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Daftar Isi

P E T R A

SURABAYA

yang akan dikirim ke Melbourne 
(Australia). 

embali kami senang telah dapat 
hadir menyapa Anda melalui Kegiatan anak-anak TK Kristen Petra KGema edisi 49 bulan Februari juga banyak yang diulas, mulai dari 

2009. Dalam edisi kali ini kami berusaha kunjungan ke kator pos sampai ke 
menghadirkan materi dari tiap-tiap tempat penggilingan padi, wahh... pasti 
sekolah yang ada, meskipun tidak seru! Lomba senam irama yang 
semua materi yang dikirimkan dimuat, diadakan oleh TK Kristen Petra 9 juga 
te ta p i  s e t i a p  s e ko l a h a n  ya n g  sangat menarik untuk disimak. Ada juga 
mengirimkan materi pasti ada yang cerita tentang TK Kristen Petra 7 yang 
dimuat, apabila sesuai dengan kriteria bangunan sekolahnya dihancurkan..!! 
berita yang baik. wah kenapa ya..? ternyata gedung 

Materi tentang Natal sengaja mereka akan direnovasi, simak cerita 
kami batasi karena edisi penerbitan selengkapnya di “Kami Akhirnya 
yang sudah terlalu jauh dari hari Raya Pindah”.  
Natal. Dalam Gema Petra edisi ini  kami Terima kasih untuk pihak 
menampilkan siswa-siswi dari SMP dan sekolah yang sudah mengirimkan 
SMA Kristen Petra yang mampu artikel  untuk Gema Petra. Kami selaku 
menjadi Juara pada Perlombaan  tim redaksi mohon maaf jika ada materi 
DetEksi Mading Jawa Pos. Bahkan ada yang belum bisa diterbitkan. Kirimkan 
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Sekolah-sekolah PPPK Petra 

media informasi dan komunikasi

 

Tahun A j a ran 
2009 -2010Siswa Baru

TK Kristen Petra 1 (031)5622608
WR Supratman 46, Surabaya 

TK Kristen Petra 5 (031)5936655 
Galaxi Klampis Utara 1-3,Surabaya

TK Kristen Petra 7 (031)5473460
Kalianyar 37-41, Surabaya

TK Kristen Petra 9 (031)8492436
Jemur Andayani XVII/2, Surabaya

TK Kristen Petra 10 (031)7327385
Raya Darmo Harapan PF/2, Surabaya

TK Kristen Petra 11 (031)5622609
Dukuh Kupang Timur XII/2,Surabaya

TK Kristen Petra 12 (031)8963471
Monginsidi 100, Sidoarjo

TK Kristen Petra 13 (031)8681840
Taman Asri Utara 59, PTI, Sidoarjo

Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen
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untuk keterangan lebih lanjut
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“ siapa yang mau beli sayur…”

Pada tanggal 19 Desember 2008, TK Kristen Petra 10 
mengadakan kegiatan simulasi penjual dan pembeli untuk 
murid-murid TK A. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan pada 
murid berbagai macam bahan makanan, antara lain sayur dan 
lauk-pauk. Suasana dibuat semirip mungkin seperti pasar 
tradisional yang nyaris tidak pernah mereka datangi. Tiap-tiap 
anak mendapat empat lembar kertas berwarna yang 
difungsikan sebagai alat pembayaran. Mereka bebas membeli 
bahan makanan yang mereka inginkan untuk dibawa pulang 
dan diolah. 

Murid-murid merespons kegiatan ini dengan sangat 
antusias, karena tempat berbelanja yang mereka kenal selama 
ini hanyalah supermarket.

Sayur..sayur...

Hari ini tanggal 16 Desember 2008, kami 
(murid-murid TK B) akan mengunjungi Kantor Pos di 
Jalan Kebon Rojo. Kami segera bersiap-siap untuk 
berangkat. Tak lupa kami berdoa meminta perlindungan 
Tuhan selama perjalanan. Horeee…ternyata asyik pergi 
bersama teman-teman.
Setelah melewati jalan tol tibalah kami di Kantor Pos, 
kami melihat banyak loket yang bernomor, juga berbagai 
macam benda pos termasuk prangko. Bahkan kita bisa 
memesan prangko bergambar foto kita lho.

Apa teman-teman suka mengumpulkan prangko??? 
Kegemaran itu namanya filateli. Orangnya disebut 
filatelis. 

Setelah itu kami diajak untuk memasuki sebuah 
ruangan, dan kami mencoba memberi stempel pada 
kartu Natal yang kami buat sendiri untuk papa-mama. 
Stempel yang dipakai besaaar dan berat sekali sehingga 
kami dibantu memegangnya. Sekarang kartu siap dikirim 

oleh pak pos. Pak pos berangkatnya bisa naik mobil atau 
sepeda motor. Semuanya berwarna oranye, teman-
teman. Kemudian kami berkumpul di sebuah ruangan 
besar, Kami ditanya tentang semua yang sudah 
dijelaskan kepada kami. Siapa yang bisa menjawab akan 
mendapat hadiah prangko bergambar presiden pertama 
kita. Kami semua saling berebut menjawab pertanyaan 
dan teman kami Kevin (B2) menjadi pemenangnya. 

Setelah itu kami berfoto bersama dan kembali 
menuju ke sekolah. Selamat tinggal Pak Pos.…terima 
kasih sudah mengajarkan banyak hal kepada kami hari 
ini. Kami tunggu kartunya ya…papa-mama pasti senang 
sekali.

KE KANTOR POS PENJUAL DAN PEMBELI
Simulasi 

Natal

Ding ding ding ding, , , , , , lonceng berbunyi, 

soraklah, soraklah, Kristus t’lah lahir hei….. itulah nyanyian 
sukacita anak-anak saat merayakan Natal 2008 di TK Kristen 
Petra 11, wah senangnnya mereka, semua ikut ambil bagian 

di dalam perayaan ini ada yang bermain drama, menyanyi, 
puisi, dan menari.

dong dong

 Perayaan ini sangat meriah karena bersamaan dengan acara 

apresiasi seni. Di dalam kegiatan ini anak-anak mengadakan 
pameran sederhana dari hasil karya  yang dibuat selama 
semester pertama seperti : Kreasi jumputan yang dibentuk 
menjadi berbagai macam karya seni, Melukis, finger painting, 
kolase
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Senin Juara I Menyanyi bersama yaitu : Christopher , 17 November 2008  dalam acara 
David (B1), Angeli Priscilla (B1), Angelina pentas seni kecamatan Sukolilo , TK Kristen 
Feodora (B2), Audrey Azalia B (B2), Putri Petra 5 Surabaya berhasil meraih Juara I 
Karen M. A (B3), Kenanya Keandra A.P (B4). lomba menyanyi bersama dan menari. Kedua 
Natasya Michelle V (B4), Allicya Cicely. J (B4), keberhasilan ini sekaligus menjadikan TK 
Michael Devin (B4).Kristen Petra 5 sebagai wakil dalam pentas 

seni tingkat kota.
Pemenang Juara I Lomba Menari : Edenia  
Maureen (B1), Cindy Belinda S (B1), Lisa 
Anastasia (B1), Rambu Earyca M (B2), Fellicia 
Gondokusumo (B2), Jane Vallerie S (B3), 
Gabriella V. M (B3), Eugenia Tiffany P (B4), 
Evelyn widiana (B4), Joceline Nathania (B4). 

ke AGRO WISATA PUSPA LEBO SIDOARJO
KUNJUNGAN TK KRISTEN PETRA 5 SURABAYA

 Karena saat itu anak- anak menjadi tanaman melon dan sawi tetapi Kita juga ke kebun jagung tuk memetik 
petani kecil di Puspa Lebo AgroWisata wooow...... daunnya ada yang jagung manis hu…….  besar-besar,buah 
Sidoarjo. Kedatangan kami di sana berlubang........  dimakan ulat,     jagung termasuk makanan pokok 
disambut dengan gembira oleh petugas menggantikan beras 
Agrowisata, beliau memberi penjelasan ,mengandung karbohidrat.
tentang macam-macam tanaman buah Tibalah  kita di pos peristirahatan 
dan sayuran serta manfaat  bagi untuk melepas lelah sambil 
kesehatan tubuh kita,  secara menikmati segarnya minuman 
berkelompok kami diajak untuk melihat dari sirup bunga roseli yang 
langsung berbagai macam tanaman rasanya manis masam..., 
buah yang  ada serta menjelaskan nama kunjungan kami sangat 
tanaman, jenis tanaman dan cara menyenangkan karena banyak 
merawat tanaman tersebut. Perjalanan pengalaman yang kami dapat, 
dilanjutkan untuk melihat tanaman yang sehingga buah melon tidak berbuah kami pulang dengan membawa tanaman 
ada di Green House yaitu tempat yang dengan sempurna, kata Pak Slamet cabe, tomat, terung dan lidah buaya. 
dilindungi dengan jaring supaya tanaman  dimakan hama  karena tidak 
terlindung dari hama tanaman, ada disemprot dengan pestisida.

Itulah yang dikerjakan anak-anak kelompok 
A TK Kristen Petra 5 Surabaya pada tanggal 10 
Desember 2008.

Pemenang Lomba Menyanyi Bersama

Pemenang Lomba MenariPemenang Lomba Menari

Pemenang Lomba Menyanyi Bersama

penggilingan padi
Selama ini anak-anak hanya tahu bahwa mereka suka dan sering 

makan nasi, tetapi tidak tahu tentang asal mula nasi. Dengan berkunjung 
ke tempat penggilingan padi di Desa Pulungan Sedati, anak-anak TK Kristen 
Petra 12 dapat melihat secara langsung  proses dari awal sampai akhir 
sampai menjadi beras. Pertama-tama, padi dijemur lalu diproses dalam 
mesin penggilingan untuk dipisahkan dari kulitnya atau sekam. Setelah itu 
dimasukkan ke mesin penggilingan lagi agar beras benar-benar dibersihkan 
dari kotoran; yang terakhir dimasukkan dalam sak plastik, kemudian 
ditimbang. Sekarang beras siap dijual. 

berkunjung keberkunjung ke

kindergarten
g
e
m

a
p
e
tra

 /
 f

e
b

. 
/ 

2
0

0
9

 /
 4

9

04

Kami Akhirnya 
Pindah……

 

Bu guru …bu guru … bagaimana surat ini sampai di  rumahku ? 
Tanya seorang anak sambil  menunjukkan sebuah amplop berisi 
surat .
Menurut kami, pertanyaan tersebut mewakili anak-anak lain dan 
dari pertanyaan tersebut muncullah keinginan kami untuk 
mengajak anak-anak berkunjung ke kantor pos   agar mereka 
memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung proses 
mengirim surat/kartu pos. Sebelum melakukan kunjungan, anak-
anak Tk Kristen Petra 12 kami ajak membuat kartu pos dan 
menempel prangko. Setelah sampai di kantor pos, anak-anak 
diberi kesempatan untuk memberi stempel  dan memasukkan 
kartu pos masing-masing ke dalam bis surat.  
Tampak wajah-wajah ceria  dari anak-anak  ketika dapat 
melakukan itu semua dan  terdengar celethuk kebanggaan  
mereka kalau  kartu pos dapat diterima oleh orang tuanya. 

Kunjungan keKunjungan ke

ekolahS

Mulai tanggal 1 November 2008 
yang lalu, kami pindah ke gedung 
yang lain. Gedung sekolah SMA Kristen Nathanael (B2), Vinson (B2), Joel (B3), 
Petra 3, Jalan Kalianyar no. 43. Yah, jadi Billy (B4), Elsye (B4), Jennifer (B4), 
kami pindah ke gedung sebelah. Kami Ophelia (B4), Sarce (B3), Cherry (B2). 
belajar di gedung yang sama dengan Teman-teman yang menang syair 
kakak-kakak SMA. Di sini laiiiii….n sekali berkelompok, Michelle (B1), Archelin 
dengan di kelas kami yang dulu. (B1), Yusuf (B2), Heydi (B1), Steven (B1), 
Walaupun sama-sama pakai AC, kelas Josephine (B3), Timotius (B1), Edward 
kami yang sekarang terasa lebih (B4), Aurelia (B3). Teman-teman penari; 
dingiiiiiiiin….brrrrr….. Felicia (B1), Cindy (B2), Stefanie (B1), 

 kami, TK Kristen Petra 7, Ruangannya juga baru dan bagus. Jauh Chelsea (B1), Jaqueline (B1), Sally (B1),  
adalah bangunan tua yang konon lebih bagus dari kelas kami yang dulu. Berliana (B2), Chintya (B2), Angeline (B3), 
berasal dari zaman pemerintahan  Senang rasanya di sini. Ayrine (B3).

Belanda. Ada juga sih, tambahan gedung Sekarang kami tidak punya tempat 
yang lebih baru di sekitarnya. Tetapi itu bermain yang luas seperti dulu, tetapi Semuanya masih seperti dulu, walaupun 
pun sudah cukup lama usianya. Di situlah tidak apa-apa, karena kami tetap bisa kami tidak punya gedung sekolah sendiri. 
setiap hari kami belajar dan bermain bermain. Tetap ada permainan karena bergabung  dengan SMA, tetapi 
(1A). Gedung yang tua, besar dan banyak disediakan. Ada perpustakaan, jadi kami itu juga hanya sementara. Sekarang 
ruangan dan tempat bermainnya.  bisa membaca buku atau mendengar gedung sekolah kami yang baru sudah 
Meskipun bangunan tua, tetapi selalu cerita/dongeng dari Ibu guru. Kami juga mulai dibangun. Mungkin 1 atau 2 tahun 
dijaga supaya tetap indah, rapi, dan bisa tetap menonton VCD atau melihat lagi akan ada gedung baru yang berdiri di 
bersih. gambar-gambar menarik dari LCD. Bulan sebelah. Kalau kami sudah di SD nanti, 

Desember kemarin, kami juga merayakan kami akan menempati gedung yang baru Tetapi itu semua dulu……
Natal di Ruang Pertemuan SMA. dan megah. Semoga Tuhan memberkati Sekolah kami itu sekarang sudah tidak 

agar semuanya berjalan dengan lancar. ada lagi. Sudah dihancurkan ! Di situ dulu 
Kami juga masih ikut lomba-lomba lho. Amin.(cad08)tempat kami bermain. Pohon mangganya 
Tanggal 20 November, tim Menyanyi masih berdiri di sana. Di dekat pohon 
Bersama dan tim Syair Berkelompok mangga itulah diletakkan ayunan yang 
meraih juara II dalam Pentas Seni TK. biasanya kami naiki. Semuanya sekarang 
Kecamatan Genteng. Tim Menari meraih sudah rata dengan tanah.
juara harapan III. Teman-teman yang ikut Sekarang kami sudah pindah……. 
lomba menyanyi adalah Vanesya (B2), 
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Senin Juara I Menyanyi bersama yaitu : Christopher , 17 November 2008  dalam acara 
David (B1), Angeli Priscilla (B1), Angelina pentas seni kecamatan Sukolilo , TK Kristen 
Feodora (B2), Audrey Azalia B (B2), Putri Petra 5 Surabaya berhasil meraih Juara I 
Karen M. A (B3), Kenanya Keandra A.P (B4). lomba menyanyi bersama dan menari. Kedua 
Natasya Michelle V (B4), Allicya Cicely. J (B4), keberhasilan ini sekaligus menjadikan TK 
Michael Devin (B4).Kristen Petra 5 sebagai wakil dalam pentas 

seni tingkat kota.
Pemenang Juara I Lomba Menari : Edenia  
Maureen (B1), Cindy Belinda S (B1), Lisa 
Anastasia (B1), Rambu Earyca M (B2), Fellicia 
Gondokusumo (B2), Jane Vallerie S (B3), 
Gabriella V. M (B3), Eugenia Tiffany P (B4), 
Evelyn widiana (B4), Joceline Nathania (B4). 

ke AGRO WISATA PUSPA LEBO SIDOARJO
KUNJUNGAN TK KRISTEN PETRA 5 SURABAYA

 Karena saat itu anak- anak menjadi tanaman melon dan sawi tetapi Kita juga ke kebun jagung tuk memetik 
petani kecil di Puspa Lebo AgroWisata wooow...... daunnya ada yang jagung manis hu…….  besar-besar,buah 
Sidoarjo. Kedatangan kami di sana berlubang........  dimakan ulat,     jagung termasuk makanan pokok 
disambut dengan gembira oleh petugas menggantikan beras 
Agrowisata, beliau memberi penjelasan ,mengandung karbohidrat.
tentang macam-macam tanaman buah Tibalah  kita di pos peristirahatan 
dan sayuran serta manfaat  bagi untuk melepas lelah sambil 
kesehatan tubuh kita,  secara menikmati segarnya minuman 
berkelompok kami diajak untuk melihat dari sirup bunga roseli yang 
langsung berbagai macam tanaman rasanya manis masam..., 
buah yang  ada serta menjelaskan nama kunjungan kami sangat 
tanaman, jenis tanaman dan cara menyenangkan karena banyak 
merawat tanaman tersebut. Perjalanan pengalaman yang kami dapat, 
dilanjutkan untuk melihat tanaman yang sehingga buah melon tidak berbuah kami pulang dengan membawa tanaman 
ada di Green House yaitu tempat yang dengan sempurna, kata Pak Slamet cabe, tomat, terung dan lidah buaya. 
dilindungi dengan jaring supaya tanaman  dimakan hama  karena tidak 
terlindung dari hama tanaman, ada disemprot dengan pestisida.

Itulah yang dikerjakan anak-anak kelompok 
A TK Kristen Petra 5 Surabaya pada tanggal 10 
Desember 2008.

Pemenang Lomba Menyanyi Bersama

Pemenang Lomba MenariPemenang Lomba Menari

Pemenang Lomba Menyanyi Bersama

penggilingan padi
Selama ini anak-anak hanya tahu bahwa mereka suka dan sering 

makan nasi, tetapi tidak tahu tentang asal mula nasi. Dengan berkunjung 
ke tempat penggilingan padi di Desa Pulungan Sedati, anak-anak TK Kristen 
Petra 12 dapat melihat secara langsung  proses dari awal sampai akhir 
sampai menjadi beras. Pertama-tama, padi dijemur lalu diproses dalam 
mesin penggilingan untuk dipisahkan dari kulitnya atau sekam. Setelah itu 
dimasukkan ke mesin penggilingan lagi agar beras benar-benar dibersihkan 
dari kotoran; yang terakhir dimasukkan dalam sak plastik, kemudian 
ditimbang. Sekarang beras siap dijual. 

berkunjung keberkunjung ke
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Kami Akhirnya 
Pindah……

 

Bu guru …bu guru … bagaimana surat ini sampai di  rumahku ? 
Tanya seorang anak sambil  menunjukkan sebuah amplop berisi 
surat .
Menurut kami, pertanyaan tersebut mewakili anak-anak lain dan 
dari pertanyaan tersebut muncullah keinginan kami untuk 
mengajak anak-anak berkunjung ke kantor pos   agar mereka 
memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung proses 
mengirim surat/kartu pos. Sebelum melakukan kunjungan, anak-
anak Tk Kristen Petra 12 kami ajak membuat kartu pos dan 
menempel prangko. Setelah sampai di kantor pos, anak-anak 
diberi kesempatan untuk memberi stempel  dan memasukkan 
kartu pos masing-masing ke dalam bis surat.  
Tampak wajah-wajah ceria  dari anak-anak  ketika dapat 
melakukan itu semua dan  terdengar celethuk kebanggaan  
mereka kalau  kartu pos dapat diterima oleh orang tuanya. 

Kunjungan keKunjungan ke

ekolahS

Mulai tanggal 1 November 2008 
yang lalu, kami pindah ke gedung 
yang lain. Gedung sekolah SMA Kristen Nathanael (B2), Vinson (B2), Joel (B3), 
Petra 3, Jalan Kalianyar no. 43. Yah, jadi Billy (B4), Elsye (B4), Jennifer (B4), 
kami pindah ke gedung sebelah. Kami Ophelia (B4), Sarce (B3), Cherry (B2). 
belajar di gedung yang sama dengan Teman-teman yang menang syair 
kakak-kakak SMA. Di sini laiiiii….n sekali berkelompok, Michelle (B1), Archelin 
dengan di kelas kami yang dulu. (B1), Yusuf (B2), Heydi (B1), Steven (B1), 
Walaupun sama-sama pakai AC, kelas Josephine (B3), Timotius (B1), Edward 
kami yang sekarang terasa lebih (B4), Aurelia (B3). Teman-teman penari; 
dingiiiiiiiin….brrrrr….. Felicia (B1), Cindy (B2), Stefanie (B1), 

 kami, TK Kristen Petra 7, Ruangannya juga baru dan bagus. Jauh Chelsea (B1), Jaqueline (B1), Sally (B1),  
adalah bangunan tua yang konon lebih bagus dari kelas kami yang dulu. Berliana (B2), Chintya (B2), Angeline (B3), 
berasal dari zaman pemerintahan  Senang rasanya di sini. Ayrine (B3).

Belanda. Ada juga sih, tambahan gedung Sekarang kami tidak punya tempat 
yang lebih baru di sekitarnya. Tetapi itu bermain yang luas seperti dulu, tetapi Semuanya masih seperti dulu, walaupun 
pun sudah cukup lama usianya. Di situlah tidak apa-apa, karena kami tetap bisa kami tidak punya gedung sekolah sendiri. 
setiap hari kami belajar dan bermain bermain. Tetap ada permainan karena bergabung  dengan SMA, tetapi 
(1A). Gedung yang tua, besar dan banyak disediakan. Ada perpustakaan, jadi kami itu juga hanya sementara. Sekarang 
ruangan dan tempat bermainnya.  bisa membaca buku atau mendengar gedung sekolah kami yang baru sudah 
Meskipun bangunan tua, tetapi selalu cerita/dongeng dari Ibu guru. Kami juga mulai dibangun. Mungkin 1 atau 2 tahun 
dijaga supaya tetap indah, rapi, dan bisa tetap menonton VCD atau melihat lagi akan ada gedung baru yang berdiri di 
bersih. gambar-gambar menarik dari LCD. Bulan sebelah. Kalau kami sudah di SD nanti, 

Desember kemarin, kami juga merayakan kami akan menempati gedung yang baru Tetapi itu semua dulu……
Natal di Ruang Pertemuan SMA. dan megah. Semoga Tuhan memberkati Sekolah kami itu sekarang sudah tidak 

agar semuanya berjalan dengan lancar. ada lagi. Sudah dihancurkan ! Di situ dulu 
Kami juga masih ikut lomba-lomba lho. Amin.(cad08)tempat kami bermain. Pohon mangganya 
Tanggal 20 November, tim Menyanyi masih berdiri di sana. Di dekat pohon 
Bersama dan tim Syair Berkelompok mangga itulah diletakkan ayunan yang 
meraih juara II dalam Pentas Seni TK. biasanya kami naiki. Semuanya sekarang 
Kecamatan Genteng. Tim Menari meraih sudah rata dengan tanah.
juara harapan III. Teman-teman yang ikut Sekarang kami sudah pindah……. 
lomba menyanyi adalah Vanesya (B2), 
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Juara 1 diaraih oleh TK Kristen Petra 9
Juara 2 diaraih oleh TK Kristen Petra 1
Juara 3 diaraih oleh TK Kristen Petra  13

Menanamkan kebiasaan berolahraga 
secara dini kepada anak.

Memupuk kekompakan dan kerja sama 
yang positif dalam tim

Meningkatkan kemampuan siswa dalam 
olahraga  sesuai dengan irama musik 

secara optimal.

Lomba Senam Irama 

p p  s b l m tamp l
ersia an e e u i ,e amp l  ar s i tama .

p n i an h u  d u kan ..

Tidak menang pun tidak masalah yang terpenting 
sudah berusaha dengan sebaik mungkin

Siswa TK PPPK Petra

ada hari Sabtu , 24 Januari Lomba berlangsung dengan 
2009  bertempat di TK meriah dan penuh semangat dari PKristen Petra 9 telah anak – anak peserta lomba.

diselenggarakan Lomba Senam Ketegangan baru terasa saat 
Irama dengan Simpai Siswa TK PPPK Ketua  dewan juri yaitu Drs. 
Petra. Lomba ini diikuti oleh 8 unit Khairuddin  membacakan hasil 
TK PPPK Petra dan tiap TK diwakili 1 penilaian juri. Dan berikutnya 
regu yang terdiri atas 6 samapai 8 yang terlihat adalah tawa dan 
anak.Tujuan dari Lomba ini adalah : sorak kemenangan dari tim yang 

meraih kejuaraan , dan  berbaur 
dengan wajah sedih dan kecewa 
dari tim yang belum mendapat 
kejuaraan. Namun.. itulah 
kompetisi , ada yang menang ada 
yang kalah. Menang tidak boleh 
sombong , kalah tidak boleh putus 
asa dan kecewa..itulah pesan dari
ketua dewan juri . Semua harus 
sportif dan tetap semangat .

Berrr…….dingin sekali, itulah 

reaksi anak-anak saat masuk ke 
dalam ruangan cold storage, 
tempat penyimpanan  kentang, 
ayam dan bahan-bahan lainnya 
yang ada di dapur Mc. Donald.

Anak-anak TK Kristen Petra 1 tampak antusias ketika 

mengikuti pelajaran agama Kristen. Guru menggunakan 
metode bermain peran. Anak diajak untuk memerankan 
beberapa karakter tokoh saat memberikan persembahan 
kepada  Tuhan. Tujuannya agar anak belajar  bagaimana 
memberikan persembahan yang baik  untuk Tuhan.

Kunjungan anak-anak TK 
Kristen Petra 1 kelompok 
A ke Mc. Donald, Jl. Raya 
Darmo, bertujuan agar 
anak-anak mengetahui 
jenis pekerjaan yang ada 
di sana, tempat 
menyimpan bahan 
makanan, tempat 
pengolahan (burger, ice 
cream, ayam goreng)

j n an

Kun u g Bermain 
Peran

ke Mc.D

duh... ... cap kn a..
. . e y
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Melatih suatu kebiasaan yang baik dari sejak dini kepada peserta didik adalah 
tanggung jawab pihak sekolah sehingga anak-anak tidak hanya terasah dalam hal 

kognitif tetapi perilaku yang positif dan mandiri merupakan nilai plus/tambah 
bagi anak-anak untuk menempuh jenjang kehidupannya kelak.

Salah satu kegiatan untuk melatih kebiasaan yang baik adalah menggosok gigi 
disertai dengan pengarahan dari dokter gigi bagaimana caranya untuk merawat 

dan menjaga kesehatan gigi.

Merawat      Menjaga dan Kesehatan Gigi

1.UBAH GAYA HIDUP 4.UBAH KEBIASAAN MAKAN KELUARGA 7. PERIKSAKAN KE DOKTER
Sebagai orang tua kita harus bisa Berikan makan pada anak hanya bila Periksakanlah anak Anda ke dokter, 
menjadi contoh yang baik untuk anak Anda lapar dan bukan karena untuk pengawasan diet, dan juga 
anak-anak dalam penerapan cara hidup sekadar ingin makan sesuatu. Bila anak mencek berat badannya setiap 2-4 
dan pola makan yang sehat. Anda baru saja makan dan ingin untuk minggu sekali. Hindari menimbang 

makan lagi cobalah untuk mengalihkan berat badan anak setiap waktu di 
2.SEDIAKAN WAKTU UNTUK aktivitasnya atau memberikan sesuatu rumah karena dapat menimbulkan stres 
   OLAH RAGA (aktivitas). yang lain, karena Anda tahu anak Anda pada anak Anda. 
Temukan aktivitas yang disukai dan tidak benar-benar lapar. Lebih baik 
menarik untuk anak Anda yang dapat tidak makan atau ngemil selama Sebagai orang tua kita harus menolong 
membakar kalori sepeti: berlari, nonton TV. anak kita, dengan memberikan 
berenang, naik sepeda, berjalan perubahan yang tetap (tidak hanya 
(jogging), dan lakukan hal ini secara 5.BERIKAN DUKUNGAN ANDA sementara) terhadap cara hidup, 
rutin. Adalah hal yang sangat penting bagi kebiasaan berolahraga dan pola makan 

seluruh keluarga mengubah cara hidup pada anak. Yang semuanya ini sangat 
3.PILIH MAKANAN YANG SEHAT untuk menolong anak Anda. Siapkan bermanfaat bagi kesehatan anak Anda 
Kurangi makanan “fastfood or junk menu makanan yang rendah lemak di masa datang.
food” yang hanya mengandung tinggi dan sehat untuk seluruh keluarga. Ikuti Peranan orang tua dan dukungan 
lemak dan garam. Kurangi konsumsi kegiatan exercise. dari keluarga sangat memengaruhi 
gula. Berikan anak tiga kali makan keberhasilan program mengatasi 
dengan porsi kecil dan tiga kali 6.PERHATIAN PADA ANAK. kegemukan pada anak. 
makanan kecil(snack) dengan porsi Berikan hadiah dan pujian yang dapat `
kecil, rendah lemak, sehingga anak memotivasi anak untuk tetap berdiet. 
tidak merasa lapar. Berikan banyak Contohnya bila anak anda dalam satu 
minum air putih juga juice seperti minggu lebih berinisiatif untuk minum 
orange juice yang mengandung vit.C, air putih daripada soda, maka  berikan 
juga serat, berikan banyak makan buah hadiah mainan atau aktivitas 
dan sayuran. kesenangannya, tetapi jangan 

berikan makanan sebagai hadiah. 

Oleh aTiK

MENCEGAH KEGEMUKAN PADA ANAK

           Kreasi basah dengan menggunakan 

alat bantu sedotan yang dilakukan oleh siswa 

TK Kristen Petra 13 sangat menggugah rasa 

ingin tahu peserta didik karena mereka tidak 

menyangka bahwa dengan menggunakan media 

sedotan dan cairan pewarna mereka dapat 

melukis bentuk-bentuk abstrak. Kira-kira 

apalagi yang dapat kami lakukan dengan 

sedotan ya???……. 

kindergarten



Juara 1 diaraih oleh TK Kristen Petra 9
Juara 2 diaraih oleh TK Kristen Petra 1
Juara 3 diaraih oleh TK Kristen Petra  13

Menanamkan kebiasaan berolahraga 
secara dini kepada anak.

Memupuk kekompakan dan kerja sama 
yang positif dalam tim

Meningkatkan kemampuan siswa dalam 
olahraga  sesuai dengan irama musik 

secara optimal.

Lomba Senam Irama 

pe i pa  s b l m tamp l
rs a n e e u i ,e amp l  har s i tamaka . .

p n i an u  d u n .

Tidak menang pun tidak masalah yang terpenting 
sudah berusaha dengan sebaik mungkin

Siswa TK PPPK Petra

ada hari Sabtu , 24 Januari Lomba berlangsung dengan 
2009  bertempat di TK meriah dan penuh semangat dari PKristen Petra 9 telah anak – anak peserta lomba.

diselenggarakan Lomba Senam Ketegangan baru terasa saat 
Irama dengan Simpai Siswa TK PPPK Ketua  dewan juri yaitu Drs. 
Petra. Lomba ini diikuti oleh 8 unit Khairuddin  membacakan hasil 
TK PPPK Petra dan tiap TK diwakili 1 penilaian juri. Dan berikutnya 
regu yang terdiri atas 6 samapai 8 yang terlihat adalah tawa dan 
anak.Tujuan dari Lomba ini adalah : sorak kemenangan dari tim yang 

meraih kejuaraan , dan  berbaur 
dengan wajah sedih dan kecewa 
dari tim yang belum mendapat 
kejuaraan. Namun.. itulah 
kompetisi , ada yang menang ada 
yang kalah. Menang tidak boleh 
sombong , kalah tidak boleh putus 
asa dan kecewa..itulah pesan dari
ketua dewan juri . Semua harus 
sportif dan tetap semangat .

Berrr…….dingin sekali, itulah 

reaksi anak-anak saat masuk ke 
dalam ruangan cold storage, 
tempat penyimpanan  kentang, 
ayam dan bahan-bahan lainnya 
yang ada di dapur Mc. Donald.

Anak-anak TK Kristen Petra 1 tampak antusias ketika 

mengikuti pelajaran agama Kristen. Guru menggunakan 
metode bermain peran. Anak diajak untuk memerankan 
beberapa karakter tokoh saat memberikan persembahan 
kepada  Tuhan. Tujuannya agar anak belajar  bagaimana 
memberikan persembahan yang baik  untuk Tuhan.

Kunjungan anak-anak TK 
Kristen Petra 1 kelompok 
A ke Mc. Donald, Jl. Raya 
Darmo, bertujuan agar 
anak-anak mengetahui 
jenis pekerjaan yang ada 
di sana, tempat 
menyimpan bahan 
makanan, tempat 
pengolahan (burger, ice 
cream, ayam goreng)

j n an

Kun u g Bermain 
Peran
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Melatih suatu kebiasaan yang baik dari sejak dini kepada peserta didik adalah 
tanggung jawab pihak sekolah sehingga anak-anak tidak hanya terasah dalam hal 

kognitif tetapi perilaku yang positif dan mandiri merupakan nilai plus/tambah 
bagi anak-anak untuk menempuh jenjang kehidupannya kelak.

Salah satu kegiatan untuk melatih kebiasaan yang baik adalah menggosok gigi 
disertai dengan pengarahan dari dokter gigi bagaimana caranya untuk merawat 

dan menjaga kesehatan gigi.

Merawat      Menjaga dan Kesehatan Gigi

1.UBAH GAYA HIDUP 4.UBAH KEBIASAAN MAKAN KELUARGA 7. PERIKSAKAN KE DOKTER
Sebagai orang tua kita harus bisa Berikan makan pada anak hanya bila Periksakanlah anak Anda ke dokter, 
menjadi contoh yang baik untuk anak Anda lapar dan bukan karena untuk pengawasan diet, dan juga 
anak-anak dalam penerapan cara hidup sekadar ingin makan sesuatu. Bila anak mencek berat badannya setiap 2-4 
dan pola makan yang sehat. Anda baru saja makan dan ingin untuk minggu sekali. Hindari menimbang 

makan lagi cobalah untuk mengalihkan berat badan anak setiap waktu di 
2.SEDIAKAN WAKTU UNTUK aktivitasnya atau memberikan sesuatu rumah karena dapat menimbulkan stres 
   OLAH RAGA (aktivitas). yang lain, karena Anda tahu anak Anda pada anak Anda. 
Temukan aktivitas yang disukai dan tidak benar-benar lapar. Lebih baik 
menarik untuk anak Anda yang dapat tidak makan atau ngemil selama Sebagai orang tua kita harus menolong 
membakar kalori sepeti: berlari, nonton TV. anak kita, dengan memberikan 
berenang, naik sepeda, berjalan perubahan yang tetap (tidak hanya 
(jogging), dan lakukan hal ini secara 5.BERIKAN DUKUNGAN ANDA sementara) terhadap cara hidup, 
rutin. Adalah hal yang sangat penting bagi kebiasaan berolahraga dan pola makan 

seluruh keluarga mengubah cara hidup pada anak. Yang semuanya ini sangat 
3.PILIH MAKANAN YANG SEHAT untuk menolong anak Anda. Siapkan bermanfaat bagi kesehatan anak Anda 
Kurangi makanan “fastfood or junk menu makanan yang rendah lemak di masa datang.
food” yang hanya mengandung tinggi dan sehat untuk seluruh keluarga. Ikuti Peranan orang tua dan dukungan 
lemak dan garam. Kurangi konsumsi kegiatan exercise. dari keluarga sangat memengaruhi 
gula. Berikan anak tiga kali makan keberhasilan program mengatasi 
dengan porsi kecil dan tiga kali 6.PERHATIAN PADA ANAK. kegemukan pada anak. 
makanan kecil(snack) dengan porsi Berikan hadiah dan pujian yang dapat `
kecil, rendah lemak, sehingga anak memotivasi anak untuk tetap berdiet. 
tidak merasa lapar. Berikan banyak Contohnya bila anak anda dalam satu 
minum air putih juga juice seperti minggu lebih berinisiatif untuk minum 
orange juice yang mengandung vit.C, air putih daripada soda, maka  berikan 
juga serat, berikan banyak makan buah hadiah mainan atau aktivitas 
dan sayuran. kesenangannya, tetapi jangan 

berikan makanan sebagai hadiah. 
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MENCEGAH KEGEMUKAN PADA ANAK

           Kreasi basah dengan menggunakan 

alat bantu sedotan yang dilakukan oleh siswa 

TK Kristen Petra 13 sangat menggugah rasa 

ingin tahu peserta didik karena mereka tidak 

menyangka bahwa dengan menggunakan media 

sedotan dan cairan pewarna mereka dapat 

melukis bentuk-bentuk abstrak. Kira-kira 

apalagi yang dapat kami lakukan dengan 

sedotan ya???……. 
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Sebuah Ang-pao  Berisi 
Ayat Alkitab

Pada tanggal 23 Januari 2009 SD 

Kristen Petra 5 mengemas acara 

bertajuk Mandarin Day sebagai ajang 

apresiasi untuk datangnya  tahun baru imlek. 

Dalam acara tersebut seluruh siswa, guru dan 

karyawan mengenakan pakaian bernuansa 

merah. Diawali kata pembuka berbahasa Mandarin oleh 

Calvin Tantio dari kelas VI A, para siswa memulai acara  

dengan menyanyikan lagu Gong Xie Gong Xie yang telah 

digubah ulang dengan syair bernuansa kristiani oleh Laotze 

Ester Kumala. Berbaris rapi bak barisan semut, para siswa 

antre menerima dua amplop merah : yang satu berisi 

permen, sedang yang satunya lagi berisi …ayat alkitab yang 

dikemas dalam bentuk pembatas buku. Sementara antrean 

siswa menunggu giliran, Merelyn dan Evelyn, dua kakak 

beradik dari kelas III D dan V B menyanyikan lagu-lagu 

mandarin.  Berapresiasi terhadap budaya masyarakat 

dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kristiani, itulah 

pesan yang ingin kami sampaikan ! Gong Xie Fat Chai …..  

Siapa sih yang nggak senang belajar sambil 

bermain ? Pastilah kita semua 
menginginkannya…..!
Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang 
menyenangkan dan menumbuhkan daya pikir 
yang kreatif,
siswa kelas IV SD Kristen Petra 7 dalam 
pelajaran Bahasia Indonesia telah belajar 
bagaimana menjadi tukang pos beneran yang 
sedang mengantarkan surat-surat, dan dalam 
pelajaran IPA mereka mempraktekkan cara 
membuat roket dari air. Ha.ha……ini Lho hasil 
roket buatanku …….!!!!

Aduh…capek deh kalo lihat sampah berserakan di 
sekolah kita, padahal kita mau hidup bersih agar 

sehat kan? Nach, aku mau coba sulap kertas-kertas 
yang tidak berguna ini ach…??!!  Itu kata teman-

teman kita kelas V SD Kristen Petra 7. Siswa 
mulai memilah-milah antara sampah kering 

dan sampah basah. Sampah yang kering 
mereka sulap menjadi sebuah rumah dan 

peralatannya. Hasil karya mereka 
dipamerkan di lemari depan kelas, teman-

teman bisa lihat lho !? Ternyata dari 
tangan kita yang terampil akan tercipta 

karya yang cantik, ayo siapa dapat 
mengubah menjadi benda yang lain lagi ?

“ENJOYABLE LEARNING 

AT SD KRISTEN PETRA 7”

iapa bilang belajar musik tradisional itu 
ketinggalan zaman ? Teman – temanmu  ini Ssangat antusias dalam memainkan musik 

kolintang. Mereka pun mendapatkan kesempatan 
untuk mengiringi pujian saat acara Natal Siswa SD 
Kristen Petra 11 ulan Desember kemarin.

Ibu Olbin Elisabeth Sinaga bersama para siswa kelas IV 
sedang melakukan praktik IPA tentang sifat – sifat 
benda. Dalam kegiatan ini para siswa diajak untuk 

melakukan sendiri percobaan membuat mainan apolo, 
yaitu air sabun yang dimasukkan ke dalam plastik. 

Mainan apolo ini adalah mainan tradisional yang 
mungkin sekarang tidak lagi kita temukan. Ternyata 

melalui mainan tradisional pun siswa dapat 
memperoleh pengalaman belajar tentang sifat-sifat 

benda cair yang sangat berguna bagi kita.          

Bermain sambil belajarBermain sambil belajar

Praktik kinerja ilmiah IPA 

tentang perpindahan panas secara 
konveksi, dilakukan oleh siswa-
siswi kelas IV dan kelas VI SD 
Kristen Petra 13 dengan bantuan 
guru pembimbing. Siswa tidak 
hanya menghafal secara teori 
tetapi mereka mempraktikkan 
dengan percobaan yang 

P
r

a
k

ti
k

 k
in

e
r

ja
 i

lm
ia

h

Praktik IPAPraktik IPA

omba Melukis yang diadakan 
Dinas Pendidikan Kota LSurabaya guna memperingati 

Hari Anak Nasional tahun 2008, 
Meidy M kelas VI B mewakili 
kecamatan Sukomanunggal untuk 
mengikuti lomba. Meidy berhasil 
menjadi Juara I  Lomba Melukis 
Tingkat Kota Surabaya. Ayo teman-
teman kita ikuti jejak teman kita 
Meidy untuk meraih prestasi yang 
bagus!

MelukisMelukisMelukisMelukisLomba Lomba 

aya ingin memakai topi 
untuk melindungi kepala Sdari panas matahari. 

Semua siswa kelas II A SD Kristen 
Petra 10 belajar membuat topi 
dari kertas koran, bermain sambil 
belajar diterapkan oleh Ibu Titik 
W, S.Pd. dalam mengajar mata 
pelajaran Bahasa Indonesia

iswa kelas VC SD Kristen 
Petra 10 dengan bimbingan Sdan arahan dari Ibu 

Alyani D, S.Pd belajar cara 
membuat  telur asin agar mereka 
terlatih untuk mandiri dan kelak 
diharapkan mereka dapat 
membuat sendiri.
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ejeniusan anak-anak SMP Kristen Petra 3 memang tidak 
perlu diragukan lagi. Dalam lomba OLIMPIADE KMATEMATIKA “DANCOW” SEGERBANG KERTASUSILA yang 

berlangsung tanggal 2 November 2008 di Universitas Airlangga. 
Mereka berhasil meraih;
JUARA    I  : Angela Christine (VIII 6/2)
JUARA   II  : Anthony Tantra (VIII 4/20)
HARAPAN    I  : Vincent Fibrianto (VIII 6/39)
HARAPAN   II  : Margareth Sunyoto (VIII 5/11)
HARAPAN  III  : Margaretha Nathania (VIII 4/13)
Atas bimbingan dari Drs. Djarmuko, mereka mampu berbuat yang 
terbaik untuk menjadi juara.

Dalam mengikuti Lomba Debat Bahasa 
Inggris se-Jawa Timur yang diadakan 
pada hari Sabtu, 22 November 2008 
bertempat di SMA Kristen Petra 2 
Surabaya, SMP Kristen Petra 3 berhasil 
meraih JUARA II, yang diwakili oleh 
Marvin Oktavdio (IX-8), Kevin 
Tanumiharja (IX-7) dan Judhistira PK 
(IX-8), dengan pembina 
Dewi Arimbi, S.Pd. dan Dra. Herwati.

Mading On The Spot 
Favorit PengunjungVOKAL TUNGGAL POP

DetEksi-Con 2k8 
dengan tema 'Fairy Tale', 
ratusan sekolah SMP dan 
SMA di Surabaya dan 
Gresik turut ikut serta 
meramaikan kompetisi 
yang bergengsi ini. 

Jenis perlombaan 
yang diadakan pun lebih 
banyak dibandingkan 
dengan tahun-tahun 
sebelumnya, yaitu : 

OLIMPIADE MATEMATIKA 

DEBAT BAHASA INGGRIS

Mading 2D, mading 3D, Mading on The Spot, League DetEksi Custom 
Shoes Competition, Honda DetEksi Band Competition 2k8, OZ DetEksi 
Challenge, Pantun Espresso, dan Journalist Blog Competition.

DetEksi-Con 2k8, untuk kali pertama pengunjung DetEksi 
menembus angka 80 ribu orang, yang kebanyakan adalah pelajar.

Sungguh sepuluh hari yang melelahkan, mungkin itu yang itu yang 
dirasakan oleh para peserta meskipun tak terucap oleh mereka. Namun 
itulah perjuangan yang harus dilalui untuk memperoleh hasil terbaik. 

Merupakan sebuah kebanggaan kalau pada akhirnya SMP Kristen 
Petra 2 yang diwakili oleh Giovani, Yeremia, Yeliana, Debora dan Siska, 
dapat meraih salah satu kejuaraan, yaitu Juara III kategori Mading on 
The Spot Favorit Pengunjung. Semoga untuk kompetisi berikutnya bisa 
memperoleh prestasi yang lebih baik.

Amrun yang baru satu minggu ini 
masuk sekolah ditanya oleh gurunya.
“Siapa guru yang paling 
menyenangkan di sini?"
"Anda, Pak Guru!"
"Alasannya apa?"
"Bapak kalau memberi pelajaran enak 
sekali. Karena begitu enaknya, saya 
selalu bisa tidur bila Bapak 
memberikan pelajaran."

eresponi imbauan Kepala UPTD-BPS 
Kecamatan Genteng agar sekolah-Msekolah di wilayah Kecamatan 

Genteng ikut berpartisipasi dalam Pentas Seni 
Tahun 2008, maka SMP Kristen Petra 2 Surabaya 
berperanserta mengikuti salah satu lomba yang 
diadakan, yakni Lomba Vokal Tunggal POP. Dalam 
hal ini SMP Kristen Petra 2 mengikutsertakan dua 
peserta beserta penari latarnya, yaitu Dharma 
Wijaya kelas VIII-3 didampingi tiga penari latar 
yaitu Jilly Lukito, Claudia Martin dan Rosiana, 
serta Marissa Wijaya kelas VIII-1 didampingi 
empat penari latar yaitu Nita Wijaya, Belinda 
Gandhi, Leonita dan Maria. Penampilan Dharma 
Wijaya dengan lagu 'Karena Cinta' didukung tarian 
balet dari Jilly, Claudia dan Rosiana membuahkan 
hasil sebagai juara III.
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junior high school

Natal selalu diperingati dan dirayakan oleh setiap umat 
Nasrani, begitu juga dengan keluarga besar SD Kristen Petra 1 
dari siswa , guru dan karyawan.

Tepat pada tanggal 15 – 16 Desember 2008 di Ruang 
Auditorium siswa SD Kristen Petra 1 dari kelas I – VI 
mengadakan Kebaktian Natal 2008 dengan tema “ KASIH YANG 
MEMULIHKAN “. Kebaktian diadakan dua kali, yaitu  kelas I-IV 
dipimpin oleh Pdt. Budianto Puspohadi, S.Th. dan kelas V-VI 
oleh Pdt. Anil Dawan, S.Th. bertujuan untuk;

1.Memotivasi anak supaya benar–benar menghayati akan 
kasih Allah melalui kelahiran putra-Nya yang tunggal yaitu 
Yesus Kristus. 

2.Siswa mampu mewujudkan kasih Allah itu dalam kehidupan 
sehari – hari di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat 
dalam bersosialisasi.

Dalam kebaktian tersebut ditampilkan berbagai atraksi antara 
lain drama, menyanyi, menari dan sebagainya 

“AJAR AKU MEMPERBAIKI HATIKU”, yang memulihkan semua orang.  
itulah judul puisi yang ditampilkan Diharapkan setelah mengikuti ibadah 
para siswa di ibadah natal SD Kristen natal  dapat memperbaiki dan 
Petra 12  pada tanggal 16 Desember memulihkan hati mereka melalui 
2008. Mereka sangat menghayati sikap, tutur kata dan perbuatan 
ibadah natal tersebut. Melalui ibadah dengan menerapkan ketiga nilai value  
natal tersebut, para  guru dan siswa (respect, honesty, responsibility) 
diingatkan untuk senantiasa dalam hidup mereka sehari-hari  di 
mengingat  kebaikan Tuhan Yesus mana pun mereka berada. 
Kristus yang sudah  lahir di dunia Merry Christmas and Happy New Year.
untuk menebus dosa umat manusia. 
Tuhan Yesus datang membawa kasih 

Ibadah Natal  2008 
 SD KRISTEN PETRA 12 SIDOARJO

Sukacita Surgawi Natal 2008 benar – benar terasa.

Siswa siswi kelas I sampai kelas VI telah 
mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan Yesus 
melalui talenta yang dimiliki berupa tarian, pujian, permainan 
biola, dan ansambel musik dengan bimbingan para guru 
ekskur dan guru kelas dalam perayaan natal yang diadakan 
pada tanggal 15 dan 16 Desember 2008 di Aula SD Kristen 
Petra 9.

PERSEMBAHAN YANG TERBAIK

elementary school
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Ibadah Natal  2008 
 SD KRISTEN PETRA 12 SIDOARJO

Sukacita Surgawi Natal 2008 benar – benar terasa.

Siswa siswi kelas I sampai kelas VI telah 
mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan Yesus 
melalui talenta yang dimiliki berupa tarian, pujian, permainan 
biola, dan ansambel musik dengan bimbingan para guru 
ekskur dan guru kelas dalam perayaan natal yang diadakan 
pada tanggal 15 dan 16 Desember 2008 di Aula SD Kristen 
Petra 9.

PERSEMBAHAN YANG TERBAIK
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Pada lomba Science Competition tingkat SMP se- 
Jawa Timur yang diadakan oleh Yayasan 
Tarakanita wilayah Surabaya pada hari Sabtu, 22 
November 2008, dua tim dari 
SMP Kristen Petra 5 yang terdiri atas :
1.Erron Trivianto Hudyono (IX-7)
2.Andreas Rahardjo (IX-6)
3.Georgius Suhud (IX-1) 
Meraih Juara II, sedangkan
 1.Ronald Kurniawan Tjondrowiguno (IX-3)
2.Handita Reksi Dwitantra Sutoyo  (IX-4)
3.Indra Purnomo  (VIII-7) 
Meraih Juara III

erkat dukungan dari seluruh 
keluarga besar SMP Kristen BPetra 5, pada hari Kamis 

sampai Sabtu ( 11 – 20 Desember 
2008 ) tim bola basket putra maupun 
putri berhasil meraih prestasi yang 
manis pada lomba Santa Agnes Cup II 
2008, yaitu sebagai juara II. Prestasi 
ini patut disyukuri karena baik tim 
bola basket putra maupun putri telah 
berjuang dengan sekuat tenaga untuk 
memberikan kemampuan yang 
terbaik. Baik Bapak Tedjo Kunarto 
maupun Ibu Prihatiningtyas selaku 
pembina merasa bangga akan 
prestasi yang diperoleh mereka

Pada waktu yang bersamaan (Sabtu, 22 November 
2008) di tempat lain ( SMA Kristen Petra 2 ), tim 
English Debate SMP Kristen Petra 5 berhasil 
menjadi yang terbaik dalam kegiatan English 
Competition ( E-Comp 2008) tingkat Jawa Timur 
yang diadakan oleh SMA Kristen Petra 2. Tim ini 
diperkuat oleh :
1.Clairine Ca'o (IX-6)
2.Alfredo Karsten Loppies (IX-6)
3.Wilson Suryo Njoto (IX-3)
Prestasi ini tidak lepas dari pembinaan 
Dra. Ni Nyoman Ariani dan doa seluruh keluarga 
besar SMP Kristen Petra 5.

Sebuah prestasi yang membanggakan bagi keluarga besar SMP Kristen Petra 5 dan secara khusus bagi 
Pembina yaitu Bapak Tridjoko Praswibowo, Bu Endang Sri Hartuti dan Ibu Bintang Nababan

Science Competition

jawaban games Gema 

edisi Januari No. 48

Terima kasih sudah 
dibantu mencari 

10 perbedaan 

Hubungkan 16 titik di bawah ini   

dengan enam garis lurus tanpa putus

contoh:
Sembilan titik dibawah ini 
dihubungkan dengan empat 
garis lurus tanpa putus.
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Dengan postur yang tinggi, Maria Gabrielle Janice Angelie S. telah 
berhasil meraih JUARA I Anggar ”Degen Putri”, piala KONI tingkat 
pelajar SMP & SMA se-Jatim dan Juara III (Junior) ”Kadet” , yang 
diadakan pada tanggal 20, 21 dan 28 Desember 2008. 
Melalui Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Kota  Surabaya, 
bakat dan talenta Maria ”Gabby Wonder” tersalurkan hingga meraih 
sesuatu yg sangat berharga. Banyak teman yang tak menyangga 
ternyata di atas ”ring tanding”, Maria dari kelas VII-4 / 27, sangat 
lincah dan cepat untuk memperoleh ”point” dengan mengalahkan 
lawannya yang sama-sama membawa ”pedang anggar”.
Siapa yg tak suka berteman dengan Maria ? Tentu semua suka 
karena dia ”ramah, bersahabat dan nggak sombong” sehingga ke 
mana pun Maria pergi tak pernah merasa kesepian apalagi sendirian 
karena selalu ada teman yang menemaninya. Selamat...untuk Maria 
”Gabby” .. !!! 

inas Kesehatan Sidoarjo dalam HUT kesehatan 
nasional 2008 mengadakan lomba poster Dkesehatan, yang tujuannya supaya para generasi 

muda semakin peduli dengan kesehatan lingkungan. Pada 
acara ini SMP Kristen Petra 4 Sidoarjo menyabet tiga juara 
sekaligus, juara II (Rosalina  kelas IX-C,) juara III ( Yency 
kelas IX-B ) juara harapan I ( Merin kelasIX-C ). Penyerahan 
hadiah dilakukan oleh Bupati Sidoarjo di rumah sakit 
Sidoarjo, 

AnggarAnggar

KEJUARAAN DAERAH ”TENIS ”
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”TENIS ”
Shella Yovita Hamzah siswi dari kelas VII- 5 / 32  yang 

mempunyai penampilan sederhana ternyata 
mempunyai kemampuan dalam berlari, mengayunkan 

raket dengan ”smash and serve” yang sangat bagus. 
Keakuratannya telah teruji dalam setiap event kejuaraan 

tenis yang sering diiutinya, terbukti dari prestasi yang 
telah diikutinya dengan berhasil menjadi JUARA II 

Tunggal Putri KU 12 tahun piala KONI IV 2008, yang 
diadakan di Surabaya 30 November yang lalu. 

Melalui Persatuan Tenis Lapangan Seluruh 
Indonesia (PELTI) Kota Surabaya dan 
International Tennis Federation (ITF), seluruh 
talenta dan bakat Shella dapat perhatian dalam 
Kejuaraan Tenis Junior.
Kesehariaannya Shella juga mempunyai banyak 
teman karena dia juga termasuk anggota 
”OSIS”. 
Selamat ... ya Shella... lanjutkan prestasimu 
lebih tinggi lagi.... 

lomba
 

poster kesehatanlomba
 

poster kesehatan Bakti sosial

Kegiatan bakti sosial dilkasanakan di jemaat GKJW 

Ngoro Jombang dengan tujuan memberikan 
pembelajaran kepada siswa untuk saling berbagi dengan 
sesama, tidak hanya berupa barang / benda  saja  namun  
lebih dari itu, para siswa untuk berlatih saling berbagi 
rasa bagaimana keadaan  hidup  jemaat di Ngoro dari 
sosial ekonomi yang rendah menghargai dan bersyukur 
atas anugerah Tuhan yang dikaruniakan kepada kita.

Melalui Persatuan Tenis Lapangan Seluruh 
Indonesia (PELTI) Kota Surabaya dan 
International Tennis Federation (ITF), seluruh 
talenta dan bakat Shella dapat perhatian dalam 
Kejuaraan Tenis Junior.
Kesehariaannya Shella juga mempunyai banyak 
teman karena dia juga termasuk anggota 
”OSIS”. 
Selamat ... ya Shella... lanjutkan prestasimu 
lebih tinggi lagi.... 
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Pada lomba Science Competition tingkat SMP se- 
Jawa Timur yang diadakan oleh Yayasan 
Tarakanita wilayah Surabaya pada hari Sabtu, 22 
November 2008, dua tim dari 
SMP Kristen Petra 5 yang terdiri atas :
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memberikan kemampuan yang 
terbaik. Baik Bapak Tedjo Kunarto 
maupun Ibu Prihatiningtyas selaku 
pembina merasa bangga akan 
prestasi yang diperoleh mereka

Pada waktu yang bersamaan (Sabtu, 22 November 
2008) di tempat lain ( SMA Kristen Petra 2 ), tim 
English Debate SMP Kristen Petra 5 berhasil 
menjadi yang terbaik dalam kegiatan English 
Competition ( E-Comp 2008) tingkat Jawa Timur 
yang diadakan oleh SMA Kristen Petra 2. Tim ini 
diperkuat oleh :
1.Clairine Ca'o (IX-6)
2.Alfredo Karsten Loppies (IX-6)
3.Wilson Suryo Njoto (IX-3)
Prestasi ini tidak lepas dari pembinaan 
Dra. Ni Nyoman Ariani dan doa seluruh keluarga 
besar SMP Kristen Petra 5.

Sebuah prestasi yang membanggakan bagi keluarga besar SMP Kristen Petra 5 dan secara khusus bagi 
Pembina yaitu Bapak Tridjoko Praswibowo, Bu Endang Sri Hartuti dan Ibu Bintang Nababan
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Dengan postur yang tinggi, Maria Gabrielle Janice Angelie S. telah 
berhasil meraih JUARA I Anggar ”Degen Putri”, piala KONI tingkat 
pelajar SMP & SMA se-Jatim dan Juara III (Junior) ”Kadet” , yang 
diadakan pada tanggal 20, 21 dan 28 Desember 2008. 
Melalui Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Kota  Surabaya, 
bakat dan talenta Maria ”Gabby Wonder” tersalurkan hingga meraih 
sesuatu yg sangat berharga. Banyak teman yang tak menyangga 
ternyata di atas ”ring tanding”, Maria dari kelas VII-4 / 27, sangat 
lincah dan cepat untuk memperoleh ”point” dengan mengalahkan 
lawannya yang sama-sama membawa ”pedang anggar”.
Siapa yg tak suka berteman dengan Maria ? Tentu semua suka 
karena dia ”ramah, bersahabat dan nggak sombong” sehingga ke 
mana pun Maria pergi tak pernah merasa kesepian apalagi sendirian 
karena selalu ada teman yang menemaninya. Selamat...untuk Maria 
”Gabby” .. !!! 

inas Kesehatan Sidoarjo dalam HUT kesehatan 
nasional 2008 mengadakan lomba poster Dkesehatan, yang tujuannya supaya para generasi 

muda semakin peduli dengan kesehatan lingkungan. Pada 
acara ini SMP Kristen Petra 4 Sidoarjo menyabet tiga juara 
sekaligus, juara II (Rosalina  kelas IX-C,) juara III ( Yency 
kelas IX-B ) juara harapan I ( Merin kelasIX-C ). Penyerahan 
hadiah dilakukan oleh Bupati Sidoarjo di rumah sakit 
Sidoarjo, 
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Shella Yovita Hamzah siswi dari kelas VII- 5 / 32  yang 

mempunyai penampilan sederhana ternyata 
mempunyai kemampuan dalam berlari, mengayunkan 

raket dengan ”smash and serve” yang sangat bagus. 
Keakuratannya telah teruji dalam setiap event kejuaraan 

tenis yang sering diiutinya, terbukti dari prestasi yang 
telah diikutinya dengan berhasil menjadi JUARA II 

Tunggal Putri KU 12 tahun piala KONI IV 2008, yang 
diadakan di Surabaya 30 November yang lalu. 

Melalui Persatuan Tenis Lapangan Seluruh 
Indonesia (PELTI) Kota Surabaya dan 
International Tennis Federation (ITF), seluruh 
talenta dan bakat Shella dapat perhatian dalam 
Kejuaraan Tenis Junior.
Kesehariaannya Shella juga mempunyai banyak 
teman karena dia juga termasuk anggota 
”OSIS”. 
Selamat ... ya Shella... lanjutkan prestasimu 
lebih tinggi lagi.... 
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poster kesehatan Bakti sosial

Kegiatan bakti sosial dilkasanakan di jemaat GKJW 

Ngoro Jombang dengan tujuan memberikan 
pembelajaran kepada siswa untuk saling berbagi dengan 
sesama, tidak hanya berupa barang / benda  saja  namun  
lebih dari itu, para siswa untuk berlatih saling berbagi 
rasa bagaimana keadaan  hidup  jemaat di Ngoro dari 
sosial ekonomi yang rendah menghargai dan bersyukur 
atas anugerah Tuhan yang dikaruniakan kepada kita.

Melalui Persatuan Tenis Lapangan Seluruh 
Indonesia (PELTI) Kota Surabaya dan 
International Tennis Federation (ITF), seluruh 
talenta dan bakat Shella dapat perhatian dalam 
Kejuaraan Tenis Junior.
Kesehariaannya Shella juga mempunyai banyak 
teman karena dia juga termasuk anggota 
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*JKPKA (Jaring-jaring Komunikasi Pemantauan Kualitas Air)

Juara II JKPKA pembuatan maskot tentang kualitas air

SMA Kristen Petra 3 Surabaya meraih Juara II air dengan berbagai cara yang dapat 
dalam pembuatan maskot tentang kualitas dilakukan oleh siswa baik di rumah maupun 
air yang diadakan oleh PT Jasa Tirta Malang. di lingkungan sekolahnya. Semoga dengan 
Dalam even yang diadakan pada bulan lalu, kegiatan ini diharapkan setiap orang 
diikuti oleh siswa SMA Se-Jawa Timur. Dalam menyadari tentang pentingnya air dalam 
kegiatan ini siswa digerakkan semangatnya kehidupan manusia.
untuk terus memelihara dan melestarikan 
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Olimpiade Kimia 
Antar SMA

ania Santoso (XI IPA 2) dari SMA 
Kristen Petra 5 memperoleh Vsertifikat dari MURI, pada 

tanggal 11 Januari 2009 sebagai peraih 
penghargaan internasional di bidang 
lingkungan hidup sebanyak empat kali 
dalam waktu dua tahun berturut-turut.

  retsop a
b

m
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HIV-AIDS

alam lomba poster HIV-AIDS 
yang diadakan UNAIR pada Dtanggal 29 November 2008, 

Samuel (XII IPS 1), Fergie (XII IPS 4), 
dan Gideon (XII IPS 1) dari SMA 
KRisten Petra 5 berhasil memperoleh 
Juara I.

Valentino Nyoto Setiawan (X-3), dari 
SMA Kristen Petra 5 sabet 5 medali 
emas dan 3 medali perak pada 
tanggal 7 Desember 2008 dalam 
rangka HUT Sumpah Pemuda di 
kolam renang KONI, Valentino 
berhasil memperoleh kemenangan 
sebagai berikut :
Surface Monofins Swimming Yunior C

Juara I 50 m, Juara I 100 m, Juara I 
200 m, juara II 400 m, juara II 800 m 
Apnea Monofins Yunior C:

Juara I 50 m, 
Bifins Swimming Yunior C: 

Juara I 100 m 
Juara II 50 m

:  

Juara RenangJuara Renang
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Juara I lomba voli putra

Putra biasanya senang bermain bola. Kalau tidak bola basket, 
ya bola voli. Tim berikut ini telah berprestasi dalam lomba 
voli putra dan meraih juara ke-1 dalam lomba voli putra yang 

diadakan oleh Surabaya International School pada tanggal 17-18  
lalu. Regu ini terdiri atas Alvin (XIA-2), Dohan (XIIA-4), Yuda (XIS-4), 
Michael (XIS-1), Tejo (XIIA-1), Piere, Ericson (XIS-3), Prathama (X-1), 
Vincent (XIIS-2). Selamat ya buat anak-anak SMA Kristen Petra 2!

TIADA YANG MUSTAHIL

go to poland
Mathe smatic   For FunMathe smatic   For Fun
Tidak selamanya Matematika itu 
membosankan, menyeramkan, 
dan memusingkan. 

I Made Rayo yang merupakan salah 
seorang anggota tim SMA Petra 2 
Surabaya mendapatkan kepercayaan 

 Setidaknya bagi  I Made Rayo Putra untuk mewakili Indonesia berlaga di 
Indrawan (X-4), Andika Setia Budi (X-7), Polandia pada tanggal 24 April 
dan Steven Marcelino (XI A-2). Makalah mendatang.

 penelitian yang berjudul “Aplikasi 
Melihat jerih payah mereka membuat Matematika untuk Menebak Tanggal 
makalah penelitian dan Lahir” karya tiga siswa SMA Kristen Petra 
pengembangannya, I Made Rayo 2 tersebut berhasil lolos dalam seleksi 
berharap ia dapat 'menggondol' medali nasional yang diadakan oleh Surya Institut 
emas di Polandia. Satu pesan dari mereka di Puspitek BSD City Jakarta pada tanggal 
untuk kita semua, “Sukailah matematika 10 Desember 2008. Karena kelolosan 
karena matematika itu asyik. Nikmatilah tersebut, 
matematika karena matematika itu fun!”

“From  to ” zero  hero

“From Zero to Hero” merupakan istilah yang 
paling tepat untuk menggambarkan tim “tempe 
bacem”, sebutan untuk tim OZ DetEksi Challenge 
dari SMA Petra 2 Surabaya. “Kami kasih nama 
tempe bacem soalnya kami itu tiga tapi satu. 
Kayak kedelai yang telah bersatu menjadi tempe,”  
Jelas Eunice Harvia Ali, salah seorang anggota tim 
OZ SMA Petra 2. Eunice dan kedua kawannya, 
Sheila Marshalita Wirjakusuma dan Sylvia Diana 
Agung benar – benar tak menyangka bisa menjadi 
champion OZ DetEksi Challenge.

Diremehkan oleh orang – orang di yang berhasil mendapatkan tiket ke 
sekitarnya tak pernah membuat Melbourne. “Pokoknya aku banyak 
mereka putus asa untuk terus belajar dan berdoa saja. Aku nggak 
berusaha. terlalu berharap jadi pemenang. 
Sejak awal hingga final, mungkin Masuk 16 besar aja aku udah 
SMA Petra 2 tidak dianggap sebagai bersyukur banget. Eh, nggak taunya 
pesaing karena memang kurang malah juara 1,”Kata Sylvia.  
menonjol. Bayangkan, pada tahap 16 “Nggak ada yang mustahil kalo kita 
besar, SMA Petra 2 berada di urutan mau berusaha dan berdoa,” ujar 
terbawah dengan skor 90. Sylvia dengan wajah berseri – seri. 
Sedangkan pada tahap 8 besar dan 4 
besar, SMA Petra 2 ada di urutan ke- Dalam ajang DETEKSI Mading tahun 
6 dan ke-3. Namun, siapa sangka ini satu kunci dari Sylvia dan kedua 
justru tim yang dipandang rendah ini kawannya, DO THE BEST, AND LET 

ralatralatralatralatralatralatralatralatralatralatralatralat

Lomba mendesain Web dengan tema Budaya Indonesia & 
Inovasi masa kini di Fakultas Ilmu Komputer Universitas 
Indonesia, Jakarta. Lomba yang berlangsung tanggal 11-13 
September 2008 ini membawa Raditya, Alvin, Gabriel dari 
SMA Kristen Petra 2 menjadi juara III dalam lomba tersebut.

Revisi Gema Petra No. 48 Tahun V 
Edisi Januari 2009 halaman 14 :

Sebelumnya tertulis SMA Kristen Petra 3

“ Lomba Web Design ” 
... SMA Kristen Petra 2...

Dengan demikian kesalahan dari redaksi sudah kami korekasi.
Terima Kasih.
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*JKPKA (Jaring-jaring Komunikasi Pemantauan Kualitas Air)

Juara II JKPKA pembuatan maskot tentang kualitas air

SMA Kristen Petra 3 Surabaya meraih Juara II air dengan berbagai cara yang dapat 
dalam pembuatan maskot tentang kualitas dilakukan oleh siswa baik di rumah maupun 
air yang diadakan oleh PT Jasa Tirta Malang. di lingkungan sekolahnya. Semoga dengan 
Dalam even yang diadakan pada bulan lalu, kegiatan ini diharapkan setiap orang 
diikuti oleh siswa SMA Se-Jawa Timur. Dalam menyadari tentang pentingnya air dalam 
kegiatan ini siswa digerakkan semangatnya kehidupan manusia.
untuk terus memelihara dan melestarikan 
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HIV-AIDS

alam lomba poster HIV-AIDS 
yang diadakan UNAIR pada Dtanggal 29 November 2008, 

Samuel (XII IPS 1), Fergie (XII IPS 4), 
dan Gideon (XII IPS 1) dari SMA 
KRisten Petra 5 berhasil memperoleh 
Juara I.

Valentino Nyoto Setiawan (X-3), dari 
SMA Kristen Petra 5 sabet 5 medali 
emas dan 3 medali perak pada 
tanggal 7 Desember 2008 dalam 
rangka HUT Sumpah Pemuda di 
kolam renang KONI, Valentino 
berhasil memperoleh kemenangan 
sebagai berikut :
Surface Monofins Swimming Yunior C

Juara I 50 m, Juara I 100 m, Juara I 
200 m, juara II 400 m, juara II 800 m 
Apnea Monofins Yunior C:

Juara I 50 m, 
Bifins Swimming Yunior C: 

Juara I 100 m 
Juara II 50 m

:  
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Juara I lomba voli putra

Putra biasanya senang bermain bola. Kalau tidak bola basket, 
ya bola voli. Tim berikut ini telah berprestasi dalam lomba 
voli putra dan meraih juara ke-1 dalam lomba voli putra yang 

diadakan oleh Surabaya International School pada tanggal 17-18  
lalu. Regu ini terdiri atas Alvin (XIA-2), Dohan (XIIA-4), Yuda (XIS-4), 
Michael (XIS-1), Tejo (XIIA-1), Piere, Ericson (XIS-3), Prathama (X-1), 
Vincent (XIIS-2). Selamat ya buat anak-anak SMA Kristen Petra 2!

TIADA YANG MUSTAHIL

go to poland
Mathe smatic   For FunMathe smatic   For Fun
Tidak selamanya Matematika itu 
membosankan, menyeramkan, 
dan memusingkan. 

I Made Rayo yang merupakan salah 
seorang anggota tim SMA Petra 2 
Surabaya mendapatkan kepercayaan 

 Setidaknya bagi  I Made Rayo Putra untuk mewakili Indonesia berlaga di 
Indrawan (X-4), Andika Setia Budi (X-7), Polandia pada tanggal 24 April 
dan Steven Marcelino (XI A-2). Makalah mendatang.

 penelitian yang berjudul “Aplikasi 
Melihat jerih payah mereka membuat Matematika untuk Menebak Tanggal 
makalah penelitian dan Lahir” karya tiga siswa SMA Kristen Petra 
pengembangannya, I Made Rayo 2 tersebut berhasil lolos dalam seleksi 
berharap ia dapat 'menggondol' medali nasional yang diadakan oleh Surya Institut 
emas di Polandia. Satu pesan dari mereka di Puspitek BSD City Jakarta pada tanggal 
untuk kita semua, “Sukailah matematika 10 Desember 2008. Karena kelolosan 
karena matematika itu asyik. Nikmatilah tersebut, 
matematika karena matematika itu fun!”

“From  to ” zero  hero

“From Zero to Hero” merupakan istilah yang 
paling tepat untuk menggambarkan tim “tempe 
bacem”, sebutan untuk tim OZ DetEksi Challenge 
dari SMA Petra 2 Surabaya. “Kami kasih nama 
tempe bacem soalnya kami itu tiga tapi satu. 
Kayak kedelai yang telah bersatu menjadi tempe,”  
Jelas Eunice Harvia Ali, salah seorang anggota tim 
OZ SMA Petra 2. Eunice dan kedua kawannya, 
Sheila Marshalita Wirjakusuma dan Sylvia Diana 
Agung benar – benar tak menyangka bisa menjadi 
champion OZ DetEksi Challenge.

Diremehkan oleh orang – orang di yang berhasil mendapatkan tiket ke 
sekitarnya tak pernah membuat Melbourne. “Pokoknya aku banyak 
mereka putus asa untuk terus belajar dan berdoa saja. Aku nggak 
berusaha. terlalu berharap jadi pemenang. 
Sejak awal hingga final, mungkin Masuk 16 besar aja aku udah 
SMA Petra 2 tidak dianggap sebagai bersyukur banget. Eh, nggak taunya 
pesaing karena memang kurang malah juara 1,”Kata Sylvia.  
menonjol. Bayangkan, pada tahap 16 “Nggak ada yang mustahil kalo kita 
besar, SMA Petra 2 berada di urutan mau berusaha dan berdoa,” ujar 
terbawah dengan skor 90. Sylvia dengan wajah berseri – seri. 
Sedangkan pada tahap 8 besar dan 4 
besar, SMA Petra 2 ada di urutan ke- Dalam ajang DETEKSI Mading tahun 
6 dan ke-3. Namun, siapa sangka ini satu kunci dari Sylvia dan kedua 
justru tim yang dipandang rendah ini kawannya, DO THE BEST, AND LET 

ralatralatralatralatralatralatralatralatralatralatralatralat

Lomba mendesain Web dengan tema Budaya Indonesia & 
Inovasi masa kini di Fakultas Ilmu Komputer Universitas 
Indonesia, Jakarta. Lomba yang berlangsung tanggal 11-13 
September 2008 ini membawa Raditya, Alvin, Gabriel dari 
SMA Kristen Petra 2 menjadi juara III dalam lomba tersebut.

Revisi Gema Petra No. 48 Tahun V 
Edisi Januari 2009 halaman 14 :

Sebelumnya tertulis SMA Kristen Petra 3

“ Lomba Web Design ” 
... SMA Kristen Petra 2...

Dengan demikian kesalahan dari redaksi sudah kami korekasi.
Terima Kasih.
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Kegiatan SMK Kristen Petra

BLOG
t i o nc o m p e t i.....................................

.......................
.....

DET K ISE Journalist
Place
st

1 

MA Kristen Petra 3 Surabaya Evelina mengangkat Trofi. 
mengikuti Accounting Kepiawaian anak-anak SMA SWarrior yang diadakan oleh Kristen Petra 3 dalam menjuarai 

Poltek UBAYA pada tanggal 24 lomba juga dibuktikan dengan 
Januari 2009. Kegiatan ini menjadi juara II dalam lomba 
merupakan kegiatan rutin yang Akuntansi Surabaya-Sidoarjo di 
diadakan setiap tahun. Pada UNTAG 45 Pada tanggal 12 dan 13 
kesempatan ini, Tim dari SMA Januari 2009. Lagi-lagi Yan 
Kristen Petra 3 berhasil menjadi Christianto dan Evelina  bertiga 
yang terbaik dengan meraih Juara dengan Chrestin berhasil masuk ke 
I dan berhak atas uang pembinaan babak final  dan menjadi juara II. 
sebesar Rp1.500.000,00 
Dengan ekspresi kegembiraannya, 
Ketut Mira, Yan Christianto dan 

Warrior Accounting XVI se-Jatim
Akuntansi Surabaya-Sidoarjo

Lomba 

Lomba Bahasa 
gIn gris

 antar SMA 

Journalist Blog Competition (JBC) yang 
merupakan 'evolusi' dari Journalist 
Competition, untuk kali pertama diadakan 

bersamaan dengan sejumlah kompetisi-kompetisi 
tahunan lainnya dalam Espresso DetEksi-Convention 
2k8 yang diselenggarakan oleh DetEksi Jawa Pos di 
SSCC, Supermall Pakuwon Indah. Kegiatan tersebut 
diikuti oleh 60 tim SMA & 40 tim SMP dari Surabaya, 
Sidoarjo, Malang, Gresik dan sekitarnya, dengan 
perwakilan 1 tim beranggotakan 2 orang 
(writer,photographer) untuk setiap sekolah. 

Dalam JBC, setiap tim dapat mengupload ke blog 
sekolahnya, dengan jatah upload maksimum 
1 naskah & 3 foto/hari. Setiap hari diambil 1 foto 
terbaik dan 1 naskah terbaik untuk menjadi Blog of 
the Day.  Hasil tulisan maupun 'jepretan' jurnalis-
jurnalis dari sekolah lain pun langsung terlihat. di 
hari terakhir deadline pengumpulan, Claudia P 
(Fotografer) dan Melissa J. yang mewakili SMA  
Kristen Petra 1 Surabaya sangat terkejut, karena 
topik yang diambil untuk esai kami sama dengan 
SMA St. Maria Sby. Setelah dirundingkan dengan 
guru BI dan atas dukungan dan masukan dari  kepala 
sekolah,  Ir. Agus Kisworo, M.Pd , kami diminta untuk 
membuat kembali esai. 

Puji Tuhan. Naskah dan foto berhasil terupload, 
pada menit-menit terakhir. Kami merasa lega. 
Hari pengumuman, kami tidak percaya diri 
mengingat tidak pernah meraih penghargaan 
Blog of the Day. 
Hasil pengumuman, Puji Tuhan, saya meraih 
peringkat I (Best Photographer), Melissa meraih 
peringkat IV, dan akumulasinya kami meraih 1st 
place dari 60 SMA yang berkompetisi. Hadiah untuk 
Best Photographer ialah homestay seminggu di 
Australia pada bulan April 2009. Tentu saya pribadi 
sangat bersyukur. Namun yang pasti kami berdua 
menyadari, semuanya anugerah dari Tuhan. Oleh 
karena itu segala puji syukur kami kembali naikkan 
kepada Tuhan.
GOD Bless! By : Claudia P. Chandra

senior  high school

 e e
Kemampuan bermain musik anak-anak SMK Krist n P tra diuji 

b a
dalam lomba Band antar kelas, dan bukan hanya lom a b nd saja. 

u J a
Membuat Tulisan Indah/Motto di Papan Kay , Membuat embat n 

n i Pa S  
atau Tower dari kayu da  Mendesa n kaian Kerja iswa dan Logo

a e h
tiap-tiap jurusan jug  Membaca B rita dalam ba asa Inggris, n u dmenu tuk kemamp an an kecakapan yang lebih dari masing-masing s g

N a
iswa. Ran kaian lomba yang ada adalah bagian dari peringatan at l. 

g
e
m

a
p
e
tra

 /
 f

e
b

. 
/ 

2
0

0
9

 /
 4

9

16

  da 2008 a  la u me a a

   Pa  y ng l Kelt ng dak n 

ba B sa ngg  nta MA  se  ura y  

lom  aha  I ris a r-S  - S ba a

dala l m  ini SMA i t n tra m ih ra  

m o ba  Kr s e Pe 1 era  jua I
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