tamad. 

 Kapit ng mahigpit ng hindi sumabit sa isa nana-

mang edisyon ng nakakaaliw na laglagan. Sa buhay 

na weather-weather lang , ang mahuhuli sa balita , ay 

malalaglag sa kumunoy. Ang isyung ito ay parang li-

gaw na bala kahit sino pwedeng tamaan. 

ANG SUMMER-ISTUDIENTS 

 Ang unang tampok sa istorya ngayon ay ang 

kwento ng pakikipag tunggali sa ngalan ng pag-ibig. 

Ito yung mga estudyante na nakikisabay sa init na 

isinasabog ng haring araw sa tuwing tag –araw. 

JOB HUNTING DIVISION , MICKEY MOUSE 

MONEY 

 Mayroon  namang sumalo ng kasipagan mu-

la sa langit ngunit ginamit sa ibang pamamaraan. 

Ang mga nilalang na nakakaamoy ng pera sa tag-

araw. Palatandaan : Madalas mo silang makikita 

na sumasideline sa kalye at naglalako ng sago‟t 

gulaman at kung ano-anong anik-anik. 

STAY IN SA BAHAY 

 Ipinapakilala ang mga prinsipe at prinsesa 

ng mga kabahayan. Madalas tumatangkad sa so-

brang tulog at tumataba dahil sa sobrang kain. 

Tama , ang mga kain   , tulog , gala beauties , ang 

mga katuga ng bakasyon. 

SUMMER BABES AND GENTS 

 Ito yung mga taong inlove sa summer vaca-

tion at hindi nagpapahuli sa kaligayahan ng ba-

kasyon. Ang madalas na nakakaranas ng adrenalin 

rush pag nasisilayan ang beach. Makikita ang ba-

kas ng epidemya sa mabilis na pagbabago ng ku-

lay . Pag nakapansin ng ganyang sintomas sa 

sariling repleksyon , wag kang hibang , choice mo 

yan .  

 Sa mga kaeklayang nilahad saan ka kaya ka-

bilang ? Sa susunod na bakasyon , tigilan mona 

ang pag eemote. Ayon nga kay Bob Ong , “Wala 

kang mapapala sa kakaisip sa nakaraan at sa mga 

pwede pang mangyari. Wala kanaman sigurong 

super powers para maibalik ang nakalipas na. 

Dapat matuto kang pahalagahan ang mga nang-

yayari sa iyo sa kasalukuyan . Isipin mo yung nga-

yon . I enjoy mo ang buhay . Wag kang 

emo.”Enjoy your summer . Live life to the full-

est!. 

 

p.4 

GURONG WALANG KATULAD 

Ni: Adriane R. Bautista 

Isang gurong nagpamalas ng kasanayan sa pagtuturo  

Isang gurong nagpakita ng dedikasyon na hindi masusugpo 

Isang guro na nagsilbing modelo 

Isang gurong maituturing mong  perpekto. 

 

Isang gurong ipinagmamalaki ng aming paaralan 

Isang guro na kahit kailan hindi mapapalitan. 

Isang gurong marami nang napatunayan. 

Ngunit sa isang kisapmata lamang , siya‟y hindi na masisilayan. 

 

Kami ay nalulungkot sa iyong pagpanaw. 

Ngunit sisikaping saya‟y mangibabaw. 

Lumubog man ang araw , 

Ang alay mong  aral ay magsisilbing tanglaw. 

GO! GREEN! School– Based Launching of National 

Greening Program, inilunsad 

  ni: Clarissa Mae T. Tulay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  Naging matagumpay ang pagbubukas ng Go Green Program noong Disyembre 6, 2017 sa ganap na 8:00 ng 

umaga sa MwNHS Golezeum. Ito ay pinangunahan ng ating mahal na punnong guro- Dr. Gerry Catchillar, buong sa-

mahan ng mga kaguruan, mga estudyante at samahan ng mga non- teaching personnel. Naglalayon itong maging isang 

eco – friendly ang buong paaralan ng MwNHS at gayundin magbigay kaalaman sa mga kabataan tungkol sa kapa-

ligiran. 

          Sa paghahanda at pagbubukas ng Go Green Program ay nagkaroon ng Tree planting ang mga estudyante at 

ibang mga kaguruan sa gulayan ng MwNHS, pagpipinta ng mga lane para sa mga motor at bike, paglilinis at pag-

sasaayos ng basura at iba pa. Hindi lamang natatapos ang pagbubukas ng programa sa mismong Golezeum ng paaralan 

dahil kahit sa mga silid-aralan ay makikita ang partisipasyon ng mga mag- aaral ng eskwelahan. May mga iba‟t – 

ibang kulay ng kahon ang bawat silid-aralan na sinisimbolohan ng mga basura na tinatapon ng mga mag- aaral. Ang 

gilid ng mga kwarto na malapit sa bintana ay tinatanggalan din ng basura. Ang mga bawat kwarto din ay may mga 

paalalang naka paskil sa mga dingding ukol sa tamang paggamit ng enerhiya. Nagdala din ang bawat lebel ng mga 

halaman na naka assign sa kanilang dalhin. Iilan lamang sa mga ito ay mga medicinal na halaman tulad ng oregano, 

tawa- tawa at iba pa. Hindi naman papahuli ang mga kaguruan dito bilang sila ang nagbibigay kaalaman sa mga mag-

aaral ay maging sila ay may kanya – kanyang kahon din sa kanilang faculty na kadalasang pinaglalagyan ng mga puti 

at de kulay na mga papel. Ang mga kaguruan din ay nagbibigay impormasyon tungkol sa isyu ng kalikasan tulad ng 

climate change, polusyon, deforestation at iba pa. 

Mga taong nagtulungan , nagkaisa at nag alay ng pagsisikap at pawis , sila ang  nasa likod na nagpapaganda at nag-

tatanim ng mga halaman sa Gulayan ng paaralan  at isa sa mga dahilan para sa matagumpay na pag bubukas ng       

National Greening Program  .                                                                                                     - Adriane R. Bautista 

 Ang SSG o Supreme Student Government  ng Moonwalk Natio  

nal High School , bilang ang pinakamataas na student organization, kina-

kailangan nilang masulusyonan ang mga karaniwang problema sa paaralan 

tulad ng Solid Waste Management.  

 Bilang sulusyon, ipinatupad ng SSG ang mga proyekto tulad ng 

Greenliness na naglalayong panatilihin ang kanilisan ng kanya-kanyang 

mga silid-aralan. Sa proyektong ito, nagtalaga ang mga miyembro ng SSG 

ng mga pamantayan upang malaman at maparangalan ang silid-aralang 

napanatili ang kaayusan at kalinisan sa tulong ng mga mag-aaral.  

 Isa pang proyekto ay ang Box of the Month na naglalayong sagu-

tin ang problema ukol sa Solid Waste Management. Ang proyektong ito ay 

naglalayong turuan at panatiliin sa isipan ng mga mag-aaral ang kaalaman 

nila ukol sa tamang Segregation ng mga basura ukol sa klase. Katulad ng 

naunang panukalang proyekto, pararangalan ang klase na napanatili ang 

Solid Waste Management sa kanilang silid. 

SSG, Nagpatupad ng mga Proyekto ukol sa Solid Waste Management 

Ni: Mark Jonnie G. Lapidez 

1977-2017 



EDITORYAL p.5 

 Ani ng nakakarami “Gagawin ko ang lahat gumanda lang ako!”. 

Isa sa mga komon na linyahan ng mga taong ayaw paawat , pagdating 

sa pagandahan. 

 

 Sa pagbabago ng panahon , kasabay ng modernisasyon iba‟t 

ibang klase na ng pampaganda ang naimbento na naging sanhi ng  sam-

ut-saring epekto nito sa mga kabataang makabago. 

 

 Isa sa mga  pampaganda ay ang pag gamit ng ibat ibang kolorete 

sa mukha na tinatawag na MAKE-UP. Ito ang mga pampaganda na pin-

apahid sa anumang parte ng ating mukha katulad nalang ng lip tint , 

foundation , mascara , highlighter at kung ano-ano pa. 

 

 Ang paggamit ng make-up ay isa sa mga paraan na maaring ma-

katulong upang tumaas ang  self confidence o self esteem ng taong 

gumagamit nito. 

 

 Sa makabagong henerasyon ngayon dumarami na ang mga taong 

mapanlait at mga taong mahilig tumingin sa panlabas na kaanyuan , 

kaya naman ang iba ay kumakapit sa Make-up upang maiwasan 

ito.Ayon sa isang sikat na Youtuber na si Michelle Dy , ang mundo ay 

puno ng mga taong mapanghusga at mapanglait at dahil dito ang mga 

taong nabibiktima nila ay mas nanaisin nalang manatili sa loob ng ka-

nilang mga bahay. Sabi niya "Nang dahil sa mga makeup naito ang mga 

taong minsan nang nawalan ng pag asa ay muling nabuhayan , dahil di-

to hindi na sila natatakot lumabas dahil sa mga salitang maaaring mai-

babato sa kanila , bagkus taas noo pa silang maglalakad." Dagdag niya 

pa na ang make-up raw ay isa sa mga nakatulong sa mga kapwa youtu-

ber niya nang hindi mahiya sa oras na sila ay haharap sa kamera.   

  

 Ilan sa mga millenials ngayon ay hindi na natatakot makisal-

amuha sa iba at ipakita kung anong mayroon sila na animo'y walang ba-

hid ng kapintasan. Mula sa Isang beterana at kilalang Modelo sa buong 

mundo na si Tyra Banks , na ang bawat tao ay may kanya kanyang ka-

pintasan , nasa tao nalamang ito kung ituturing niya itong negatibo at 

hindi naman masama kung ang kapintasan naito ay itago o alisin sa pa-

mamagitan ng Make-up. Ani niya  "Sa tala ng aking buhay , sa mga 

modelong aking nakatrabaho , isa sa mga nagbibigay lakas loob para 

humarap kami sa maraming tao ay ang paggamit ng Make-up , dahil ri-

to mas nabibihag namin ang mga mata ng mga tagahanga at ng dahil 

dito nakakatulong ito sa pagmomodelo namin upang lalo nila tangkili-

kin ang mga produkto na aming ini-endorse." Sa kasalukuyan ang 

modelong si Tyra ay nagmamay-ari ng isa sa mga malalaking kom-

panya sa larangan ng Make-up ito ang TYTY Cosmetics na talagang 

tinatangkilik ng mga mamimili.  

 

 "Bakit hindi ka crush ng crush mo?" Kadalasang naitatanong sa 

mga sarili natin. Ilan sa mga kasagutan ay dahil mahiyain ka , mahina 

ang iyong loob na ipag tapat ang iyong nadarama o mababa ang tiwala 

sa sasarili o kung anong mayroon ka. Siguro ay samu't sari na ang iyong 

naisip na paraan at isa sa mga naging sandata mo ay ang Make-up. 

Kwento ng isang babaeng Teenager na itatago natin sa pangalang Gem-

ma , na simula pagkabata niya lumaki siya na may maraming pekas sa 

mukha na nag mimistulang mga nunal . Hirap na hirap siya na itago ang 

mga ito , nang dahil dito nahihiya siya at natatakot at baka siya ay 

makantyawan , minsan panga‟y madalas ang kanyang pagliban sa klase 

ng dahil sa panlalait sakanya . Siya panga'y minsang binansagan bilang 

“Nunal na tinubuan ng Mukha”. Ngunit dumating ang isang lalake sa 

kanyang mga  pekas ng dahil dito hindi nasiya umaabsent ngunit hindi 

niya parin magawang lapitan ang crush niya. Pumasok agad sa isipan 

niya na gumamit o magpahid ng make-up rito upang maitago ang pek-

as niya. Sabi niya "Simula ng gumamit ako ng MakeUp , madalas ko 

ng nilalapitan ang Crush ko. Sabihin na nating hindi lahat naitago ng 

MakeUp pero iba ang ang naramdaman ko nung naglagay ako nito , 

pakiramdam ko nag boost bigla ang confidence ko . Sabi pa nga ng iba 

ay nakita nila ang tunay kong ganda." Kung ating susumain napakaliit 

o napakababaw ng kanyang problema , ngunit sa kabilang banda 

makikita natin ang hatid na lakas ng loob at saya ng make-up.  

 

 Gayon paman siguraduhin nating ligtas ang mga make-up na 

ating gagamitin at wag tayong susobra , dahil Hindi nating alam na 

ang sayang hatid nito ay may hihinging kapalit.  

 

 Ang paggamit ng make-up ay siya nga'y nakakatulong mag 

boost ng ating self-esteem o self confidence. Panatilihing wasto ang 

paggamit nito , nang tayo'y makaiwas sa mga nagbabadyang masa-

mang epekto dulot nito. Walang masama sa paggamit ng make-up , 

sabi nga nila , gagawin natin ang lahat , mapasaya lang natin ang ating 

sarili. Minsan panga'y linyahan ay "Hindi naman masamang mag take 

ng Risk , kung alam mo naman na doon ka liligaya". Lagi nating ta-

tandaan na Ang pisikal na anyo ay lilipas at kukupas rin ngunit isaisip 

natin na iba parin ang hatid ng gandang hindi mo inaakala ! 

CONFIDENTLY BEAUTIFUL WITH MY MAKE-UP 
Ni : Adriane R. Bautista  



LATHALAIN 

 “Mangangarap ka nalang dapat yung makatutu-

long ka sa iba” ika ng marami na naghahangad ng 

katahimikan. Mga taong matagal ng sinisisid ang 

dagat ng mundo para mahuli ang isda ng kapayapaan. 

           Lumaki akong may normal na buhay. Hu-

mahanga sa maraming artista na nakikita sa telebisy-

on na may magarang uniporme at parang superhero  

na laging nakangiti, mabait, nagtuturo ng leksyon at 

nagliligtas sa marami. 

            Unang hinangaan ko ay ang aking ina. Ang 

aking ina ay isang bubutihing guro sa isang maba-

bang paaralan. Tingin ko sa kaniya ay isang super-

woman na napapanunuod ko sa telebisyon dahil sa 

lagi siyang nandyan para asikasuhin ako, tinuturuan 

ako sa mga takdang aralin at pagpapatulog sakin 

tuwing gabi dahil sa takot ko sa kwarto na madilim.  

 Dumating ang panahon kung saan tumuntong 

ang aking nakatatandang kapatid sa kolehiyo at 

nagpasyang magpupulis. Nakita ko kung paano siya 

naghihirap sa araw araw na dumadaan. May mga 

pagkakataong hindi na siya kumakain at nakatutulog 

at ang malala ay ang hindi niya pag pansin sa bawat 

isa na miyembro ng pamilya sa aming tahanan.  Sina-

bi ko sa sarili ko kahit kailan hindi ko pangangarap-

ing maging isang pulis. Ngunit dumaan ang panahon 

na nainggit ako sa kuya ko simula noong naglingkod 

na siya sa maraming tao. 

     Naririnig ko sa magulang ko na madalas nilang 

pinagku kwentuhan ang mga nagawa ng kuya ko at 

ipinag mamalaki ito sa ibang tao . Nainggit ako hindi 

dahil gusto ko ako ang pinagmamalaki ng magulang 

ko kundi dahil gusto ko maging tulad niya.Tulad ng 

mga superhero na nagliligtas ng buhay ng iba laban 

sa masama at mali . Simula noon nakalimutan kong 

ang aking unang hinangaan, ang aking ina. 

Pinangarap ko nang maging magiting na pulis tulad 

ng kuya ko.Nangako ako na  ilalaan ko ang buhay ko 

para sa mamamayang Pilipino. 

        Ngunit,nag iiba nanaman ata ang gusto ko.Gusto 

kong nang  bumalik sa dati kong hinahangaan . Pa-

rang ayoko na maging pulis , parang ayoko na mag-

silbing kasangkapan para iligtas ang iba laban sa mga 

taong handang manakit . Dahil sa panahon ngayon, 

nakikita kong ang mga  pulis na ang taong ipinaglala-

ban ang mali sa tama para lamang makuha ang saril-

ing kagustuhan at hindi isinasaalang-alang ang da-

damdamin ng nakakarami. 

ANG  

AMBISYON 
Ni :Lyka Tan 

          “Bang,bang bang!”, alingawngaw na hindi matapos- tapos.Ngunit nandito 

ako ,nasa tabi,punong-puno ng takot at hindi malaman ang gagawin. Kasabay nito 

ang mga hagulgol,paghihinagpis,at tila ba  mga batang iniwan ng kanilang mga 

magulang sa harap plasa, pagmamakaawa. 

           Noong ako‟y bata pa at tila musmos pa lamang  napansin kong may iba sa 

aming bayan, may iba sa aking ginagalawan, sa aming ginagalawan. Ngunit ano ito? 

Hindi ko malaman. Habang kami ay nasa parke at naglalakad-lakad. Tinanong ko ang 

aking ina . “Nay,  anung meron dito , parang may bago? Sumagot ang aking nanay na 

namumutawi sa kanyang mga mata at sa tono ng kanyang pananalita ang takot,kaba, 

at pagaalinlangan “ pssh!, H‟wag kang maingay anak  at baka marinig ka” sagot ni 

nanay “ Nino po?”  tanong na may pagtataka “ Basta anak , ang pananahimik lamang 

ang magpapanatili sa ating kaligtasan” , ako‟y napaisp ano iyon? Hindi ko lubos 

maintindihan?.  Hanggang sa tumuntong na ako sa kolehiyo at kumuha ng 

propesyong edukasyon akin nang  lubos na naintindihan at naunawaan na kung bakit 

iyon nasabi ni inay ang aking bayan ay nagbubulagbulagan at nagbibingbingihan sa 

bagay na nagyayari sa kanilang paligid ito ay ang karahasan at pang-aabuso sa aking 

mamayan, aking naisip “ Kung ang bawat isa ay walang pakiramdam sa paligid 

nila ,ito‟y hindi mababago,ito‟y uulit ng uulit hanggang sa walang katapusan, tama 

lamang na gumising na magmasid at makiramdam” 

        Putulin na at wakasan ang karahasan ito‟y hindi susi sa kapayapaang hangad. 

“Oh! Aking bayan gumising ka „wag magtulugtulugan harapin cancer ng lipunan!” 

Mabagsik,Matinik,Makamandag 

 Ni: Mark Ivan M. Gomez  

  „Promises are meant to be Broken‟ ika ng mga taong pinangakuan, Pinangakuan 

lamang. Mga taong umasa sa mga pangako ng mga taong paasa. Mga taong nangako at 

lahat napako.  

 Lahat ng tao‟y nagsasambit ng pangako at pinangakuan lalo na ang isang 

naghahangad ng relasyon o mga nanliligaw. May iba‟t ibang uri ng pangako; pangakong 

walang kasiguraduhan kung matutupad, pangangakong lathala lahat ng ninanais, pan-

gakong isang parirala lamang ngunit mukhang may laman at pangakong maraming salita 

ngunit hindi kayang paniwalaan. Mga pangakong hindi alam kung paniniwalaan , pagka-

katiwalaan o pagsasawalang bahala.  

 Nakasaad na sa isip ko na wala na akong pag-asa. Asang-asa na ako sa isang linya 

na isinaad sa isang pelikula na „Walang Himala‟ . Walang himala na manggagaling sa 

langit na susi para sa pagbabago ng lahat, pagbabago ko at pagbabago ng mga nasa paligid 

ko o kahit na isang indibidwal na maglalakas loob na maghimasok sa buhay naming 

upang baguhin ito ngunit parang nagkamali ako.  

 Dumating ka, nanligaw ka, nangako ng kung ano ano. Mahirap kang bigyan ng ti-

wala dahil sa hindi pa kita lubos na kilala . Maraming nagsasabing hindi maganda ang 

ugali mo, na walang mararating ang bubuuing relasyon kung ikaw ang kasama ko ngunit 

mayroon rin namang naniniwala sayo, naniwala sa mga kakayahan mo at sa ibang bahagi 

ng pagkatao mo na maipag mamalaki kaya nalillito ako.  

 Dumaan ang araw, linggo at buwan pakiramdam ko unti unti na kitang nagugus-

tuhan dahil sa mga pinakikita mong maganda sa paningin ko .Sabi ko sa sarili ko mayroon 

ka naman palang mabuting kalooban. Nagustuhan ko yung hindi mo pagtatago ng tunay 

mong sarili. Na sasabihin mo lahat ng nasa isip mo kahit mag mukha kang masama ngunit 

pag pinag isipan at uunawain ang mga ito ,may halaga pala  ito na para  sa ikabubuti ng 

lahat. 

 Dumating ang araw na kailangan ko nang ipakita at aminin ang paghanga ko sayo, 

na naniwala ako sa mga pangako mo, kailangan ko nang pawiin lahat ng hirap sa panlili-

gaw mo sa pamamagitan ng pag sambit ng dalawang letrang o, ang “oo” na binoboto kita 

para pamahalaan o pangunahan ang magulo kong mundo , ang magulong mundo ng mga 

Pilipino, Rodrigo Duterte 

  

 

Nakamit mo, Pangalagaan mo 

Ni: Lyka Tan 
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LATHALAIN 

 Isang anak , kapatid , es-

tudyante , kaklase at kaibigan , sa isang 

bilog na daigdig . Tila isang alikabok 

sa mundong ito. Nadadapa , nasasaktan 

at naghihintay na mamukadkad. 

Minsa‟y lilitaw at kikinang na parang 

bituin sa langit .  

 Mahirap magpakatao , pero 

madaling magpakahayop. Ang bawat 

galaw , salita , gayak at kaisipan na 

ating isinasagawa ay nahuhusgahan , 

binibilang at minsa‟y minamasama. Sa 

dami o laki ng ginawa mong kabuti-

han , darating parin ang panahon na 

ang pinakamaliit na baho mo parin ang 

mapapansin. Tama kayo masakit sa 

heart ang makarinig ng masasakit na 

salita , pero ito ang hubad na katoto-

hanan , lahat ng tao dito sa mundo ay 

nag kakamali at nakakaranas ng kasa-

kitan. 

 Isang taong nagmamahal 

ngunit di minamahal , masakit mala-

man ang katotohanan pag dating sa pag

-ibig , na ang taong nais mo ay iba ang 

hanap ng kanyang puso at damdamin. 

Mahalin mo ng lubos ang taong mahal 

mo ay masarap sa pakiramdam , pero 

masakit rin para sa sa pusong sugatan . 

Mas lalo mong minahal mas higit kang 

masasaktan . Manhid na ba nag tawag 

sa sistemang paulit-ulit mong narara-

nasan ngunit patuloy mo paring sinusu-

bukan . HAYS! 

 Hindi dapat tumigil ang pag-

ikot ng mundo ng dahil sa mga taong 

nanakit sayo. Bumangon ka !  At  Du-

rugin sila ! 

 Ang buhay ng tao ay parang 

pinto , may mga taong lalabas at handa 

ka nang iwan dahil naging parte na sila 

ng iyong buhay  at ang iilan ay lilisan 

at mag iiwan ng galos sa iyong pusong 

sugatan. Ngunit may mga taong pa-

pasok at handang punan ang iyong 

nais , pero lagi mong pakakatandaan 

may iilang papasok upang makapa-

nakit , ngunit ito ay iyong kakailangan-

in upang lumakas at magpatuloy sa 

iyong paglalakbay at pag hahanap ng 

kasagutan sa iyong buhay . 

Opo , Tama po kayo ! Ikaw nga po ! 
Ni : Adriane R. Bautista 

"Mama" 
    ni: Marry Grace Benigla 

 Noong bata pa ko, tuwing nadadapa ako sinisigaw ko ang sali-

tang "Mama" parang isang taong tagapagligtas na agad ng dumating at 

tinulungan akong tumayo 

 Noong bata pa ko, tuwing nag kakasugat ako sinisigaw ko ang 

salitang "Mama" hinalikan mo ang aking mga sugat,na parang isang 

mahika na agad nag silaho  

 Noong bata pa ko tuwing sinasabihan ako ng mga kaibigan ko 

na ayaw nila sa akin sinisigaw ko ang salitang "Mama" sinabi mo na 

"Ayos lang yan,"parang isang mahikang salita ako ay naging kalmado  

 Ngayong matanda na ko tinutulak kita palayo kaya ko na 

gawin ang lahat ngayon pero hindi pala,  

 Ngayong matanda na ko nabigo at nadapa ako pero ang tanging 

sigaw ko lamang ay "Mama" katulad ng dati, dumadating ka para itayo 

ako  

 Ngayong matanda na ko nag kasugat ang aking mga puso pero 

ang tanging sigaw ko lamang ay "Mama" katulad ng dati, hinahalikan 

mo ang aking mga sugat na agad nagsisilaho  

 Ngayong matanda na ko niloko ako ng aking mga kaibi gan 

pero ang tanging sigaw ko lamang ay "Mama" katulad ng dati, sabi mo 

"Nandito ako anak,nandito ako," at sa salitang yun ako ay naging kal-

mado . 

 Ngayong matanda kana mama sabihin mo lang ang salitang 

"anak" katulad ng isang taga pag ligtas, agad akong lalapit at tutulun-

gan kang itayo at katulad ng isang mahikang salita ikaw ay magiging 

kalmado tuwing sinasabi ko ang mahikang salita na ito "Mahal kita 

mama." 

" SANA "  
Ni Lyka Tan 

 Sabi ng iba "Masayang magkaroon ng kaibigang handang makinig at umagapay sa lahat ng 

pagkakataon" pero masaya pa ba ang ganito sa kabila ng pagbabago niya ?  

Nakagagalak na nakilala kita. Mayroong nagpapayo sa akin, nagsasabi ng pagkakamali ko at 

nagpapa alala ng mga bagay na kailangan kong gawin at atupagin.  

Masaya na palagi kitang nakakasama. Umindayog sa bawat pagbilis at pagbagal ng kantang 

sinasayaw, sumabay sa bawat nota ng ating paboritong kanta at sumabay sa himig na ginagawa ng 

bawat ibon at dahon sa tabi ng kalsada habang naglalakad at nagku kwentuhan ng mga naisin sa mun-

do, bansa at sariling buhay.  

  Nagkaroon ng kirot noong dumating na sa bawat minuto at oras na tingin ko'y tingin mo'y 

masama. Sa mga araw na sa tuwing titingin ka'y waring may iniisip kang masama ngunit sa iba'y todo 

halakhak ka. Iniisip ko na ano bang problema mo o ano bang problema sa akin?Ngunit hindi ko mala-

man kung ano.  

Nakaka inis na lumilipas ang panahon nakasanayan mo na ito. Kaya sa panahong ito tumigil na 

ako, tumigil na ako sa pagsuyo sayo, tumigil na ko sa pagka usap sayo dahil alam ko na namang ` 

nakikinig sa akin at sa malamang walang sasagot sa akin, tumigil na akong tumingin sayo sa tuwing 

ramdam kong nakatitig ka dahil alam ko na namang masama ito . Tumigil na ako, nakakapagod na din 

kasi .  

Ang sakit na malaman na mali ang desisyon ko . Sana pala hindi nalang kita iniwan, sana 

noong napapagod ako ay nagpahinga ako at binalikan kita at sana ipinaramdam ko sayo yung pina-

ramdam mo sakin noon na may kakampi ka at handang makinig sa drama ng buhay. Sana nandon ako 

para pagaanin ang nararamdaman mo, pasayahin ka tulad ng ating unang pagkikita at ipaunawa na 

hindi ang pagkitil sa buhay ang solusyon noong nahihirapan ka dahil sa ginugulo at inaaakit ka ng 

depresyon na tapusin ang sariling mong buhay. 

 

 

Edukasyon, Matibay Na Pundasyon 

         Ni: Jasmin M. Hizon 

          “Education Is The Most Powerful Weapon Which You Can Change The 

World”-Nelson Mandela 

          Ito ang katagang laging sinasabi ng mga magulang sa kanilang 

mga anak dahil edukasyon lamang ang pinaka tanging yaman na hindi 

hindi makukuha ninuman. 

          Kaya napakahalaga ng pag-aaral sa bawat estudyante. Kaya‟t 

kahit na ang iila‟y kulang sa kagamitan ay pinipilit pa ding pumasok 

makamit lang ang pinakamimithing diploma na magiging susi para 

mabago ang kanilang buhay at maiahon ang kani-kanilang pamilya mu-

la sa baba patungo sa taas .  

          Kaya ang mga estudyante at mga magulang ay nagsisikap at gi-

nagawa ang mga paraan upang makamit ito, at ito ay sa tulong lamang  

ng pagsisikap at pagtitiyaga sa pag-aaral. Karamihan sa mga estudyante 

ay pumapasok sa mga pampublikong paaralan dahil ito lamang ang 

sasapat sa kanilang bulsa at para na rin makaagapay sila sa kanilang 

mga pangangailangan. 

          Ang mga suliraning sumasagabal sa paglalakbay sa mga mag 

aaral ng Pinas ay hindi nagiging hadlang sa mga estudyante na gustong 

matuto at pokus sa kanilang mga layunin sa buhay,kaya sila ay nagsisi-

kap upang makamit ang pinaka matamis na tagumpay sa kanilang 

buhay ito ay ang makapag tapos ng pag-aaral. 

p.7 

   Hindi kayo matatapos hang-

ga't hindi niyo iyan nakukuha ng 

tama! !" ina lalayan muli ako ni Josh-

ua, ngunit nanlalambot ang aking ka-

tawan at lumalabo ang aking paningin 

sa mga luhang patuloy paring 

dumadaloy sa aking mga pisngi, napat-

ingin ako kay Joshua nang punasan 

niya ng panyo ang aking mga luha. 

  "Wag ka nang umiyak, mata-

tapos tayo dito kung sabayan mo ako 

sa pagsayaw" inalalayan muli niya ako, 

pinakinggan ko ang tugtog hanggang 

sa natapos namin ng maayos ang sa 

yaw. Tumingin ako sa kanyang mga 

mata at nagpasalamat. 

  

 Nagsusulat ako sa aking ta-

laarawan habang pinagmamasdan ko 

ang aking mga kamag-aral sa pagsasa-

bit ng mga pandisenyo sa bawat gilid 

sa lugar na pagdarausan namin para sa 

nalalapit naming prom. Kasalukuyang 

nasa ikaapat na taon na ako sa sekun 

darya at nalalapit narin ang pagtata-

pos. Nang matapos ako sa pagsusulat 

ng aking nararamdaman sa aking ta-

laarawan ay napatingin ako sa aking 

harapan, nakita ko ang isang lalaki, 

napakaganda ng kanyang mga mata 

habang pinagmamasdan ko siya Na-

patigil ang lahat sa pag-aayos nang 

dumating ang aming guro.Bumati ka-

mi at nagsimula na siyang magturo.,  

  Pinagpares pares na kami at 

hindi ko inaasahang makakapares ko 

ang lalaki kanina, siya si Joshua mata-

gal na kaming magkaklase ngunit 

ngayon ko lang napansin ang nata-

tangi niyang kagwapuhan. Pinwesto 

kami sa harapan at nagsimula na 

kaming sumayaw, inalalayan niya 

akong mabuti at sumabay kami sa 

tugtog na aming sinasayaw, habang 

tumatagal ay napapatitig talaga ko sa 

kanyang mga mata, ang kanyang 

mapulang labi hanggang sa hindi ko 

inaasahan ay napatitig narin pala siya 

sa akin, "KIRSTEN!" nagulat ako ng 

tawagin ng aming guro ang aking pa 

ngalan, "Kirsten,  

natapakan mo yung paa ko" napalin-

gon ako kay Joshua at tumingin sa 

aming mga paa. Napaayos agad ako 

ng tayo at humingi ng pasensya sa 

kanya, nakakahiya. "Kirsten!" tum-

ingin ako sa aming guro na ngayon ay 

umaapaw na sa galit, pinaupo niya 

ang lahat maliban sa aming dalawa ni 

Joshua. Naramdaman ko agad ang 

mga titig ng aking mga kaklase. Gus-

to ko nang umalis, ayoko ng nakatuon 

sakin ang atensyon "Wag mo akong 

idaan sa iyak mo, Kirsten. Hindi uu-

bra yan sakin" napayuko ako, hindi 

ko namalayang umiiyak na pala ako. 

"Sumayaw kayong dalawa!  

Simula nung araw na iyon ay naging-

magkaibigan na kami at naging ma-

saya. Mahabang panahon narin ang 

lumipas, matagal naring nalayo kami 

sa isa't-isa ni Joshua. Pinagmasdan ko 

ang mga masasayang paruparong lu-

milipad sa ibabaw ng mga nagaganda-

hang bulaklak sa hardin ng aming 

paaralan habang ako'y nakasandal sa 

malaking puno sa tapat ng hardin, at 

binabasa ang mga magagandang ala-

alang naiwan naming dalawa ni Joshua 

sa aking talaarawan. 

 

- Alexis Gracilla 

 

"Talaarawan" 



BALITANG AGHAM 

 Naglahad ng guidelines ang DOH at ang 

Food and Drugs Administration sa paggamit ng e

-cigarettes sa bansa. Laganap ito sa mga tao higit 

na sa mga kabataan sa paggamit ng nabanggit na 

sigarilyo. Ayon kay DOH Sec. Eric Tayag , hindi 

makakatulong ang e-cigarettes sa taong gustong 

ihinto ang bisyo sa paninigarilyo dahil hindi na-

man nasisiguro ang substance na ginagamit dito. 

Positibong magkaroon ng panganib ang mga ta-

ong gagamit nito sa kanilang kalusugan at ito‟y 

diretso sa kanilang mga baga. “Electronic ciga-

rettes are not advisable since you don’t kick the 

habit, humithit ka pa rin. Kung gusto mong tumi-

gil sa paninigarilyo, take anti-nicotine drugs.” 

Sabi ni Tayag. Nababahala ang DOH sa paglaga-

nap ng mga gumagamit ng e-cigarettes lalong-

lalo na sa mga kabataan na nagsisimula nang 

manigarilyo. “Kasi hindi itsurang sigarilyo kaya 

nago-glorify pa rin ang smoking .Akala ng bata 

okay mag-smoke ,lalo na mukha lang laruan 

yung e-cigarettes,” dagdag pa ni Tayag. 

Naalarma ang DOH sa mga gumagamit ng gani-

tong sigarilyo , isang mechanical device na wa-

lang tobacco o tar at gumagana sa pamamagitan 

ng recharchable battery. Nilalagyan ng iba‟t-

ibang likido na may kemikal at binubuga bilang 

vapor na maaring magkasakit ang sinumang 

gagamit ng sigarilyong e-cigarettes lalo na sa 

mga kabataan. 

   

E-cigarettes, benta sa mga 

kabataan  

Ni:Christzel Joy R. Sese  

Kalusugan ay Pangalagan; Manmanan at pagyamanin 

Ni: Christzel Sese 

 Ang hangad ng bawat tao ang magkaroon ng maganda at malusog na panga 

ngatawan upang sa hinaharap ay magkaroon ng magandang resulta para sa kinabu-

kasan sa pamamagitan ng mga pagkaing ating kakainin at sa pang araw-araw nating 

ginagawa sa buhay. Maraming importansya ang pagiging matibay at malakas na tao 

kung may maganda kang pangangatawan.  

 Ayon sa Department of Health (DOH) sa mga mamamayan ang pagkain ng 

mga masusustansyang pagkain at pagkakaroon ng pagbalanse sa katawan na dapat 

nating pangalagaan ay magreresulta ng maganda at malusog na pangangatawan.  

 Ang iba sa mga taong hindi nasunod sa mga ganitong proseso ay ang mga 

mabilis madapuan o kaya sila ang mga taong malimit na magkasakit, dahilan nito ay 

ang walang sinusunod na proseso sa pamamagitan ng pangangalawa sa iyong ka-

tawan. Sa paggamit ng mga nakakasira sa ating katawan ay kasalukuyang laganap 

sa ating lipunan katulad ng paggamit ng mga pinagbabawal na gamut at nagiging 

lulong sa masamang bisyo, malaking epekto ito sa ating pangangatawan at hindi 

narin makakamit ang tinatawag na “HEALTHY BODY”  

 Dagdag pa ng Department of Health, kung maari y maiwasan ng mga mama-

mayan ang masamang makakaapekto sa pagkasira ng kalusugan ,tahakin natin ang 

positibong dulot na alam natin na makakatulong sa pag papaunlad ng katawan ng 

tao.Malaki ang ginagampanan ng katawan para sa ating buhay lalo na kung may-

roong maganda o malusog na pangangatawan ang isang tao, mas napapadali lahat 

ng mga gawain at komportable ka sa sarili mo na hindi ka agad agad madadapuan 

ng anumang sakit. Mahalaga ang pagkakaroon ng balanse sa katawan at ang 

pagkain ng mga pagkaing punong-puno ng bitamina o kaya‟y maaring 

magpakonsulta sa mga doktor  upang matukoy kung iyon ba ay makakatulong sa 

pag-unlad ng kalusugan ng tao. Maraming magagandang kinalabasan ang pagka-

karoon ng malusog at magandang pangangatawan na kung saan kapag mayroon    

kang ganito ay makakatulong ito sa hinaharap basta‟t huwag tumigil at ito‟y pa 

ngalagaan lamang.  

 Isang babala para sa mga mamamayan, huwag hahayaang masira ang ating 

kalusugan dahil ang pagkaakroon ng malakas na pangangatawan ay makakatulong 

para sa ating kinabukasan, sa positibo dumipensa hind sa negatibo na alam mong 

makakasira. Gumawa ng tama at nakakaganda ng katawan, kumain ng ma-

susustansya upang buhay ay gumanda.  

WOW HANEP : ‘PRUTAS NA MAY SUPER 

POWERS’ 
Ni: Claire D. Puso 

SAGING(BANANA)-Ang saging ay mabuti sa mga nag    
eehersisyo at sa mga taong may sakit sa puso dahil may taglay 
itong potassium. 

 

MANSANAS(APPLE)-Ang prutas na ito ay nag tataglay 
ng vitamin C at anti-oxidants . Ang balat rin ng mansanas ay nag-

bibigay tulong sa pagtanggal ng mga dumi sa ating katawan. 
 

PRESA(STRAWBERRY)-Naniniwala ang mga eksper-
to na ang presa ay panlaban sa kanser ngunit mag ingat ang mga 
taong allergic rito . Tandaan hugasan muna ito ng mabuti bago 
kainin. 

 

UBAS(GRAPES)-Ang ubas ay may tannins at flabonoids na 
maaring makapigil sa kanser. Maaari ring kumain ng ubas kung 
ang iyong dugo ay kulang at mahina ang iyong katawa upang 
manumbalik ang iyong sigla. 

 

 
 

p.8 



PANITIKAN 

 

 

Mag-isa nakatanaw sa bu-

wan at mga tala,  

Walang ibang naririnig, wa-

lang ibang nakikita.  

Sumabay sa ritmo at 

pagkumpas ng pusong may 

musika,  

Musika na tanging ikaw ang 

paksa,  

Sumasabay sa pagbaba at 

pagtaas ng nota,  

Humihiling na sana nariri-

nig mo siya,  

Ngunit posible kaya?  

Magustuhan mo kaya ang 

iaalay na musika?  

Nakakatakot, nakakakaba, 

Wag nalang kaya?  

Marami nang naipong liriko 

sa puso ko, ang problema 

hindi ako marunong kuman-

ta,  

Alam kong takot ka sa ku-

log, kaya wag nalang. Wag 

nalang muna,  

Mag-eensayo nalang, Baka 

sa susunod kayanin ko na,  

Baka sa susunod matuto na,  

Pag-aaralan bawat ritmo, 

kumpas, at nota  

Upang sayo'y hindi mapahi-

ya.  

Sa ngayon mangangarap na-

lang muna  

Na akoy hindi nagiisa,  

Na ikay nasa aking tabi ha-

bang tinatanaw ang buwan 

at mga tala,  

Sabay nating pakikinggan 

ng musika,  

Na nanggaling sa pusong 

nating dalawa,  

Pusong nagkakaisa, Pusong 

tayo nang dalawa ang 

paksa. 

  Paboritong 

Musika  

Ni: 

Desiree Mhay  

Hernandez  

BAKIT ? 
Ni: Adriane R. Bautista 

 

Nais na sanang ipaalam sa iyo  

Ang tunay na nararamdaman ng puso 

Ngunit „ di natuloy ang pag aming ito 

Sa takot na ako ay mabigo. 

 

Salamat narin at hindi ko naamin 

„di niya nalaman ang aking nililihim , 

Sapagkat kanyang nakaraan ay nag balik 

At siya‟y di na raw ipagpapalit. 

 

Madalas na ang kanilang pag sasama 

Kaya‟t pagkita sa kanya‟y miminsan na 

Hindi tulad noon na siya ay mag isa pa 

May panahon ako na siya ay makasama. 

 

Pangyayaring ito‟y may malaking epekto 

Na s‟yang nagdulot sa aking pagbabago 

Ang dating masayahin at palabiro 

Ay naging malungkot at seryosong tao. 

 

„di alam kung bakit naapektuhan 

Gayong alam kong ako‟y walang karapatan; 

Kay raming tanong ang nabuo sa isipan 

Mga tanong na wala namang kasagutan. 

Isang bansa aking pinag-

mulan. 

Binubuo ng libo libong 

kapuluan. 

May ibat-ibang lahi , 

ngunit may iisang lipi 

 

May kasaysayang kinagis-

nan 

Nag simula sa paglala-

banan 

Mga bayaning naging  

tanglaw 

Sa aking bayang pinaimba-

baw. 

 

 

Sa paglipas ng panahon  

Bayan muling bumangon 

Dahil sa mahusay na ka-

may 

Mga makatang naging 

gabay. 

 

Wikang pinahalagahan 

Sa perlas ng silanganan 

Mga salitang binibigkas 

Pinag mulan ng magan-

dang lakas. 

Kahit pulo‟y malalayo 

At iba‟t-ibang panunuyo 

Hindi naging sagabal 

Sa pag usad ng sangkina-

pal. 

 

Dahil sa iba‟t-ibang wika 

Na sinimulan ng makata 

Ang lupang ito ay naging 

isang pangako ,  

Na nagmula sa bayang 

muntik na maglaho. 

 

Mga Pilipinong naging 

matiyaga 

Isang karangalan ang nata-

masa 

Pagpapahalaga sa wika at 

kulturang naangkin 

Sa mga bayaning tanging 

buhay ang salamin. 

  

Ang Wika Ng Perlas Ng Silanganan 

Ni: Adriane R. Bautista 

Sugatang Puso 

Ni: 

 Adriane R. Bautista 

 

Kay sarap sariwain , 

Masasayang lambingan. 

Kay sarap damhin, 

Pag ibig na walang hang-

gan. 

 

Ngunit ng ako‟y iyong ini-

wan  

Hinagpis ang s‟yang na-

ramdaman. 

Sabi mo sa akin mahal mo 

akong tunay 

Ngayon ay nasaan at 

tuluyang nawalay. 

 

Pilitin ko mang limutin , 

patuloy paring sinisigaw ng 

damdamin. 

Mahal kita at wala ng iba. 

Sugatang puso‟y sana‟y 

maghilom na. 

Mga Minamahal nam-

ing GURO  

Ni: Adriane R. Bautista 

Sa aming mga guro  

Lubos ang aming pasasalamat 

sa inyo , 

Dahil sa araw araw ninyong 

pagtuturo , 

Na kahit na ang inyong mga 

katawan ay hapong – hapo. 

Tinitiis , anumang paghi-

hirap ,  

Kahit na maliit na sahod ang 

natatanggap  

Ipinagpapatuloy parin ang tra-

bahong mahirap . 

Kaya‟t saludo kami sa inyong 

pagsisikap! 

Kaya naman , ngayong buwan 

ng mga guro  

kami naman ang magpapa-

saya sa inyo 

Gabay ng aming guro na 

aming pasasalamat sa inyong 

itinuro 

Dahil diyan kami ay tutungo 

Sa buhay na hindi bigo ! 

Muli sa aming mga guro , ka-

mi‟y sumasaludo. 

Kilay is Life 

Ni: Melanie Trajano-Garcia 

Napakahalaga ng kilay 

Kahit ba sumikat si Mona Lisa, 

ang babaing may mapang-akit na ngiti, 

subalit walang kilay. 

 

Si Michael Angelo, 

Ang sikat na pintor ng kanyang henerasyon, 

Marahil siya ang may kasalanan 

upang magmukhang misteryoso. 

 

Ano pa man ang dahilan 

Kung bakit si Mona Lisa ay walang ki-
lay..ngayon, Kilay is Life na! 

 

para mas lalong gumanda. 

Kilay ang bukambibig 

Ng mga “babaeng” tila isang obra 

ang disenyo ng kilay na nagbibigay 

ng hugis sa mukha . 

 

Oras ay sadyang nauubos 

Sa pagharap sa salamin, maya-maya 

ang pagpipinta, korte ng kilay paiba-iba  

depende sa mood ng lola. 

 

Misteryosong sadya, 

Kung bakit kilay ang nagdala sa isang la-
rawan ng “dilag”   

sadyang kumpleto ang ganda 

 

Wow kilay, wow ang ganda! 

Pagbigyang mag-ayos ng kilay 

Yan ay hindi malilimutan ng mga “babaeng” 

bahagi na ng pang araw-araw nilang buhay 

dahil Kilay is Life! 
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PANITIKAN p.10 

Mapag-larong tadhana sa puso ng 

bata , 

Pawang kasakiman ang ipinapadama. 

Sa likod ng ngiti na may saya’t ligaya , 

Kasama sa bituin , inanod ng luha 

Mapag-larong tadhana sa puso ng 

bata, 

Pilitin mang ngumiti at magsaya, 

Tanging kalungkutan lang ang nadara-

ma 

Bawat ngiti kapalit ay pagdurusa. 

Ating kalayaan ay nasa kulungan ,  

Sa wari ay hindi mo nadarama, 

kalayaan ay turuang ipalaya , 

Tulad ng lipad ng ibong Malaya. 

Tao’y walang relasyon sa patak ng 

dugo , 

Mapagmalupit sa bahaw itinutuon. 

Patak ng luha ng bata ay agos ng 

kanyang dugo . 

At nasira ang saya ng huling sulyap ng 

mga mata. 

Mapag-larong Tadhana 

sa puso ng bata 

Ni: Marry Grace Benigla 

Para sa aking Kaibigan 

Ni: Aira Monique N. Dy 

 

Hindi ko alam pa’no to sisimulan 

Dahil ang isipan ko’y naguguluhan 

Di malaman anong aking uunahin 

Dahil sa dami mong naitulong sa akin 

 

Lagi kang nandyan tuwing ika’y kailangan 

Ngunit minsa’y kabaitan mo’y di nasusuklian 

Ugali ko ay iyong napagtitiisan 

Na kakaunti lamang mga taong nakakayanan 

 

Nakaagapay sa bawat pagbulagta 

Kahit hindi sabihin ay laging nakasuporta 

Ang panahon may papalit – palit 

Tandaan mo kaibigan, ika’y di ipagpapalit 

 

Salamat sa mga payo mong tunay 

Na madalas kong nagiging gabay 

Buong oras mo’y iyong inaalay 

Dahil alam mong sayo ako nakasalalay 

 

Aking tula ay ngayon nang tatapusin 

Ngunit pagmamahal ko para sayo’y mananatili parin 

Salamat sa lahat kaibigan kong mahal 

Salamat sa pagmamahal mong tunay at tapat. 

 

Sa Tamang Panahon Ako’y Magiging Malaya 

Ni Alexandra T. Mazon 

Sa tulang ito malalaman mo lahat 

Tulang magpapalaya ng aking saloobin at hindi naririnig na pa-

hayag 

Tulang magbibigay ng aking kalayaaan 

At tulang magpapatahimik ng aking isipan. 

 

Alam kong hindi naging madali ang lahat 

Alam kong mahirap itago ang dapat na Malaya  

Alam kong naging madamot ako, 

Sa mga bagay na di ko dapat kinadamutan. 

 

Ang araw ay lumilipas 

Ang kanta ay mawawalan ng kumpas 

Ang larawan ay kukupas  

Ngunit ang mga alaala ay mananatili sa aking isipan na bukas. 

 

Masaya akong nakikita kang maligaya 

Sa mga sandaling ika’y nasisilayan 

Masaya ako sa nararamdaman mong kalayaan 

Sa piling ng mga taong kaya kang pagbigyan. 

 

Araw-araw ika’y pasasalamatan 

Sa akala kong pang habang buhay na 

Parehas man tayong umasa 

Ngunit parehas naman tayong natutuno na. 

 

MEMA 
Ni: Melanie Trajano-Garcia 

Mema…   me-masabi lang 

Nakiki-uso sa lenggwahe 

Ang kahulugan ay mema lang.. 

Nakakatuwa.. nakakainis.. 

Basta uso, In ka na! 

 

Mema… me-masabi lang 

Kahit di mo alam pinagmulan 

Kumalat na sa facebook.. 

Nakakagulat, nakakamangha 

Basta nag-post ka, game na! 

 

Mema… me-masabi lang 

Sagana sa pintas at kakulitan 

Ang sadya ay mapansin.. 

Nakakasakit, nakakatama 

Basta nasabi, nasabi na! 

 

Mema… me-masabi lang 

Nabatid ng madlang pipol 

Me-laman o wala.. 

Nakakatawa, nakakaaliw 

Basta natawa, go na! 

 

Mema… me-masabi lang 

Litanya ng puso mo 

Emo ang pagkagawa.. 

Nakaka-in love, nakakalambing 

Basta emo, love na! 

 

Mema… me-masabi lang 

#justsayingoriginalnapost 

Kahit kinopya lang.. 

Nakakakopya, nakakashare 

Basta gusto, share na! 

 

Mema… me-masabi lang 

Tadhana  

ni: Lorelei Olid 

Matagal na panahon na ang nagdaan,  

Ngunit ganun pa din ang nararamdaman.  

Sa dinami raming saki'y nagbago ,  

May isa pa ding nananatili sa puso ko. 

 

Ikaw pa rin ang nais ko.  

Ngunit, mga ala ala'y biglang naglaho 

 Na parang iyong mga tula, 

 Nawala nang parang bula. 

 

 Kasabay ng paglaho ng iyong mga tula  

Ay ang iyong pagkawala.  

Kay tagal kong nangulila, 

 Sa pagmamahal na hindi mo naipadama.  

 

Maaaring tayo'y ipinagtagpo niya,  

Pero hindi tayo ang nakatadhana  

Pero para sa aki'y isa lang ang mahalaga,  

Yun ay mahal kita 
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INAY  
Ni: Christian Paul Alingasa 

 

Noong ako‟y bata pa‟y kapiling na 

kita. 

Mula ng ako‟y mamulat kasama 

kana. 

Babae na sa akin ay nag papasaya ,  

Sa lungkot at sa ligaya kasangga 

kita. 

 

O , aking ina ako;y nagpapasalamat 

sa iyo. 

Sapagkat binigyan mo ng kulay ang 

aking mundo. 

Kauna-unahang babaeng minahal 

ko. 

Salamat ng marami inay ko. 

 

Patawad sa mga kasalan na  nagawa 

ko ,  

Itong munting tula alay para saiyo. 

Pakakatandaan mo ang lahat ng 

mga sinabi ko ,. 

Iniibig kita hanggang sa dulo ! 

HAPLOS NG PAG IBIG NA PANANDALIAN 

Ni: Reizel Bargan 

Itong tulang ito ay handog ko para saiyo 

Sa lahat ng pang-iiwan at pananakit mo saakin 

Sa lahat ng bagay pinanghahawakan natin 

At sa lahat ng pagkakataong may ikaw pa at ako. 

 

Hindi nagkamali ang hula ng tadhana  

Tayo ay pinag tagpo at pinag sama 

Tayo ay binuo upang maging isa 

At saksi ang lahat sa ating pag sasama. 

 

Paglipas ng panahon tila ay may nagbago. 

Ikaw ay nawalan ng oras at pangako ay napako. 

Ang dating tamis ay naging pait. 

Ito ba ang dikta mo tadhana , ang sakit ! 

Ang bawat araw  ko ay kaya niyang 
baguhin 

Gamit ang simple niyang pagsisi-
kap na di ko aakalain 

Hindi man siya tulad ng ibang    
lalaki 

Pero siya ay kaya kong ipagmalaki. 
 

Hindi sapat ang matatamis na 
salita 

Kaya mas pinaparamdam mo sa 
galaw na iyong pinapakita 

Di ko man masabi at maamin 
Laking pasasalamat ko na ikaw ay 

ipinakilala sa akin 
 

Isa ka sa mga naging inspirasyon 
Sa mundong punong-puno ng 

ilusyon 

Mga payong binibitawan ay aking 
pinakikinggan. 

Dahil sabi mo ito ay para sa akin 
kinabukasan 

 
Sabay tayong mangangarap at 

magsusumikap 
Para sa ating mga hinahangad 

Walang mga pangakong binitawan 
Para sa huli walang sisihan at 

masasaktan 
 

Hindi pipilitin at magmamadali 
Sa mga bagay na di dapat mi-

namadali 
Hindi sasayangin ang pagkakataon 

na binigay sa akin 
Dahil tamang oras at panahon ang 

kailangan natin. 
 

NAKATAKDANG ORAS PARA SA 
ATIN 

Ni Alexandra T. Mazon 



MGA NAGSIPAG-AMBAG 

ANG OPISYAL NA PAHAYAGANG PAMPAARALAN NG MOONWALK NATIONAL HIGH 

SCHOOL  

GAWAD NG PATNUGUTAN 2017-2018 

ADRIANE R. BAUTISTA 

PUNONG PANTNUGOT 

 

Gng. Melanie Trajano-Garcia 

G. Alexander Mayo ( Pagkuha ng Larawan )  

Bb. Arlene Ferrer ( Pag-ambag ng Larawan ) 

Claire D. Puso ng 12– Magnesium 

Jasmin M. Hizon 11-Gold 

Alexandra T. Mazon ng 11-Zinc 

Desiree Mhay Hernandez ng 10 Armstrong  

Aira Monique N. Dy ng 10 – Armstrong 
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Christian Paul Alingasa ng 10 - Henry 

Jannah Joy Condes 10– Watt 

Alexis Gracilla 9-Avogadro 

Reyven Unsay 9-Avogadro 

Reizel Bargan 9-Kelvin 

Marry Grace Benigla 8-Flemming 

Lorelei Olid 8-Flemming 

 

ANG OPISYAL NA PAHAYAGANG PAMPAARALAN NG MOONWALK NATIONAL HIGH 

SCHOOL  

GAWAD NG PATNUGUTAN 2017-2018 

ADRIANE R. BAUTISTA 

PUNONG PANTNUGOT 

 

 

 

    

    Dibuhong-Editoryal 

Mark Jonnie Lapidez  12-Magnesium 

Clarissa Mae T. Tulay  10-Armstrong 

Pagkuha ng Larawan 

Mark Ivan M. Gomez 10-Armstrong Christzel Joy R. Sese  10-Armstrong Adriane R. Bautista   12-Magnesium 

Pag-uulo at Pag wawasto Pagsulat ng Balitang Agham Pagsulat ng Editoryal 

Pagsulat ng Balita Pagsulat ng Balitang Isports Pagsulat ng Lathalain 

Lyka B Tan  9-Avogadro Mathew E. Valenciano 11-Tiatanium Dia Mae Conog 11-Zinc 

GERRY C. CATCHILLAR, Ed. D., 

Ph.D. 

PUNONGGURO IV 

ELEANOR C. AGUINALDO 

KOORDINEYTOR 

CHANDA CLAVERIA 

TAGAPAYO 



MGA LARAWAN 

Mga Mag-aaral ng MwNHS suot at dala ang kanilang mga libro at hard hat habang isinasagawa ang National Earthquake Drill 

2017 bilang paghahanda sa maaring lindol. 

Mga   mag-aaral ng Moonwalk National High School na nagkamit ng karangalan sa iba’t-ibang larangan sa Filipino Journalism 

sa Division Young Writers Conference and Contest  

Samahang Kaguruan ng MwNHS habang sumasayaw ng kanilang Zumba bilang isa sa mga aktibidades nang ika-12 na aniber-

saryo ng MwNHS na ginanap sa MwNHS Golezeum sa ganap na ika - 27 ng Pebrero 2017 at mga kalahok ng Mr. and Ms. 

Moonwalk habang inaanunsyo ang mga nagwagi na ginanap sa SM Sucat Activity Center ganap na ika-28 ng Pebrero bilang 

pagtatapos sa selebrasyon ng ika-12 anibersaryo ng MwNHS. 

Mga SSG Officers habang nagbibigay ng karangalan sa mga piling mag aaral ng MwNHS sa unang araw ng pasukan bilang Early 

Comers o mga naunang estudyante na pumasok sa paaralan sa taong panuruan 2017-2018 kasama ang kanilang butihing ta-

gapayo sa ganap na ika -5 ng Hunyo 2017 na ginanap sa kani-kanilang silid aralan ng Moonwalk National High School. 
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Mga speaker na galing sa iba’t ibang lugar habang nagbabahagi ng kanilang mga kaalaman na makatutulong sa pagpili ng 

track na kukunin para sa Senior High School  sa San Antonio Sports Complex noong Setyembre 2017. 



MGA LARAWAN 
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LIBANGAN 
 

 
 

PAHALANG 

1.Isang akda na naglalaman ng pagkukuro ng sumulat na inilahad sa isang makatuwiran at 

nakahihiyakat na paraan. 

2.Pang abay na nagsasaad kung kailan naganap,nagaganap o magaganap ang kilos na taglay ng pandi-

wa. 

3.Isang panitikan na may nagtatalo. Nagmula sa pangalan ni Francisco Baltazar bilang parangal sa 

kaniyang mga nagawa. 

4.Elemento ng Sarswela na maaaring sa pagitan ng tauhan laban sa kaniyang paligid at tauhan laban 

sa kaniyang sarili. 

5.Pahayag o impormasyon mula sa mga saloobin at damdamin ng pang karaniwang tao. 

PABABA 

1. Mga kasabihan o kawikaan na nagbibigay ng magagandang aral o gabay. 

2.Akdang pampanitikan na likha ng mayamang imahinasyon na tumutukoy sa madulang bahagi ng 

buhay 

3.Kalinangan na tumutukoy sa paraan ng pamumuhay. 

4.Uri ng pang uri na binubuo ng salitang ugat at panlapi. 

5.Isang akdang pampanitikan na  itinatanghal sa ibabaw ng tanghalan at naglalarawan ng salamin ng 

katotohanan sa buhay,wika at damdamin ng tao 

  1.                 3.   

            

  2     

2.                     

              

        

    3.                     

          

      4.   

      
  

  

        

      

    5.     

          

4.                   

5.                     
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 Bakit hindi kayang huminga ng isda 

sa hangin at sa tubig lamang? Tulad 

ng tao, kailangan ng isda ang oxygen 

ngunit imbis na baga o lungs, sila ay 

mayroong hasang at ang bahaging ito 

ang kumukuha ng oxygen mula sa 

tubig. 

 Bakit hindi nakakalipad ang mga pen-

guin gayong mayroon naman silang 

pakpak? Mabibigat kasi ang mga buto 

sa pakpak ng mga penguins. Sila ay 

kabilang sa specie na tinatawag na 

sphenisciformes na mas mamarapatin 

ang lumangoy kaysa lumipad  

 Bakit gumagawa ng sapot ang mga 

gagamba? Upang makatawid sila sa 

mga kisame at mga dingding at para 

maka-trap ng kanilang kakainin  

 Bakit naging proteksyon ng mga zebra 

ang kanilang stripes? Ang stripes na 

puti at itim sa malayo ay nakakalito 

kaya hindi na ninanais ng leon na 

lapitan sila. Hindi maka-target ng 

iisang hayop ang leon kaya back out 

na lang siya. 

 Bakit nangangagat ang mga lamok? 

Naaakit sila sa amoy ng ating dugo. 

Nabubuhay sila sa pagsipsip sa dugo 

ng mga mamalia. .  

 Bakit may bukol ang mga camel? 

Naglalaman ito ng fatty tissue o 

taba.  

 

        Dito sila kumukuha ng enerhiya         

kapag walang tubig at pagkain. 

 Bakit lumilipad pa-silangan ang 

mga ibon kapag tag-yelo? Dahil 

doon mas mainit ang klima at may 

pagkain at tubig. Bago sila mag-

migrate ay nag-iimbak sila ng labis 

na pagkain upang gamiting enerhi-

ya sa kanilang paglalakbay. 

 Bakit tayo lumulutang sa dagat? 

Dahil sa asin nito. Kapag mas 

maraming asin sa tubig, mas dense 

ito at mas mataas ang posibilidad 

na lumutang tayo. 

 Bakit maalat ang tubig sa dagat? 

Dahil sa mga bato sa lupa. Kapag 

umuulan, bu-mabagsak pababa ang 

mga bato sa dagat. Tinutunaw ang 

mga mi-neral na nasa mga bato ka-

bilang na ang chlorine at sodium- 

na mga pangunahing sangkap ng 

asin. 

 Bakit maalat ang tubig sa dagat? 

Dahil sa mga bato sa lupa. Kapag 

umuulan, bu-mabagsak pababa ang 

mga bato sa dagat. Tinutunaw ang 

mga mi-neral na nasa mga bato ka-

bilang na ang chlorine at sodium- 

na mga pangunahing sangkap ng 

asin. 

Pagusapan natin kung BAKIT? 
Ni:Christzel Sese 

LYRICS MOTO! 

"Titibo-Tibo" 

 

Elementary pa lang napapansin na 

nila 

Mga gawi kong parang hindi pamba-

bae e kasi 

Imbes na Chinese garter laruan ko ay 

teks at jolens 

Tapos ka-jamming ko lagi noon mga 

sigang lalaki sa amin 

 

Nung ako'y mag-high school ay na-

pabarkada sa mga bi 

Curious na babae na ang hanap din 

ay babae 

Sa halip na makeup kit bitbit ko ay 

gitara 

Tapos pormahan ko lagi ay long 

sleeves na tshirt at faded na lonta 

 

Pero noong nakilala kita nagbagong 

bigla ang aking timpla 

Natuto ako na magparebond at mag-

ahit ng kilay at least once a month 

Hindi ko alam kung anong meron ka 

na sa akin ay nagpalambot nang 

bigla 

Sinong mag-aakalang lalake pala ang 

bibihag sa tulad kong tigreng gala 

 

Kahit ako'y titibo-tibo 

Puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo 

Isang halik mo lamang at ako ay 

tinatablan 

At ang aking pagkababae ay nabu-

buhayan 

Na para bang bulaklak na na-

mumukadkad 

Dahil alaga mo sa dilig at katamta-

mang 

Sikat ng araw-araw mong pag-ibig 

Sa'king buhay nagpapasarap 

 

Nung tayo'y nag-college ay saka ko 

lamang binigay ang matamis na oo 

Sampung buwan mong trinabaho 

Sa halip na tsokolate at tipikal na 

mga diskarte 

Nabihag mo ko sa mga tula at sa 

mga kanta mong pabebe 

 

Kaya nga noong makilala kita alam 

ko na agad na mayroong himala 

Natuto akong magtakong at napa-

dalas ang pagsuot ng bestidang pula 

Pero di mo naman inasam na ako ay 

magbagong tuluyan para patunayang 

Walang matigas na tinapay sa mainit 

na kape ng iyong pagmamahal 

 

Kahit ako'y titibo-tibo 

Puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo 

Isang halik mo lamang at ako ay 

tinatablan 

At ang aking pagkababae ay nabu-

buhayan 

Na para bang bulaklak na na-

mumukadkad 

Dahil alaga mo sa dilig at katamta-

mang 

Sikat ng araw-araw mong pag-ibig 

Sa'king buhay nagpapasarap 

 

Moira Dela Torre 

"One Last Cry" 
 

My shattered dreams and broken 
heart 

Are mending on the shelf 
I saw you holding hands 

Standing close to someone else 
Now I sit all alone 

Wishing all my feeling was gone 
I gave my best to you 
Nothing for me to do 
But have one last cry 

 
One last cry 

Before I leave it all behind 
I gotta put you out of my mind 

this time 
Stop living a lie 

I guess I'm down to my last cry 
 

Cry. 
 

I was here 
You were there 

Guess we never could agree 
While the sun shines on you 

I need some love to rain on me 
Still I sit all alone 

Wishing all my feeling was gone 
Gotta get over you 

Nothing for me to do 
But have one last cry 

 
One last cry 

Before I leave it all behind 
I gotta put you out of my mind 

This time 
Stop living a lie 

 
I know I gotta be strong 

'Cause round me life goes on and 
on 

And on... 
And on... 

 
I'm gonna dry my eye 

Right after I've had my one last 
cry 

 
One last cry 

Before I leave it all behind 
I gotta put you out of my mind 

For the very last time  
Been living a lie 
I guess I'm down, 
I guess I'm down, 

I guess I'm down... 
To my last cry… 

Brian McKnight  

Malulupet na linya galing sa 

paborito mong pelikula. 

Panuto: Hulaan ang Pamagat ng Pe-

likula 

1. “Ang mundo ay isang malaking  

Quiapo , maraming snatcher , maa-

gawan ka , lumaban ka !”- Carmi 

Martin 

2. “Mahal mo ba ako dahil kaylangan  

mo ako ? O , kaylangan mo ako kaya 

mahal mo ako?” - Claudine Barreto 

3. “Hindi ako perfect and kahit 

kaylan , at kahit kalian hindi ko hi-

hilingin na maging perfect ka . Ang 

hihilingin ko , subukan mong baguhin 

ang sarili mo para maramdaman mo 

na karapat-dapat ka . But you never 

Tried .” - Bea Alonzo 

4. “Adik ka naman sa pag asa eh , Try 

monaman kayang lumaklak ng reali-

dad !” - Beauty Gonzales 

5. “Oh yes , kaibigan mo ako. Kaibig-

an mo lang ako… And I’m so stupid  

to make the biggest mistake  of fall-

ing in love with my best friend!” - 

Jolina Magdangal 

Sagot : 

1.No Other Woman (2011) 

2.Milan (2004) 

3.She’s The One (2013) 

4.Starting Over Again (2014) 

5.Labs kita… Okay kalang ? (1998) 



LIBANGAN 
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A A O A S A K S A W I A N O R O K A N O A 

C B A G A N A T Y A K Y E Y Y Y A K U N N 

K S A N I R I A A   A S A N A Y S A N A D 

S A A Y S R L R W B U N T L U K A S A Y I 

O B L W K U A R A G G B I I P K N A S S W 

N A U T A G A G N U B C Y E I A A B A O A 

K L K E Y N N A S K E H O W L S Y I T G I 

A A I L A A N W I I Y A L B I A S H G E P 

Y G L E P P A I K A Y N S O P Y A A A N O 

A T E D U C N D C H E E I K I S A A L I T 

M     

S 

U P O N G A N G U S Y A A I A L E A A I 

W A G N A W H O L L E S L S O W D O B L P 

S I N U L T O U A S A N A Y S A Y Y O A A 

R R Y K A A T Y B B E A H O Y D A K O H H 

A U A N B N O E I A N O T N A Y R K S T U 

S G K A M O T H U G O T A R K A Y O A A K 

A A A S A P A S U K D O L I S S O E L L A 

K P A Y T N K A N I N O Y S I D A R T A N 

 

Filipino   Haiku   Dyaryo  Tambalan  

Wika    Bunga   Radyo   Tula 

Kasabihan   Katotohanan Pelikula  Lathalain 

Pang abay   Sarswela  Tradisyon  Panitikan 

Pandiwa   Pang uri  Sugnay  Tanka 

Sanaysay   Pasukdol  Tanaga 
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K-POP : FAN ALERT ! 

Ni: Jannah Joy Condes 

 Ang kauna-unahang Korean -pop na kanta ay isinu-

lat ng isang pinaka popular  na kompositor sa korea 

na si Lee Jeong-suk noong 1929  ito Korea ay 

"Nakhwayusu" (낙화 유수, Fallen Blossoms sa 

Running Water)  

 Ang kauna-unahang album na korean-pop na nakila-

la ayay "Yi Pungjin Sewol", ni Park Chae Seon at 

Lee Ryu Saek noong 1925  

 Ang Kauna unahang kpop group  ay na nabuo noong 

1992  ito ay ang Seo Taiji and Boys  

 "Cool"  ang  kauna-unahang Korean Mixed group  

sa south korea. 

 “Baby vox”  ang kauna-unahang Korean girl group 

sa south korea. 

 Si psy ang kauna-unahang korean - pop artist na 

nagkaroon ng pinakamaraming views sa youtube . 

 Ang bts ang kaunaunahang korean-pop artist na 

nanalo sa Billboard bilang"top social artist” 

 Ang grupo ng Bigbang ay ang unang artist sa ka-

saysayan ng Korea na nakapasok sa listahan ng 

Forbes Magazine ng "Celebrity 100," at pati na rin 

sa  "30 under 30" na pinaka-maimpluwensyang mus-

ikero sa mundo . 

 Noong Hulyo 5, 2008, sa Manila Film Center, naga-

nap ang unang Korean-Pop fan event sa Pilipinas . 

Ito ang pagdiriwang ng programa ng musika ni 

Arirang, Pops sa 1000th episode ng Seoul. 

 

  Hulaan Mo Ako  Baby!!! 

     Ni: Mark Ivan Gomez at Adriane R. Bautista 

   _  _  _    _  _  _ _ _  _  _    _  _  _    _  _  _   _ 

_  _  _  _  _  _  

_  _  

_  _  _  _  _  _   _  _  _ 

 

8.Sinampal ko muna bago inalok. 

9.Kung tawagin nila‟y “santo”hindi na-

man milagroso. 

10.Alipin ng hari,hindi makalakad, 

kung hindi itali. 

11.Isda ko sa Maribeles,nasa loob ang 

kaliskis.  

12.Hiyas akong mabilog,sa daliri isinusu-

ot: 

13.Utusan kong walang paa‟t bibig,sa 

lihim ko‟y siyang naghahatid,pag-

inutusa‟y di nababalik. 

14.Alin sa mga santa ang apat ang paa?  

15Bumili ako ng alipin,mataas pa sa akin. 

 

1.Hindi hayop hindi tao,nagsusuot ng 

sumbrero.   

2.Naligo si Adan,hindi nabasa ang tiyan.   

3.Hindi Linggo,hindi piyesta,naglawit 

ang bandera.   

4.Bulaklak muna ang dapat gawin,bago 

mo ito kanin.   

5.Sapagkat lahat na ay nakahihipo;walang 

kasindumi't walang kasimbaho;bakit ma-

hal nati't ipinakatatago  

6.Bagama't nakatakip,ay naisisilip.   

7.Hindi naman hari, hindi naman 

pare,nagsusuot ng sarisari.  SAGOT: 

1.Sabitan Ng Sumbrero  

2.Sahig 

3.Dahon ng Saging 

4.Saging 

5.Salapi 

6.Mata 

7.Sampayan 

8.Sampalok 

9.Santol 

10.Sapatos 

11.Sili 

12.Singsing 

13.Sobre 

BUGTONG ! 
(Sagutin moko Edition) 



BALITANG ISPORTS 
 

 

 magkaribal. 

 Lahat kasama sina Matt 

Nietto hanggang kay Anton 

Asistio at Thirdy Ravena hang-

gang kay Raffy Verano ay 

ibinuhos ang kanilang buong 

kakayahan. Dahil dito, naka-

lusot ang Blue Eagles sa leader-

board. 

 

 

 Matapos magkaroon ng 

1-point lead mula kay Ben 

Mbala sa loob ng natitirang 

isang minuto, ang natatanging 

gagawin na lamang ng mga 

kampyeon ay ma-inbound ang 

bola at hintaying magka-foul. 

 

 

 

ngunit ang pasa niya ay na   

baling papunta sa kabilang dako 

ng court. 

 Mayroon pang 3.6 na 

Segundo ang DSLU para sa 

panalo ngunit napalibutan si 

Mbala ng tatlong defenders. 

Naubusan siya ng oras upang 

ipasok ang bola. 

            Sa huli ay ipinagpatuloy 

ni Matt Nieto ang kaniyang gal-

ing na may 16 points, apat na 

rebounds, dalawang assists at 

dalawang steals.  

 

 

 

 Ipinamalas ng Blue 

Eagles at Green archer ang 

kani ang galing noong linggo 

sa MOA Arena ngunit isa lang 

ang nanaig sa dalawang 

magkaribal na koponan, 76-75 

pabor sa Ateneo de Manila. 

 Ayon kay coach Sandy 

Arespacochaga, “It was an 

Ataneo-La Salle game that a 

lot of people expected”.  

Sadyang ang laban ng dala-

wang magkaribal na koponan 

ay inaabangan ng lahat bagkus 

noon pa man ay maituturing 

na ang dalawang koponan ay  

 

 

 

        Isama pa ang steal na 

nagpabago ng tako ng laro at 

nagdala sa kanila sa panalo. 

Sunod sa kaniya ang mga kap-

wa guards na sina Anton Asis-

tio at Jolo Mendoza na may 

score na 14 at 10 points ayon sa 

pagkasunod. 

 Sa pagtapos ng unang 

round, pinagpatuloy ng Ateneo 

ang takbo ng tournament ngunit 

alam din nila na hindi pa ito 

tapos. 

Blue Eagles naisahan ang Green Archer; Ateneo pasok sa UAAP 80 Men’s Basketball  Tournament 

 Ni  : Matthew Valenciano 

Pilipinas, bigong makuha ang bronze 

medal kontra Vietnam sa SEA Games  

Ni : Matthew Valenciano 

 Natapos ang karera ng Pilipinas sa ika-29 na Southeast 

Asian Game women‟s volleyball 27-25, 22-25, 20-25, 21-25 kon-

tra sa Vietnam para sa bronze medal match noong lingo sa Ma-

laysia International trade and Exhibition Centre 

 Nagawang ipanalo ng mga Pinay spikers ang unang set 

ngunit hindi natinag ang Vietnamese at binawi ang tatlong sets. 

Nabigo ang Pilipinas na magkaroon ng ikalawang bronze medal 

sunod sa team ng 2005 ngunit mas nahigitan nila ang 2015 cam-

paign.  

Nagkamit si Jaja ng 20 points, habang si Alyssa Valdez ay naka 

score ng 17 at Jovelyn Gonzaga naman ay may 13 na puntos para 

sa Pilipinas. 

 Nagkatala ng 10-5 lead ang Pilipinas sa second set ngunit 

binago ni Tran Thi Thanh Thuy ang laro sa pamamagitan ng 

kaniyang mga attack. Ipinagpatuloy ni Tran ang kanyang laro sa 

mga sumusunod na dalawang set upang magtapos sa 26 points na 

inalagay ang Vietnam sa bronze. 

 

 

 Paraňaque, wagi sa Dance Sport  

Competition 

  Ni: Mary Christzel Joy  Sese 

              Humataw sa pagkapanalo ang dalawang magka-tandem na        mananayaw 

ng dance sport na ginanap noong ika-17 ng Pebrero sa Marikina para sa NCR  Palaro 

dance sports competition.  

               Namangha ang mga hurado at mga manonood sa ipinamalas na galing sa 

pagsayaw nina, Shienna Martinez at Nowell Del Rosario sa kategoryang Latin Ameri-

can Dance , sila ay nag-uwi ng bronze medal  sa palarong bansa. Napamangha ang 

mga hurado at pati mga manonood sa ipinamalas namang kagalingan ipinakita nina, 

Joannah Escanillan at Cejrich Del Rosario sa kategoryang Standard ng dance sport 

competition na pinataob ang mga kalaban at tinanggap ang medalya. Ito ay nakamit 

nila  sa tulong at suportang ibinigay ng kanilang mga mga magulang at mga coaches 

na sina, Arlene Ferrer, Meldred Agote, at si Benhur Del Rosario. 

             Abot langit ang kasiyan at tuwa dahil sa wakas ay nakamit na ng pambato ng 

Parañaque at maging ang Moonwalk National High School ang tagumpay na matagal 

ng inaasam at minimithi  na napasakamay ang  medalya. 
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Team Philippines habang nakikipaglalaban sa Team Vietnam 

para masungkit ang tagumpay sa 2017 Women’s Volleyball.  

Mga mag aaral na nag uwi ng karangalan kasama ang kanilang mahuhusay na tagapagsanay . Mga kalahok na nag-

tataglay ng kahusayan sa pagsasayaw.                                                                                                            -Adriane R. Bautista 

MwNHS ‘DI PAPAHULI SA ANUMANG LABAN’ 

Ni: Adriane R. Bautista 

 Ang Moowalk National High School ay isa sa mga paaralan ng lungsod ng Paraňaque na natatangi pagdating 

sa larangan ng isports at sayawan . 

 Ang mataas na paaralan ng Moonwalk ay nakatapak na sa iba’t bang  lugar sa Pilipinas upang lumaban sa 

mga patimpalak sa nasabing laranagan , kasama rito ang mga talentadong mga kabataan mula sa paaralan na talagang 

hinasa  ang mga kakayahan upang humarap sa mga kompetisyon kagaya nalamang sa larangan na nabanggit.Ang mga 

kalahok na galing sa paaralan ay  ininsayo ng mga magagaling at mahuhusay na mga tagapagsanay ng Mataas na     

Paaralan ng Moonwalk at isa rin ito sa mga kasangkapan na mayroon ang paaralan upang  hindi madaig ng kapwa 

manlalaro. 

 Samakatuwid ang MwNHS ay angat at hindi nag-papahuli sa kahit anong patimpalak sa ating  bansa. 

 ARIBA MOONWALK ! 


