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halaman 03__________                      
Sains, Maze mencari kantor 
Kepala Sekolah 

halaman 04__________    
Lomba Kreativitas, Pentas 
Seni, Goreng tempe.

halaman 05__________  
    Kunjungan ke Hypermart, 

Gong Xi Fa Cai.
halaman 06__________

    Happy Valentine, Tips Etika 
bertelepon.

halaman 07__________       
Belajar sains itu asik, Imlek. 

halaman 08__________                
Apa sih Valentine day. 
Happy Valentine teacher.

halaman 09__________   
Kegiatan belajar mengajar,  
Pemanfaatan energi gerak, 
Pentas seni tari.

halaman 10__________     
Ceramah Sex dan Napza, 
Potato Printing, 
Pembelajaran gerak 
keseimbangan.

halaman 11__________      
Mengenal sayuran, Pakai 
baju yang rapi.

halaman 12__________
    Lomba KIC Kosayu, 

Surabaya Tae Kwon do 
Tournament.

halaman 13__________        
Food Technology Rally 
Game, Lomba Akuntansi.

halaman 14__________     
English Debate 
Competition,  Kunjungan 
perwakilan APU

halaman 15__________         
Red Eyes tetap berjaya, 
Kunjungan ke jamu Dayang 
Sumbi.

halaman 16__________          
Petra Youth Orchestra.

Daftar Isi

P E T R A

SURABAYA

ahagi
a bisa kembali hadir 3, 
dalam Gema Petra Edisi 50. B SMA Kr i sten  Petra  1  berhas i l  

Menyajikan materi bulan Februari, memborong medali dan menjadi juara 
kegiatan seputar hari valentine banyak umum dalam Kejuaraan Tae Kwon Doo 
mengisi berita yang diberikan oleh yang diadakan oleh UK Petra.
pihak sekolah ke redaksi, keceriaan dan Tim redaksi selalu berusaha 
memahami makna hari valentine yang lebih baik dalam segi materi  maupun 
sesungguhnya mampu membawa kita layout, dan itu semua tidak terlepas 
untuk lebih mengasihi orang yang dari sumbangsih pihak sekolah dalam 
berada di sekitar kita. Pergantian Tahun pengiriman materi untuk penerbitan 
Baru Cina juga mewarnai sebagian Gema Petra,  untuk pihak sekolah yang 
halaman di Gema Petra edisi 50 ini. sudah mengirimkan artikel di Gema 
Kegiatan dan Prestasi seputar PPPK Petra, kami selaku tim redaksi mohon 
Petra tetap mengisi kolom-kolom Gema maaf jika ada materi yang belum bisa 
Petra mulai dari TK sampai SMA. diterbitkan. Kirimkan masukan dan 
Prestasi yang cukup menawan diukir saran Anda ke alamat redaksi atau 
oleh SMP Kristen Petra 3 yang mampu kirimkan lewat e_mail. Semoga apa 
menjadi juara umum dalam lomba Kic yang kami sajikan dapat bermanfaat. 
Kosayu yang diadakan di Malang.   Terima Kasih,

Selamat membaca.

Tidak mau kalah dari SMP Kristen Petra 

Redaksi

a key for educating with heart
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Jenjang TK:

TK Kristen Petra 1
TK Kristen Petra 5
TK Kristen Petra 7
TK Kristen Petra 9
TK Kristen Petra 10
TK Kristen Petra 11
TK Kristen Petra 12
TK Kristen Petra 13

Jenjang SD:

SD Kristen Petra 1
SD Kristen Petra 5
SD Kristen Petra 7
SD Kristen Petra 9
SD Kristen Petra 10
SD Kristen Petra 11
SD Kristen Petra 12
SD Kristen Petra 13

Jenjang SMA

SMA Kristen Petra 1
SMA Kristen Petra 2
SMA Kristen Petra 3
SMA Kristen Petra 4
SMA Kristen Petra 5 
SMK Kristen Petra

Jenjang SMP:

SMP Kristen Petra 1
SMP Kristen Petra 2
SMP Kristen Petra 3
SMP Kristen Petra 4
SMP Kristen Petra 5

Sekolah-sekolah PPPK Petra 

media informasi dan komunikasi
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jawaban akan dimuat di                     edisi mendatang gemapetra
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ini adalah jawaban 
games Gema edisi 49

sekarang , bantu saya 
mencari jalan untuk kelinci ini
menemukan keranjang telurnya...
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TK kelompok A&B

 Mencari Kantor Kepala Sekolah

Maze

Tujuan kegiatan ini adalah

Pagi itu, Sabtu 28, Februari anak-anak kelompok A dan B 
TK Kristen Petra 1 terlihat ceria dan bersemangat saat mengikuti 
kegiatan  out door yaitu Maze Mencari Kantor Kepala Sekolah.

Kegiatan ini dimulai dari depan area bermain-playground tengah 
halaman samping-playground depan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk  
mengetahui sejauh mana anak memahami pembelajaran yang 
diberikan oleh guru (Kognitif Matematika 5) . Selain harus melewati 
rintangan-rintangan sederhana, setiap anak juga harus menjawab 
pertanyaan yang diajukan oleh guru.

Hore aku berhasil menemukan jalannya!, 

 Jocelyn/B1 

Love
Sebagai wujud cinta kasih dalam 
menyambut hari Valentine ,pagi itu 
siswa kelompok A maupun B TK Kristen 
Petra 5 diajak bersyukur atas kasih 
sayang yang mereka terima dari orang tua 
dengan menyanyikan pujian Terima Kasih Papa 
dan Mama serta menaikkkan doa untuk keluarga 
masing-masing agar diberkati Tuhan dan hidup di 
keluarga dengan dipenuhi kasih dari Bapa 
Surgawi. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan berjalan- jalan di 
sekitar sekolah senyum lebar penuh kasih sayang  ditebarkan kepada  
setiap orang yang dijumpai sambil mengucapkan ” HAPPY VALENTINE”. 
Wah........... ternyata matahari sudah semakin tinggi dan terasa makin 
panas lho, “Bu........ aku sudah berkeringat”, “ayo anak-anak kita kembali ke 
kelas masing-masing”. Pada saat  pulang anak-anak   membawa  sesuatu 
buat orang yang mereka sayangi   berupa bunga mawar ataupun kartu hati 
buatan mereka sendiri. 

......

Dalam kegitan ini anak melakukan percobaan sendiri untuk membuktikan reaksi api 
dalam ruang hampa. Tampak keseriusan   Jessica P./B2 TK Kristen Petra 1  melakukan percobaan pada lilin dan gelas

 tentang  dan 

.

api
udara

 tentang  dan 

.

api
udara

 Jessica P./B2
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TK kelompok A&B

 Jocelyn/B1 

Jia You… semangat, semangat ! Terdengar suara guru-guru 
menyemangati anak-anak TK Kristen Petra 12 yang sudah 
hampir dua jam mengikuti lomba mencocok, menggambar 
dan mewarnai. Tetapi semua itu tidak sia-sia, terbukti 
Edgar Allan Stefan ( B-1 ) meraih juara I dan Vanessa Geona 
( B-1 ) juara III dalam lomba kreativitas IGTKI dari 99 TK di 
Sidoarjo. Selamat deh buat Edgar dan Vanessa

Lomba Kreativitas Semester I

Teruslah berlatih, jangan patah semangat.
Kapan yang lainya menyusul ya?

Pentas Seni tingkat kota 

Lomba Menari tingkat kota

Wahh! Juara nih..
Wahh! Juara nih..

Goreng 
Tempe

Tahu nggak, meskipun harganya murah ternyata tempe menjadi 
salah satu makanan favorit anak-anak lho. Hal itu terbukti, semua 
tempe yang disediakan dilahap abis oleh anak-anak kelompok A-2  
TK Kristen Petra 12. Selain enak rasanya ( bila dimakan hangat-
hangat ), tempe juga mengandung protein nabati yang sangat 
berguna untuk kesehatan tubuh kita. Makanya .... sering-sering 
makan tempe. Enak, murah meriah, mudah didapat .... dan bergizi 
lho bagi kesehatan kita.

Theng, theng, theng , theng .... goreng-goreng, 

yok ! Goreng apaan sikh ? Oh…. Goring tempe !

Hore.......hore........kita menang, pialaku bertambah lagi  .  
Saat itu Kamis, 12 Februari 2009 di Taman Remaja Surabaya 
dalam acara final Pentas Seni tingkat kota , TK Kristen Petra 5 
Surabaya berhasil meraih sebagai salah satu sepuluh penyaji 
terbaik lomba menyanyi bersama dengan nilai 1.530 yang 
diikuti oleh : Christopher David (B1), Angeli Priscilla (B1), 
Angelina Feodora (B2), Audrey Azalia B (B2), Putri Karen M 
(B3),  Agnes Selina (B3),   Kenanya Keandra A.P (B4). Natasya 
Michelle V (B4), Allicya Cicely. J (B4), Michael Devin (B4).

Demikian juga pada hari Sabtu , 14 Februari 2009 saat 
mengikuti lomba menari tingkat kota meraih prestasi sepuluh 
penyaji terbaik dengan peserta : 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).

kindergarten 
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TK kelompok A&B

Goreng 
Tempe

Dalam rangka menambah wawasan anak – anak tentang 
cara berbelanja dan pengenalan tentang binatang 
peliharaan , TK Kristen Petra 9 membawa anak – anak 
berkunjung  ke Royal Plaza.

Di sana anak – anak  belajar cara berbelanja di Hypermart 
dengan dipandu oleh beberapa petugas dari Hypermart. 
Sebagian besar anak – anak sudah pernah berkunjung ke 
sana, namun mereka tetap mengikuti dengan antusias 
karena kali ini mereka berkunjung bersama teman – 
teman dan guru – guru mereka.

Selanjutnya anak – anak juga melihat toko yang khusus 
menjual binatang peliharaan dan pernak – perniknya. Ada 
anjing , kelinci , hamster , kucing , kura – kura , ikan , dan 
marmot. Anak – anak antusias sekali melihat binatang – 
binatang yang sangat lucu tersebut.
Akhirnya kunjungan selesai dan anak – anak pulang 
dengan gembira. 

Anak – anak juga memilih sendiri makanan yang ingin 
mereka beli dan membawanya ke kasir. 

Siswa TK Kristen Petra 5 Surabaya dengan busana 
bernuansa  orientalis menyambut datangnya tahun 
baru Imlek dengan penuh kegembiraan dan harapan 
semoga tahun ini lebih diberkati dengan berkat yang 
melimpah  sesegar buah jeruk yang dibawa anak-
anak saat mereka pulang.

Gong Xi Fa Cai

Mario, salah satu murid TK Kristen Petra 13 (A1) saat 
menikmati pukis dalam kegiatan makan bersama sekaligus 
kegiatan memasak murid dengan bimbingan guru. Kegiatan 
yang diadakan pada tanggal 27 Februari 2009 adalah salah 
satu bagian dari proses pembelajaran di kelas yang bertujuan 
agar siswa mempunyai pengalaman membuat kue atau 
makanan meskipun sederhana dengan bimbingan guru, 
namun dengan hal ini secara tidak langsung siswa juga belajar 
menghargai makanan yang ada karena biasanya mereka 
cenderung membuang makanan yang mereka tidak suka, 
tetapi setelah mereka turut serta dalam proses membuat 
makanan, mereka juga akan belajar menghargai, karena 
proses terjadinya sesuatu membutuhkan waktu yang tidak 
singkat. Jika siswa sudah mengenali proses terjadinya 
makanan maka orang tua murid pasti senang karena anak-
anak mereka pasti mulai belajar menghargai makanan yang 
diberikan orang tua mereka.

Gong Xi Fa Cai

Gong Xi 

Fa CaiGong Xi 

Fa Cai

KUNJUNGAN
hypermartroyal ke

PETSHOPdan  ke

Yaaay.. aku mau biskuit ini.!

kindergarten 
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TK kelompok A&B

Happy Valentine Day………itulah yang 
dikatakan anak-anak TK Kristen Petra 13 
(kelas A1) saat merayakan hari kasih 
sayang tanggal 14 Februari 2009, dengan 
senyum yang tulus dan ekspresif mereka 
dengan sukacita merayakan Hari Valentine 
sambil bertukar kado dengan teman-teman 
sekelas sebagai tanda saling mengasihi satu dengan 
yang lainnya. 

“Kasih sayang tidak hanya diucapkan dengan kata-kata tetapi juga harus 

dilakukan, memberi adalah salah satu tanda kasih sayang, anak-anak bisa 

lakukan kepada Tuhan, Mama, Papa, Saudara dan temanmu semua”, 

Itulah yang dikatakan guru kelas saat merayakan kasih harus selalu mewarnai hidup mereka setiap hari 
Valentine Day. Acara ini telah menjadi agenda TK tidak hanya saat Valentine Day saja. Biarlah Kasih 
Kristen Petra 13 agar seluruh murid bahkan secara tidak hanya menjadi slogan saja tapi menjadi jalan 
tidak langsung orang tua mereka menyadari betapa hidup kita semua, Amin. Tuhan mengasihi kita

elepon merupakan salah satu media komunikasi yang sangat penting. 
Namun sering masalah timbul bermula dari telepon, misalnya Tkesalahan dalam berkomunikasi. Menurut para ahli, 55% efektifitas 

komunikasi ditentukan oleh faktor bahasa tubuh, selebihnya adalah faktor kata-
kata dan suara. Tetapi dalam berkomunikasi melalui telepon 55% faktor terkuat 
itu tidak menunjang, jadi kata-kata dan suara kita menjadi sangat berperan. Oleh 
karena itu kita harus mengelolanya dengan baik.

Dalam banyak hal, para relasi/pelanggan lebih suka menghubungi lewat 
telepon dan siapa pun Anda, layak untuk menyambut telepon dengan baik 

sebagai salah satu layanan istimewa. Oleh karena itu, 
keterampilan telephone manners tidak cukup hanya dimiliki 

para receptionist saja, tetapi bagi semua pemakai/pemilik 
telepon hendaknya mengetahui cara-cara berkomunikasi 
melalui  telepon dengan baik.

Beberapa etika berkomunikasi melalui telepon 
yang perlu dimiliki :
1. Cheerful : Jawablah telepon dengan penuh 
semangat, ramah dan antusias. Walaupun penelepon 
tidak dapat melihat wajah Anda, sama sekali tidak salah 

jika Anda tersenyum di depan pesawat telepon Anda.
2. Helpful : Tunjukkan keinginan Anda untuk 

memberikan bantuan kepada penelepon.

1. What's the caller wants : sebagai penerus informasi, 
Anda tidak cukup hanya menyampaikan, misal,: “tadi 
ada telepon buat Anda, tetapi saya nggak tahu dari 
siapa, dan apa yang ia maksudkan” informasi yang tidak 
lengkap seperti ini hanya membuang waktu saja. Yang 
baik misalnya ” Bisa saya bantu, dengan siapa ini; dari 
perusahaan mana; nomor telepon; atau apakah ada 
pesan?”
2. Explain what going on : Contoh ”Tentu Bapak akan 
senang menerima telepon dari Anda, tetapi beliau 
sedang rapat. Apakah perlu saya sampaikan sekarang, 
atau dapatkah Anda menelepon kembali sekitar pukul 
13.00 ?” dalam hal ini jangan sampai kesan si 
penelepon tidak lebih penting dari kesibukan Bapak.

Beberapa hal yang perlu dihindari dalam bertelepon 
1. Tidak ramah
2. Acuh tak acuh
3. Tidak bersemangat
4. Sombong
5. Ketus

Etika Bertelepon Tip’s

Sesungguhnya  ketika Anda sedang menerima telepon dengan baik, Anda bukan sekedar 
memperlihatkan Anda terampil berkomunikasi, akan tetapi lebih dari itu Anda telah 

memperlihatkan citra diri dan cara berpikir Anda yang baik pula

Cara kita berbicara, menunjukkan bagaimana cara kita berpikir

kindergarten 



Tahun Baru IMLEK 2009 diperingati pada tanggal 26 Januari 2009
GONG XI FA CAI itulah kata yang yang identik dengan Tahun Baru IMLEK. 
Tepat pada tanggal 24 Januari 2009 siswa maupun guru SD Kristen Petra 1 
memperingati tahun baru tersebut. Pada hari itu juga, pihak sekolah 
mengadakan kegiatan Lomba Busana JIBAO yang diikuti oleh sebagian 
siswa – siswi dari kelas 1 – 6. Adapun kriteria  Lomba Busana Baju JIBAO 
adalah :  keluwesan, keserasian, dan ekspresi. 
Dari hasil lomba busana JIBAO muncul 
beberapa pemenang antara lain:

Phebe; kelas I., Silvi Sasongko; kelas II., 
Cindy Clarisa Gunawan; kelas III.,
Ricky C.; kelas IV., Rachel; kelas V.,
Angelica Widjaya.; kelas VI

Setiap anak selalu memiliki rasa ingin 
tahu. Keingintahuan inilah yang membuat 
a n a k  s e l a l u  i n g i n  m e n ge ks p l o ra s i  
sekelilingnya dan melontarkan berbagai 
pertanyaan tentang hal yang menarik 
minatnya. Jangan menghindar jika anak 
sering bertanya, karena sikap seorang ilmuan 
(scientist) yang selalu bertanya juga dimiliki 
oleh anak. Baik ilmuwan maupun anak-anak 
sering mengajukan pertanyaan fundamental 
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 
alam. Rasa ingin tahu anak diekspresikan 
dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan 
apa yang diterima oleh pancaindranya.

Untuk lebih membuat anak-anak mengerti tentang gaya magnet, 
pembimbing mencoba mengajak anak-anak SD Kristen Petra 13 
untuk membuat magnet dengan benda-benda sebagai berikut : paku 
besar, kabel, baterai, dan jarum pentul. Pada pertemuan ini 
pembimbing berusaha memberikan informasi bahwa jika ingin 
mendapat magnet yang baik, maka lilitan kabel pada paku harus rapat 
sehingga nantinya akan menghasilkan gaya magnet yang bagus. 
Setelah para siswa melakukan percobaan dalam kelompok kecil, 
kemudian mereka melakukannya dan mereka dapat menyimpulkan 
mengapa magnet dapat dengan kuat menarik jarum pentul dan 
mengapa yang satu kurang kuat menarik jarum pentul. 

Belajar Sains 

Itu Asyik

E=mc2

Pada bulan Februari siswa-siswi kelas IV ABC di SD Kriaten Petra 
13 belajar tentang energi yang meliputi energi panas dan bunyi. 

Dalam kegiatan tersebut siswa mengamati dan mempelajari 
bagaimana proses terjadinya perpindahan panas secara konveksi, 

konduksi dan radiasi melalui percobaan di ruang kelas atau 
laboratorium. Melalui kegiatan percobaan ini ,  para siswa dapat 

lebih memahami karena siswa terlibat langsung. 

Lewat kegiatan Sains anak belajar memecahkan masalah 
bukan sekadar mempelajari fakta atau menghafal suatu 

rumus tertentu. 
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Apa sih
 Day?Valentine’s

Kebiasaan mengirim kartu Valentine 
sebenarnya tidak ada kaitannya langsung dengan 
St. Valentine. Pada 1415 M ketika the Duke of 
Orleans dipenjara di Tower of London, pada 
perayaan hari gereja  mengenang St. Valentine 14 
Februari. Ia mengirim puisi kepada istrinya di 
Perancis. 
Kemudian Geoffrey Chaucer, penyair Inggris 
mengaitkannya dengan musim kawin burung.

Di Indonesia, perayaan Valentine day 
mulai membudaya di kalangan masyarakat kawula 
muda. Sekitar akhir tahun 1980-an berbarengan 
dengan munculnya televisi-televisi swasta banyak 
mengupas dan menayangkan berita ataupun film 
bertemakan perayaan itu. Sejak itulah, perayaan 
Valentine day banyak digandrungi oleh para 
generasi muda, sebagai akibat dari penetrasi 
budaya asing yang masuk lewat media 
pemberitaan berbagai media baik cetak maupun 
media.

Begitu juga di SD Kristen Petra, bersama 
guru dan siswa merayakannya dengan cara 
menuliskan slogan kasih sayang pada sebuah kartu 
berbentuk hati. Dan kepada siapa kartu itu 
diberikan, kemudian kartu itu digantung pada 
ranting-ranting pohon. Sungguh tampak indah..

Valentine identik dengan cokelat, bunga 
mawar, atau pernak-pernik yang melambangkan 
kasih sayang. Tetapi hal utama yang perlu diingat 
adalah kita dapat menyalurkan/memberikan kasih 
sayang yang ada pada diri kita kepada mereka 
yang lemah, mereka yang membutuhkan (anak 
panti asuhan, anak jalanan, anak yatim piatui, 
orang yang tersisih dan sebagainya), bahkan 
musuh kita. 

Satu hal yang paling penting kita sebagai 
orang kristen, kita harus lebih sayang kepada 
Yesus Kristus yang sudah rela mati di kayu salib 
untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu, kita 
diberi kesempatan untuk menjadi garam dan 
terang bagi dunia lewat sikap kita. Love always 
exist. GBU
 Created by Maria Christina III D & Caroline VIB

Sampai dengan kisah cerita Kaisar Claudius II yang menganggap 
tentara bujangan lebih tabah dan kuat dalam medan peperangan dari 
pada orang yang menikah. Kaisar lalu melarang para pemuda untuk 
menikah, namun St. Valentine melanggarnya dan diam-diam 
menikahkan banyak pemuda sehingga ia ditangkap dan dihukum 
gantung pada 14 Februari 269 M (The Word Book Encyclopedis, 1998)

Sejarah terciptanya Valentine ada beberapa versi mulai dari sebuah 
perayaan Lupercalia yang tak lain adalah rangkaian upacara 
penyucian di masa Romawi kuno (dilaksakan 13 – 18 Februari).

Happy Valentine Day
Sebagian orang 

menganggap Valentine 
yang jatuh tiap tanggal 

14 Februari sebagai hari 
istimewa. Ada beberapa 

alternatif yang bisa 
dilakukan dalam 

memperingati momen 
Valentine.

Semarak Valentine juga terlihat di SD Kristen Petra 9. Para siswa 
bergembira menyambut hari Valentine dengan menghias kelasnya 

masing – masing dan juga membuat hasil karya bernuansa 
Valentine di antaranya kelas II membuat topi berbentuk 

I love you everytime, Thank you for your love and your attention.

Pada tgl 14 Februari 2009, seluruh siswa-siswi SD Kristen Petra 7 
merayakan hari Valentine. Siswa diajar untuk mengasihi sesamanya 
setiap saat seperti Kristus mengasihi mereka, bukan hanya pada hari 
Valentine saja. Tetapi mereka juga belajar membuat karya dari 
tangannya sendiri untuk diberikan kepada orang yang dikasihi. 
Di hari itu siswa memberikan ucapan selamat kepada guru, 
karyawan dan teman-temannya.
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Pada tanggal 13 Februari 2009 di Taman Remaja Surabaya diadakan 
Pentas Seni Tari 2009. Beberapa siswi kelas IV dan V mewakili SD Kristen 
Petra 1 mengikuti pentas seni yang diselenggarakan oleh Cabang Dinas 
Tegalsari, Tingkat Kota, SD Kristen Petra 1 menampilkan tarian dengan 
judul “ Garuda Nusantara “ dan berhasil masuk 10 besar. Nama peserta 
yang ikut dalam Pentas Seni Tari :  
Kezia Nathasia, Tiffany, Debora Jovita Handoko, Naomi Mutiara Jasmine 
S., Olivia Tirta Putri, Thevani Clarine Angela, Melissa Evelyn, Rachel 
Rosalina.

Pasukan Garuda 
Nusantara SD Kristen 

Petra 1 yang cantik-
cantik sedang 

berpose siap untuk 
beraksi, siapa berani 

melawannya 
huhehehuhehe...

Siapa bilang belajar itu membosankan ? Kita bisa 
belajar sambil bermain dan bereksperimen seperti 
yang dilakukan oleh siswa siswi kelas V A dan V B 
SD Kristen Petra 11. Mereka membuat magnet 
dengan cara aliran listrik.
Bahan dan alat yang mereka gunakan pun 
sederhana dan mudah didapat, kalian pun dapat 
mencobanya sendiri di rumah.
Bahan dan alat yang dipakai antara lain paku besar, 
kawat tembaga (40 cm), baterai besar, dan paku-
paku kecil atau klip kertas.
Caranya pun mudah, kawat tembaga dililitkan 
pada paku besar (tidak bersentuhan) dan ujung-
ujung kabel dihubungkan masing-masing pada 
kutub positif dan kutub negatif baterai.
Nah, jadilah sudah magnet yang sederhana. Tetapi 
.... apa benar itu sebuah magnet ?  Wah kita harus 
mengujinya dulu, apakah benda tersebut dapat 
menarik benda-benda yang terbuat dari besi.
Untuk mengujinya, kita siapkan beberapa paku 
kecil dan klip kertas.
Dekatkan benda yang sudah dibuat tadi pada 
paku-paku kecil dan klip kertas. Dan ..... apa yang 
terjadi ? Nah kalian bisa membuktikan sendiri 
apakah kalian berhasil membuat magnet dengan 
cara mengalirkan listrik pada paku yang diberi 
kawat tembaga.
Selamat bereksperimen !

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 
(Membuat magnet sendiri)

“ Horee…. pesawatku sudah jadi !” Inilah ungkapan dari seorang siswa 
kelas IV SD Kristen Petra 12 yang telah selesai merancang dan membuat 
sebuah model pesawat terbang dari kertas. Pembelajaran tersebut 
berlangsung pada tanggal 16 Februari 2009. Dalam pembelajaran IPA, 
para siswa diajarkan untuk merancang dan membuat sendiri model yang 
memanfaatkan energi gerak, dengan harapan mereka dapat mengasah 
kreativitas mereka berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh. 

Proses perancangan meliputi menggambar pola, menggunting, 
menempel, dan merangkainya menjadi bentuk pesawat terbang. 
Langkah kedua, siswa mencoba hasil rakitan dengan cara meniupnya. “ 
Lihat mereka bangga karena sudah bisa menerapkan ilmu pengetahuan 
yang mereka peroleh, untuk membuat suatu hasil karya  sendiri.” 
Selamat, ya ! Kembangkan terus kreativitasmu untuk mencapai cita – cita 
yang kamu inginkan !  

Pemanfaatan Energi Gerak
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Setelah sebuah keluarga selesai menikmati makan malam , sang ibu menyuruh anak laki-lakinya yang masih berusia 6 tahun untuk berdoa.

Ibu: “Nak, setelah ini segera tidur, dan ingat berdoa dulu, minta Yesus membantumu jadi anak yang baik” . Beberapa saat kemudian sang Ayah mendengar doa 
anaknya. Anak: “ Yesus, jadikan aku anak yang baik, tetapi jika Kamu tidak bisa, tidak apa-apa, aku senang kok dengan kondisiku yang sekarang, ...”

humor__________________________________________________________



Manakala anak-anak berusia belasan tahun, maka ia telah dikatakan menginjak ke 

suatu masa yang disebut masa remaja, masa yang sering pula disebut masa pubertas 

atau masa akil balig.

Seseorang yang berada pada masa remaja sudah tidak dapat disebut sebagai anak-

anak , tetapi juga belum dapat disebut sebagai orang dewasa, karena dilihat dari 

bentuk tubuhnya memang kelihatan seperti orang dewasa, tetapi dilihat dari pikiran, 

emosi, dan perasaannya masih seperti anak-anak. Oleh karena itu, dalam situasi yang 

demikian masa remaja ini dianggap sebagai masa yang rawan.

Mengingat  siswa kelas VI merupakan  anak usia remaja, maka anak perlu 

mengetahui dan mengenal perubahan yang terjadi supaya anak tidak bingung  dan 

tidak merasa takut. 

Remaja masa kini menghadapi tantangan, masalah, dan godaan yang besar, 

salah satunya menghadapi godaan peredaran Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat 

Adiktif lainnya). Banyaknya kasus tentang tertangkapnya pengguna dan pengedar 

Napza oleh pihak kepolisian merupakan indikasi bahwa tingkat penggunaan dan 

pengedaran Napza ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan dan 

mencemaskan. 

Dengan melihat kondisi-kondisi seperti di atas, pihak sekolah ikut berperan 

atas hidup dan masa depan anak sangat peduli terhadap masalah ini. Kepedulian 

tersebut dinyatakan melalui  kegiatan Ceramah Sex dan Napza bagi siswa kelas VI. 

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan membantu anak mengenal dan memasuki masa 

remajanya serta membekali dan menyiapkan kewaspadaan pada diri siswa agar 

mampu mengantisipasi dan menolak secara sadar terhadap pengaruh-pengaruh 

negatif yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ceramah tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, 21 Februari 2009 di ruang 

Media dan ruang Perpustakaan SD Kristen Petra 11 Surabaya.

Pembicara: dr. Hendy Kharisma, M.B.A.  dan dr. Berlian Aniek Herlina 
 

Satu …dua….tiga, hore ternyata aku bisa!. Keceriaan terpancar 

dari raut siswa-siswi kelas I SD Kristen Petra 7 yang telah berhasil 

melakukan gerakan sesuai dengan irama yang mereka dengar pada 

pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2009.

Meski gerakannya sulit tetapi siswa dilatih terus agar dapat 

melakukannya dengan sempurna, karena bila gerakan dilakukan 

dengan benar akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan kuat. 

Jadi teman-teman jangan pernah menyerah ya, anak kelas I saja bisa.. 

pembelajaran gerak keseimbangan

Arva School of Fashion yang bekerja 
sama dengan Toko Buku Diskon Petra 
Togamas telah mengadakan pelatihan 
singkat tentang teknik pembuatan 
motif dengan kentang atau Potato 
Printing. Berbagai motif kain yang 
lucu dan unik bisa dihasilkan dari 
Potato Printing ini.
Pengalaman Potato Printing ini 
diperoleh para siswa kelas I SD Kristen 
Petra 12 saat berkunjung ke Toko 
Buku Diskon Petra Togamas, Surabaya 
pada tanggal 20 Februari 2009. Dalam 
proses pembuatan Potato Printing, 
kentang – kentang yang menjadi 
bahan cetakan sudah dibentuk. 
Bentuk cetakan tersebut bermacam – 
macam. Mulai bintang, lingkaran, 
daun, dan hati. Cetakan tersebut lalu 
dicat dengan cat acrylic delapan 
warna lalu dicetak pada selembar kain  
belacu.

Teknik Potato Printing 
bertujuan mengembangkan daya 
kreativitas anak dan belajar mengenal 
serta menyukai sayuran. Para siswa 
juga bermain dengan komposisi 
warna untuk menghasilkan karya 
yang ekspresif dan menarik.

MEMBUAT MOTIF DENGAN KENTANG 
“ POTATO PRINTING”

CERAMAH SEKS DAN NAPZA
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Dalam pembelajaran IPA, siswa SD Kristen Petra 10 belajar melalui 
benda-benda dan lingkungan, salah satunya adalah  belajar tentang “ 
Kebutuhan tubuh untuk tumbuh sehat dan kuat “. Siswa kelas IC bersama 
Ibu Cicilia belajar tentang bermacam-macam sayuran dan buah-buahan 
yang dapat membuat tubuh kita sehat. Siswa dapat menyebutkan nama-
nama sayuran serta kegunaan dari tiap-tiap sayuran.

Hakikat pembelajaran sesungguhnya tidak hanya menjadikan anak didik 
menjadi pandai, namun membekali mereka dengan keterampilan tertentu 
untuk membantu anak didik menjadi lebih terampil. Kelas II D SD Kristen 
Petra 10 dengan bimbingan Ibu Fransisca Renny P,S.Pd ingin mewujudkan 
hal ini terhadap para murid agar lebih mandiri dengan cara mengajarkan 
mengenakan pakaian sendiri dengan benar dan rapi.

Monika Prisilia Thie  mengikuti 
lomba Matematika Sakamoto 
Tingkat Nasional dan meraih 
juara III yang diadakan pada 18 
Januari 2009.

Mengenal Sayuran

Pakai Baju yang Rapi ya...Pakai Baju yang Rapi ya...

Siswa kelas IVC mendapat juara II dalam rangka 
mengikuti lomba ROBOKidz 2009 pada hari Kamis, 5 
Februari 2009 di Hi-Tech Mall.

Richard G
iovan

n
i

Biarpun cewek, tetapi mereka jago lho main basket, hal 
ini dibuktikan para siswi SMP Kristen Petra 4, Sidoarjo 
dengan menjadi juara III dalam kejuaraan Bola Basket di 
SMAK Untung Suropati 11,12,13 Februari 2009. Mereka 
adalah; Hilda VIIIA, Agnes VIIIB, Jesica VIIIB,

 Jesica W VIIIC, Felicia VIIIC, 
 Yerosa VIIIC, Made Sita VII A,
 Novita VIIB, Natazha VIIB

junior high school
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ukan hanya persiapan yang matang dan pembinaan 

berkelanjutan saja, ternyata siswa yang satu ini Bmempunyai keterampilan yg super dalam ilmu 

berbela diri khususnya Tae Kwon Do. Karena sejak sekolah 

dasar HANOSWIN HARTONO dari kelas VIII-4/17 SMP Kristen 

Petra 1 sudah sering mengikuti kejuaraan Tae Kwon Do

Hasil turnamen yang diadakan oleh panitia Surabaya 

Taekwondo Poomsae pada hari Minggu 1 Februari 2009, 

dengan dukungan Komite Olahraga Kota Surabaya (KONI) & 

Tae Kwon Do Cabang Surabaya – Indonesia, Hanoswin 

Hartono walaupun seorang diri mewakili DOJANG SMP 

Kristen Petra 1 ternyata telah berhasil meraih JUARA II 

Perorangan Junior Putra. 

Sungguh hebat dengan binaan dan arahan dari pelatih Drs. 

Herman & Saboeme Arlan menjadikan Hanoswin yang 

bersabuk ”Hitam” tetap semangat walaupun kurang 

dukungan, dan kenyataannya dia telah membuktikan sebagai 

juara kepada seluruh sivitas akademis sekolah.

Selamat untuk Hanoswin ..... untuk teman-2 Dojang .... mari 

tunjukkan bersama  bahwa SMP Kristen Petra 1 punya 

pendekar bersabuk hitam.... 

kebanggaan 
kami semua …. !  

Kebanggaanmu… 

Dalam mengikuti 

LOMBA KIC KOSAYU 

seJawa Timur yang 

diadakan pada hari 

Minggu, 22 Februari 

2009, bertempat di 

SMA Katolik Kolese 

Santo Yusup Malang, 

SMP Kristen Petra 3 

berhasil meraih JUARA 

UMUM yang meliputi : 

Sedangkan dalam mengikuti 

Olimpiade Matematika

 (“ Mathematics Is My Wold” ) 

tingkat SMP se-Jawa Timur pada 

hari Minggu, 22 Februari 2009 

yang diselenggarakan oleh 

Himpunan Mahasiswa 

Departemen Matematika Unair, 

SMP Kristen Petra 3 berhasil 

meraih JUARA HARAPAN I yang 

diwakili oleh Angela Christine 

(VIII-6) dan Alvin T (VIII-7) dengan 

Pembina Drs. Djarmuko.

Lomba Debat Bahasa Indonesia
Prestasi : JUARA I : 

Josua Putera Iskandar (IX-7)
Laurentius Suhud (IX-7)
Pembina : Drs. Alexius Sedara

Lomba Bahasa Inggris 
Prestasi : JUARA  I : Samuel Stefanus W (IX-7)

Lifia (VIII-2)

  JUARA III: Stephanie Angela (VIII-2)
Marvin Octavdio (IX-8)
  

  HARAPAN II: Kevin Tanumiharja (IX-7)
  Yudhistira Pradnyan K (IX-8)

Pembina : Dewi Arimbi, S.Pd dan Dra. Herwati

Lomba MIPA
Prestasi : HARAPAN II : 

Steven Christian (IX-3)
Bertha Karyahastana (IX-1)
Kenno Nagari (IX-1)
Pembina : Drs. Suko Rahardjo

OLIMPIADE MATEMATIKA 2009

LOMBA 
KIC KOSAYU
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SMA 
Pada tanggal  23 Januari 2009 Universitas Kristen 

Petra Surabaya mengadakan kejuaran

Tae Kwon Do antar SMA se- Jawa Timur dalam 

lomba ini, SMA Kriten Petra 1 berhasil meraih 

juara umum atas nama tim Tae Kwon Do  SMA 

Kristen Petra 1 

Pada tanggal 7 Februari 2009 Universitas Surabaya

Februari 

senior high school



26 November 2008-Hari itu kami mendapat informasi lomba 

dari sekolah  mengenai Economic Debate Competition (EDC) di 

Universitas Indonesia(UI) dengan Skala Nasional. Dimotivasi oleh 

kawan-kawan dan guru-guru akhirnya kami ikut lomba tersebut. Hari-

hari berlalu begitu cepat, semua persiapan yang kami lakukan membuat  

tak terasa sudah waktunya untuk berangkat ke Jakarta, tepatnya di 

Universitas Indonesia. Tanggal 9 adalah hari pertama babak penyisihan. 

Pada pertandingan pertama, Kami merasa deg-deg-an dan kami segera 

berdoa sebelum pertandingan. Dan sungguh pada akhir penyisihan 

pertama kedua tim kami dapat mengalahkan tim lawan.  Sampai pada 

prelim ke-4 Tim A tidak berhasil memenangkan pertandingan sedang 

Tim B berhasil memenangkan Pertandingan. Pada prelim ke-5 Hasil 

pertandingan tidak langsung diumumkan sehingga membuat kita 

semua menjadi berdebar-debar. Ternyata hasil pertandingan 

menunjukan bahwa tim sekolah kita lolos ke babak Quarter Final. Pada 

Quarter Final Tim A melawan MAN Insan Cendekia B dan Tim B melawan 

SMA BPK Penabur Jakarta. Saat hasil pertandingan diumumkan, kami 

semua sangat berharap untuk dapat lolos ke semifinal dan kami tetap 

minta kekuatan untuk menerima segala hasil yang kami terima. Ternyata 

saat pengumuman, Tim A berhasil lolos ke semifinal. Namun, sayang 

Tim B tidak dapat lanjut ke semifinal. Kami saat itu juga langsung 

bersyukur dan saling mendoakan, karena kami percaya rencana Tuhan 

adalah yang terbaik.

Depok(UI), 11 Februari 2009 – Hari terakhir dari lomba EDC. 

Hari itu kami segera ke debaters hall untuk menerima motion. Ternyata 

Tim A melawan SMA Tarakanita 2 Jakarta. Saat itu kami bertanding dan 

kami merasa bahwa tim ini adalah tim terkuat yang pernah kita lawan. 

Kami sempat kurang percaya diri. Namun kami tetap optimis dan 

percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Hasilnya kami 

lolos dan masuk ke final! Kami sangat bahagia dan langsung bersyukur 

kepada Tuhan. Di babak final kami bertemu lagi dengan SMA BPK 

Penabur 3 Jakarta. Pertandingan yang terakhir adalah pertandingan 

yang menurut kami pertandingan yang sangat menentukan dan seru. 

Kami hanya bisa melakukan yang terbaik dan mengeluarkan segala 

argumen dan kasus-kasus yang paling kuat menurut kami. Pertandingan 

terasa penuh dengan suasana yang menegangkan karena kedua tim 

memiliki kedudukan yang sama kuat. Apalagi saat reply speech, suasana 

menjadi semakin panas, dengan aksi saling membela tim masing-

masing. Bahkan karena panasnya, tidak heran terlontar istilah-istilah 

yang menyindir, hingga membuat tertawa. Selesai lomba tidak langsung 

diumumkan pemenangnya. Dan kami harus menunggu besok.

Depok(UI) 12 Februari 2009 – Hari terakhir dari serangkaian acara 

KOMPEK 11. Hari itu kami diajak untuk mengunjungi Museum Bank 

Indonesia (MBI). Di MBI, kami diajak melihat perkembangan perbankan 

di Indonesia dari masa kerajaan sampai sekarang. Pada hari terakhir 

pula kami mengikuti acara penutupan dan pengumuman pemenang. 

Saat pengumuman pemenang kami semua hanya bisa bersandar pada 

Tuhan dan kami mohon kekuatan. Dan ternyata kami berhasil meraih 

juara I EDC KOMPEK 11 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kami 

bersyukur sekali karena kami dapat berhasil meraih juara I Nasional. 

Setelah pengumuman, kami pulang ke Surabaya pada keesokan harinya.

Kunjungan perwakilan APU

Pada tanggal 20 Februari 2009 SMA Kristen Petra 

2 dikunjungi oleh perwakilan APU (Ritsumeikan 

Asian Pacific University). Mereka adalah Prof 

Yamamoto, Mr. Iwayama dan Ibu Era. Prof 

Yamamoto mempresentasikan APU. Dalam foto 

terlihat siswa sangat menikmati paparan 

presenter mengenai kuliah di Jepang. Yang hadir 

rata-rata memiliki minat tinggi untuk mengetahui 

informasi tentang kuliah di negeri matahari 

tersebut. Walaupun kebanyakan dari mereka 

masih kelas X, XI mereka tampak antusias. Namun 

menurut ibu Era adalah keuntungan bagi mereka 

untuk mengetahui informasi tersebut lebih awal. 

Sehingga mereka bisa mempersiapkan lebih awal. 

Sebelum melanjutkan kunjungannya ke sekolah-

sekolah SMA lainnya, kami sempat berfoto 

bersama. Tampak dari kanan: ibu Era perwakilan 

APU di Jakarta, Prof Yamamoto (dosen APU dari 

Jepang), ibu Dra. Victoria Yonathan P., M.Pd; ibu 

Margaretha; yang paling kiri Mr. Iwayama (dari 

Jepang).

tim A

tim B

SMA KRISTEN PETRA 2
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SMA

Pada era sekarang ini, nilai kesehatan merupakan 

sesuatu yang berharga dalam kehidupan manusia, siapa pun 

mereka. Berbagai macam usaha terus dilakukan untuk 

memperoleh dan mempertahankan kesehatan itu. Baik itu usaha 

preventif maupun kuratif. Salah satu upaya preventif adalah 

dengan cara memperbanyak pengetahuan tentang jenis-jenis 

penyakit, akibat, penyebab dan cara penanggulangannya.

SMA Kristen Petra 3 Surabaya memiliki ekstrakurikuler 

Pecinta Lingkungan Hidup (PLH). Pada Hari Sabtu tanggal 31 

Januari 2009 para peserta ekstrakurikuler PLH mengadakan 

kunjungan ke produsen obat Tradisional ”Dayang Sumbi” di 

Mojokerto. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan 

tentang tanaman obat, kegunaan dan cara pembuatannya. 

Kegiatan ini diikuti oleh 25 siswa dan guru pembina.

Setelah berkunjung di produsen obat, mereka 

melanjutkan kunjungannya ke Bendungan Selorejo untuk 

mengetahui tentang cara – cara pelestarian dan pengelolaan air 

di lingkungan hidup kita. Diharapkan dengan pengetahuan itu 

para siswa juga dapat berpartisipasi dalam pelestarian air di 

rumah masing-masing.

Kunjungan ke Jamu Tradisional 
Dayang SumbiDayang Sumbi

Kiprah band ini sudah tak perlu diragukan lagi, baik itu 

festival tingkat SMA maupun  tingkat umum, semua 

telah dilalui dengan sukses dan menorehkan banyak 

prestasi. 

Sudah sepantasnyalah  kalau kita sebagai   keluarga 

besar PPPK  Petra memberikan   apresiasi   untuk 

mereka. Di awal tahun 2009 ini mereka telah meraih 

Juara II Festival Band Tk.SMA se-Kodya Surabaya di SMA 

Karitas III (Februari'09) dan Juara I Festival Band Tingkat 

Umum se-Gerbangkertasusila di UNTAG Surabaya 

(Februari'09)

Keunggulan Red Eyes adalah pertanda bahwa di 

lingkungan SMA Kristen Petra 5  bukan hanya mencetak 

para  pemikir,  ilmuwan dan   birokrat,   namun   juga   

para   musisi-musisi  handal  yang hebat, kuat, 

bertanggung jawab dan bercirikhas kristiani, TRIMA 

KASIH PPPK PETRA. 

Setiap tahun, STIE Perbanas Surabaya mengadakan lomba 

Akuntansi se-Jawa Timur dengan mengikutsertakan semua SMA 

di Jawa Timur termasuk SMA Kristen Petra 3 Surabaya. Tahun ini 

Lomba diadakan hari Sabtu tanggal 7 Februari 2009 dengan 

tujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menyerap ilmu 

akuntansi yang diperoleh di bangku sekolah masing-masing. 

Lomba Akuntansi se-Jatim

senior high school
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Musik adalah bahasa Universal

(PYO)
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