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INSTRUCTIONS FOR FINAL OUTPUT:  MAGAZINE 
 

1. GROUP OUTPUT MAGASIN (25%) 
 
Gumawa ng soft copy na magasin na singlaki ng short coupon bond, lagyan ng mga larawan, 
gandahan ang disenyo at ipaprint sa photo paper, be creative.  Pakilagay ang pangalan ng 
gumawa ng bawat bahagi.  Bawat artikulo ay dapat may general thesis statement ng inyong 
natutunan sa unang bahagi ng papel, at dapat ang lahat ng mga isusulat ay susuportahan ang 
thesis statement na ito.  Magtataglay ito ng mga sumusunod na bahagi, huwag pagsama-samahin 
sa isang essay at paghihiwa-hiwalayin sa mga sections sa bawat bahagi: 
 
Unang bahagi, mapanlagom na mga salaysay sa Filipino:  Mamili ang bawat isa ng isang paksa 
at sumulat ng isang humigit kumulang 800-salitang artikulo ukol dito.  Ito ang mga temang 
puwedeng pagpilian, at ayusin sila sa magasin sa pagkakasunod-sunod nito at lagyan ng sarili 
niyong pamagat.  Sana ay masalamin sa sanaysay ang dati niyong nalalaman at pag-ibahin ito sa 
mga bagong kaisipan at konsepto ng inyong natutunan sa ating klase, lagyan ng mga references, 
mag-cite at lagyan ng mga references parenthetical batay sa Chicago Manual of Style 
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html: 

a. Ano ang nagbago sa inyong pananaw sa halaga ng kasaysayan batay sa inyong 
natutunan sa unang modyul?  Paano natin mapapakinabangan ito sa ating buhay? 

b. Magsulat ng artikulo ukol sa paksa niyo sa ulat sa Modyul 2 at ano ang kahalagahan 
ng kaalamang ito ng ating mga ninuno sa ating pag-intindi ng ating kasaysayan. 

c. Magsulat ng artikulo ukol sa paksa niyo sa ulat sa Modyul 3 at ano ang naging 
repleksyon niyo dito ukol sa kung paano namuhay ang bayan sa panahon ng mga 
Espanyol at mga Amerikano at sa ating pakikibaka para sa kalayaan. 

d. Bobo na si Andres Bonifacio?  Ano ang kanyang ambag sa kasaysayan at ang 
konsepto niya ng ating pagkabansa? 

e. Kung paaano inagaw ng Amerika ang ating Kasarinlan noong 1898, at kung ano ang 
iniwan nila sa ating bansa. 

f. Ano ang ginawa ng ating mga lolo at lola beterano upang tayo ay lumaya.  Totoo 
bang Amerikano ang nagligtas sa atin noong pananakop ng mga Hapones? 

g. Ano ang pagkakaiba ng panahon ng Batas Militar at ang panahon ngayon? 
 
Ikalawang bahagi, rebyu ng “Dula Salle 2K17”:  Sa loob ng hindi hihigit sa limang 
pangungusap, magbigay ng maikling rebyu ng pelikulang “Dula Salle 2K17,” at ang kaugnayan 
nito sa kasalukuyang kasaysayan, bilang isang grupo. 
 



Ikatlong bahagi, ukol sa inyong sarili:  Bawat isa ay magbigay ng dalawang insidente sa inyong 
buhay na maaaring magpakita kung sino ka at ang iyong pagkatao (200 words).  Lagyan ng 
inyong larawan. 
 
Ika-apat na bahagi, panata sa bayan:  Sa hindi hihigit sa tatlong pangungusap bawat isa, paano ka 
makakatulong sa bayan sa iyong sa iyong sariling kakayahan o propesyon? (less than 50 words) 
 
 


