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Kagawaran ng Edukasyon
Rehiyon x-Hilag:ng Mindanao

ttUF

SANGAY NG LUNGSOD MALAYBAIAY
P@! 6, c.,i.ds iueyd Md.ybd.y

Tdd.r to€& 3F.Bli,E'mil

MEMORANDUM PANSANGAY

Blg. gKl

CII Y

DC?

, s. eotl

RETEASEI)
otrlllLllS-?.0llrt

Para sa mga

Buhat

kay,

Puno ng Kurikulurrl Governans at Kawani
Punong guro / Ulongguro ng Pampublikong
(Elementarya at Sekundarya)
Punong Seksyon,/ Yunit at Parnunuan
Sangay Malaybalay

ED

L. OPLENARIA,

q

la ng mga Paaralan

d

9OT? PANSANGAY PATIMPALAX
PAMBANSA

PetBal

Hulyo

l.

Alinsunod

av:

cLso 1.r

Paksa:

E,

:t;

BUWAN NG WTKANG

9ol7
sa

pagdiriwang sa Buwan ng Wika eol6 ang Salgay ng Lungsod

Malaybalay ay magkakaroon ng Pansangay na Patimpalak sa surnusunod

na'fag*an

ng

ng pagdiriwang Filipino: Wikalg
$ Agosto 94, 9017 se Ptelzie.Dg*Dtrzl ng Csi"rDg LuDgsod

Talzato sa Filipina ra Sckoadatya batay sa tema
Mapagbago na gaganapln

ng Malaybalay ra magsisimula sa ganap na 8:oo ng umaga.

2.

Ang antas f:lementarya ay binibiglran ng kdayaan

nr

magkaroon ng

hanggang pandistritong lebel na pagdiriwang sa kadahilanang walang bgisan ng talento
sa elementarya

3.

sa panrehiyon na lebel.

Ang mga pansangay na tagisan ng talento sa Filipino ay sa kategoryang

pangsekondarya

sa dagliang talumpati at

interpfetatibong paghsa (Pagbibigay

ll0-

Interpretasyon sa wastong Pagbasa ng Talumpati, Monologo, Deklamasyo, isahang pagbasa
ng tula at sabayang pagbasa ng tula)

4.
ng talento

5.
sa

.

Kalakip ay ang mga panantayan (mcchtaict) at mga panu+tunan ng tagisan
sa

Filipino.
Inaasahan na ang mga kalahok sa Pansangay na Patimpslak ay iyong kampeyon

pardistritong tagisan ng talento

sa

Filipino.

6.

Ang kampeyor sa fransangay na tagisar sa Filipino ay siyang kalahok sa
Panrehiyong na Tirgisa, na kung saal na mapalad na magi[g kampeyon sa parehiyon na
lebel ay siyang kumakatawan sa Rehiyon 10 sa 1t'4rional Festival ofTale s na gagatutpin sa
Lwgsod ng Dumaguete .

7.

Ang panasahe ng mga kalahok para sa Bwain ay manggagaling sa pondong

lokal na dapet sunasailalim sa kimgawiang pagsusuma at pagsusud.

8.

lahat na magsisidalo ay inaasahan na magsusrct ng kasuotang Fitipiana

na

angkop sa pogdiriwang.
9

Hinihiling ang mabilis at malawakang pagpapalagarap ng Mmorandum na ito.

03/0712017

KATEGORYA:
PAI'BAI{SAI{G

1. Dagliang Talumpati
2. lnteroretatibono

T.*,AISANNG TALENTO
SA fILIPINO

1. DaSliang

Pagbasa

Talumpati

Patnubay sa

o.abhok

r Ang prksa ay ibibigay .a

a r.bhor

l##' "*
2. Ans

3.

o.o,*t"t o

.aE6q

An8.

lum.ahot

.a8-iardl na na$ s.nid

!a p.tlnp.!.k

ay

palislah.n
Hish

.nUI.En.6l

lrl.hol .y mrv tdb.y n.

takdang oras ng

iiant

2. an8 bawat lalahok av blbisyan n8 tatlonS

minuto4 paghahanda hhggil sa paka at

dalaw. hanlaanE tauona minuto naman

sa

DarbblumDad

1

o3lo7/2017

3.

M.y kabawasrng puntos sa kabuuans iskor n.

labis

o

kulang

paEtatalumpatil

sa itln.kdani olas

1-30 se8undo
31-50 selundo
61 s€gundo - pataas

ng

dll , bilang hudyat
nalalabing tatlumpont segundo .t
bandilant pula oa tapos n. ant itinakdant

,t. ltataas ang bandllang

sa

,5 puntos

I puntos
2 puntos

5-

'Cotporcte anift'

ang

lnaasrhang

lcsuotan ng kalahok

2. lnterpretatiboE Pagbasa
(Pa8hbigay lnterprEbsyon s. Waitong Patbas, nt
Talumpatl, Moiroloao, o€kbmasyon, lsahan at
Sabayang P.tbaa n8 Tula)

2

03107120t7

A, Kalahoa

Bulrsanc paliseha. $ mca mea-aa6l s lunior Hiqh
s.hool na binubuo E iem anqtat n. h aEt na
llepimulas B.itara7, 8, 5 dt 10:
2, Aru na6Bp.t lum.hol e pallcsahan .v .ns m6saaBl na nagwagi s. Panrehiyong Tagien na lalanto n
1,

3. AnE

b8ktp8lEk

taR.pivo/

5.

r na

t sa!.:enrv

lal.h.l

ay

hay

Babav

tE

itne

Habang nagtatanghal ang unang

kalahok, pas-aaralan naman ng susunod
na kalahok ang piyesa na tatagal din ng
sampunu minuto; susundin ang paraang
ito hanggangsa huling kalahok.

Ar€

pEd

ay ibibE y

e .Ew rt p.lalehan

lanr .d slrrftin FR e
p.gbibiFFmrpr.t no^ ,{ bawd t.lahok
rs:B piv6:

8tiaE. E sndm

l.Io) mh'ao

r.hhol UNM !.!..El.n.M

.E D.w*

dEd bihen

Mal.yr .nr hg. k l.hok M b{uh'. .r€
E kar.tuno!+md d b.b.sahlm ms.r.da

6, Lahat ng kalahot ay mamamdagi sa

isang

hatakine silid na hindi n.ririnig arlg pagtatanghal
naiba pana kalahoi( s.mani.l.ng rg kasunod na

*

kalahok ay mamamal.sinaman
ba.s pans silid
upans pas-aElan ang piy€sa.g babashin .

7. Dapat na ang int.rDret syon ay nakdarElop

sa

senreng nakasulat sa piY6a

3

o3loTlzotl

a.

,6a

Lsd.r

9. A.a

n3 ma.

Irlahot .y

prsteiah.l ry

hlhdi

p.tulot

l.le

l&m. E .rr ,.sp6ot .t p.Ob..
10.
o

W.lru .run.lrg "prlpi

iEtruhdto F d.d.lhl^ .t

11. likot rna

int

.rct

5yon

o

tt

m.o.a

1t

pdr.i
.P..ei3ry.dhnd.nd.Eitr

lt. ra. trhlEk

.

r.a.nfr.n, bo.b@utd nutL
nilrn

.l|

mO

adaayt v.td-

LLh6l

E 9{vs Lm.u rt w.l.ns .dlb

c

rd'5n rh5.br4
r-d4Eddl
Ii,tq.t..4!.i.-,-.r...{rnrb[Ffu

.

Hrdr

a
.

r,.$.llai
iE r.Lld
arft rl Fr,rdd.'Li
'r
rrEE6..fto., .lrrrrird.h.&r

'Mqrutdubdnur.d!n9lllt
.i.4E*t&'5dlBfi

4

,h crrrrbrE

daghang salarnat

!
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