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angat senang kami dapat menjadi laporan khusus dari redaksi. 
hadir kembali menyapa Anda Kegiatan lomba yang diikuti oleh Ssemua pada Gema Petra Edisi siswa-siswi SMA Kristen Petra juga 

Mei kali ini. Mengulas tentang tema- tetap kami hadirkan untuk semakin 
tema paskah dan peringatan hari-hari memacu para pelajar di PPPK Petra 
besar, seperti Hari Kartini dan Hari untuk lebih giat belajar.
Anak Nasional tidak lepas dari lomba- Perkembangan pembangunan 
lomba yang diadakan. Sungguh TK dan SD Kristen Petra 7, Kalianyar 
mengasyikkan bila melihat aksi para juga kami hadirkan dalam edisi kali ini. 
siswa-siswi TK dalam berlomba dan Kirimkan masukan dan saran Anda ke 
menjadi yang terbaik terlebih lagi alamat redaksi atau kirimkan lewat e-
k e t i k a  m e n g e n a k a n  b u s a n a  mail.  Semoga apa yang kami sajikan 
tradisional. Seputar pertukaran dapat bermanfaat.
pelajar antara SD Kristen Petra dan Pei  
Hwa Presbyterian Primary School , Selamat membaca.
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a key for educating with heart

jawaban akan dimuat di                     edisi mendatang gemapetra

Sekolah PPPK Petra Daftar Isi
03

04

05

15

16

14

13

12

11

10

08

07

06

Kartini Day

Satu acara berjuta aksi.   

             

Hospital Rally Games.

Life is Precious,

 S2EC SMALA

Petra Immersion Programme

Penyuluhan Gigi

Easter Day.

Seribu Lilin

Automotive Challage

Kegiatan berenang

Pembangunan TK dan SD7

Trust in God
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Pemenang Lomba Laga Busana Daerah Kelompok A

Dari kelompok BDalam rangka memperingati Hari Kartini  
Juara I : Natasya Michelle V. (B4)dan ulang tahun PPPK Petra yang ke – 58. 
Juara II: Gabriella V.M. (B3)TK Kristen Petra 5 mengadakan Lomba 
Juara III: Cheryl Clarissa B. K. (B2)Laga Busana yang diikuti oleh siswa 
Selain Lomba Laga Busana Kelompok A dan B pada hari Rabu, 22 April 
Daerah juga diadakan Lomba 2009. Acara dibuka dengan pelepasan balon 
Menghias Kue Tar Mini pada disertai tulisan 58th PPPK PETRA 
hari Kamis, 23 April 2009 ANNIVERSARY yang  dilakukan oleh kepala 
dan diikuti oleh siswa TK Kristen Petra 5 bersama dengan siswa-
kelompok A dan B. Dengan siswi yang mengenakan pakaian daerah dan 
bahan yang serbamini pula, dilakukan di depan gedung sekolah TK 
para siswa mampu menghias Kristen Petra 5. Semoga dengan semakin 
kue dengan sangat bagus dan bertambahnya usia, PPPK Petra semakin 
cantik. Tidak kalah dengan dapat berkarya di ladang Tuhan dan  
kue-kue buatan toko kue menjadi berkat bagi lingkungan di 
terkenal. Coba saja lihat sekitarnya. AMIN.
bagaimana mereka begitu Setelah pelepasan balon, dilanjutkan 
seriusnya dalam membuat suatu karya yang dengan acara Lomba Laga Busana Daerah 
cantik.yang diikuti kelompok A maupun kelompok B 
Lomba ini dimenangkan oleh : sebanyak 94 siswa. Sambil menunggu 
Kelompok Agiliran, para peserta lomba  dikumpulkan di 
Juara I : Aileen Katharina Y. (A3) ruang makan. Ada yang bercanda, ada yang 
Juara II : Nathalie Amabel G. (A3) membetulkan busana bahkan ada yang 
Juara III : Angel Priscillia H. (A2)bengong karena merasa  kepanasan.... 
Kelompok Bdengan baju yang tak seperti biasa..... 
Juara I       : Natasya Michelle V. (B4)Lomba Laga Busana Daerah ini dimenangkan 
Juara II      : Christalia Kelly S.    (B4)oleh : 
Juara III     : Putri Karen M. A.    (B3)Dari Kelompok A
 Selamat yah... bagi para Juara I : Brenda Gunawan (A1)
pemenang...dan bagi yang kalah tidak  Juara II : Etania Noelani H. (A1) 
usah berputus asa, selalu ada  Juara III :  Winston C.W.  (A4)
kesempatan. 
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Dalam rangka ikut berpartisipasi memperingati  

Hari Anak Nasional tingkat kecamatan Sukolilo TK 

Kristen Petra 5 pada hari Sabtu, 25 April 2009 

di TK Insan Mulia mengikuti beberapa lomba sebagai berikut 

Lomba Menyanyi Tunggal: Kenanya Keandra A.P. (B4)  

meraih Juara I. Angeli Priscilla H. (B1) meraih Juara 

Harapan I, dan Lomba Menyanyi Bersama meraih Juara I, yang 

diikuti oleh Christopher David (B1), Kathleen Angelie (B1), Kathryn 

Velicia Gela (B1), Felixon Gandi (B2), Fellicia Gondokusumo (B2), 

Audrey Azalia B. (B2), Putri Karen M.A. (B3), Levira Luciana (B3), Allicya 

Cicely J. (B4, Michael Devin (B4).
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Satu Acara  AksiBerjutaSatu Acara AksiBerjuta 

Tim Basket ini sungguh 
tangguh. Walau lomba 
diselenggarakan di 

Lamongan, mereka bersama para 
pembinanya, yaitu Bapak Bambang & 
Ibu Eva pantang mundur. Akhirnya 
perjuangan mereka membuahkan 
hasil juga, karena mereka berhasil 
meraih juara II tingkat Provinsi, dalam 
lomba Masda Cup. Selamat ya, buat 
tim basket SMA Kisten Petra 2!

Lomba Basket

senior high school

utstanding, satu kata inilah utama MKM ini dimulai. Alunan  lembut 
yang menggambark an o r k e s t r a  d a n  s u a r a  e m a s  Osuasana auditorium PPPK vokalis–vokalis Petra 2 tampak 

Petra pada 7 Maret lalu. Dengan membahana indah dalam ruang 
dekorasi yang sarat dengan auditorium. Penampilan piano 

k e m e g a h a n  d a n  k e - solo, piano battle, duet 
eleganan, MKM (Malam piano–gu zhen, karawitan, 

K e s e n i a n  M a p r a d a )  sulap, ballet dan break 
menjadi sebuah acara d a n c e  p u n  t a m p a k  
yang mendominasi  m e m u k a u  p a r a  
kawasan Graha Famili p e n g u n j u n g .  Ta k  
malam itu. Acara yang hanya itu, parodi oleh 
m e n a m p i l k a n  siswa–siswa kelas XII 
berbagai bakat seni pun siap mengocak 
dari para siswa SMA p e r u t  k a r e n a  
Kristen Petra 2 ini tak banyolan–banyolan 
hanya dihadiri oleh s e g a r  y a n g  
m a p r a d a  dibawakannya tanpa 
(masyarakat Petra 2) r a s a  c a n g g u n g  
saja, Ketua I PPPK a t a u p u n  m a l u .  

Petra dan beberapa Akhirnya, acara MKM 
wakil dari sekolah Petra i n i  d i t u t u p  o l e h  

yang lain pun ikut hadir persembahan lagu oleh 
menyaksikan maraknya seluruh anggota panitia 

MKM. MKM.
Acara yang bertajuk “The Meskipun acara MKM ini 

Chronicles of a Magical Clock” b e l u m  c u k u p  u n t u k  
ini dibuka dengan penampilan menampung seluruh bakat seni 

b e b e r a p a  g r u p  b a n d  d a n  maprada, berakhirnya MKM ini 
sambutan, baik dari Ketua Program bukan berarti akhir dari segalanya. 

MKM, Kepala SMA Kristen Petra 2 dan Sebab, acara MKM ini adalah acara rutin 
Ketua I PPPK Petra. Lalu dilanjutkan dengan dua tahun sekali. Dan tentunya, acara MKM 

countdown yang dipimpin oleh Ibu Victoria ini tidak akan pernah berlalu di hati dan pikiran 
selaku Kepala SMA Kristen Petra 2 dan diikuti oleh maprada. Salut untuk para panitia dan pengisi acara! 

maprada. Setelah itu, drama musikal yang menjadi suguhan Bravo untuk antusiasme maprada! Viva Petra 2!

angun Satya wacana  (BSW) mengadakan lomba 
komputer IT Fiesta 2009 antar-SMA se- PPPK Petra, Bpada tanggal 17 Maret 2009   dalam lomba ini,  

SMA Kristen Petra 1 meraih Juara Umum atas nama :
      Jeffrey Linardi  X-8              Juara I    lomba Excel
      Bob  Norman    X-6              Juara II     lomba Excel
      Mitchell              XII IPA-4    Juara II     lomba Web Design

  ada tanggal 2 April 2009 UK Petra mengadakan lomba 
Hospital Rally Games (HRG) antar-SMA se- Jawa Timur, 
dalam lomba ini SMA Kristen Petra 1 memborong juara 
pertama dan ke-tiga, Juara I atas nama   : Adrian H. XI IPA-2, 
Elaine J.S. XI IPA-2, Grace E. XI IPA-2 dan  Grace  O. XI IPA-2.  
sedangkan Juara III atas nama : Billy S. XI IPA-2, Donny L. XI 
IPA-2 Andreago XI IPA-3, Ika G. XI IPA-3 Shanon  O. XI IPA-3, 
Wendy XI IPA-3. Kembangkan terus prestasimu...!

Hospital 

(HRG) 

Rally Games 

P

ada tanggal 3 April 2009 Unversitas Kristen 
Satya Wacana Salatiga mengadakan lomba PAkuntansi tingkat nasional, melalui berbagai 

persiapan dan latihan-latihan, Agung XI IPA-1, Maska         
XII IPS-1 dan Rezza R. XII IPS-2 berhasil meraih Juara  
II, dalam lomba ini SMA Kristen Petra 1 juga berhasil 
meraih juara III atas nama Lie Anto A. X-1,Lisia G. XI 
IPS-5 dan Grace XII IPS-2. Kemampuan siswa-siswi 
SMA Kristen Petra memang patut di acungi jempol, 
tetap lebih giat lagi belajar, ya... semangat..!
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Jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. 
Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu misalnya 
membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa 
teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-
sama.

Mendengarkan penjelasan guru dengan baik.
Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu 
mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil 
kamu untuk menjawab pertanyaan.

  Jangan malu untuk bertanya.
Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang 
sesuatu hal.

  Kerjakan PR dengan baik, jangan selalu mencari alasan untuk tidak 
mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau 
menunda-nunda mengerjakannya. Enak kan kalau kita cepat 
mengerjakan PR, jadi masih punya banyak waktu untuk bermain dan 
nonton TV deh!

Setiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi 
diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan jadi tidak banyak yang harus 
dipelajari! Asyik!

Cukup istirahat, makan dan bermain.
Semuanya dilakukan secara berimbang. Setelah pulang sekolah, kita 
sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal penting 
lainnya, contohnya makan dan istirahat. Padahal setelah seharian di 
sekolah, tak terasa badan kita membutuhkan masukan energi tambahan 
yang bisa didapatkan dari istirahat dan makanan yang kita makan. Oleh 
karenanya kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat dan 
bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, badan jadi segar setiap 
hari! Jadi tidak sering mengantuk di kelas!

 Banyak berlatih pelajaran yang kurang disuka.
Apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, contohnya 
matematika, maka banyak-banyaklah berlatih, mengikuti kursus atau 
belajar berkelompok dengan teman. Sehabis belajar bisa bermain dan 
menambah teman baru di tempat kursus. Selain itu, siapa tahu dari 
kurang menyukai matematika, kalian malahan menyukainya.

Ikutilah kegiatan ektrakurikuler yang kamu senangi.
Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan kamu suka. Contohnya apabila 
kalian suka pelajaran tae kwon do, cobalah untuk mengikuti kursus dari 
kegiatan tersebut, sehingga selain belajar pelajaran-pelajaran yang 
diajarkan di sekolah, kalian juga dapat mendapatkan pelajaran 
tambahan di luar sekolah.

Cari seorang pembimbing yang baik.
Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada 
yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat 
menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat 
belajar dari teman yang berprestasi.

 Jangan suka mencontek teman. Kalau mencontek, kamu bisa 
bodoh karena tidak berpikir sendiri. Lagi pula belum tentu, teman yang 
kamu contek itu menjawab pertanyaan dengan benar. Belum lagi kalau 
ketahuan guru dan teman lain, malu kan? Kalau kamu rajin belajar, pasti 
bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar sehingga ulangan 
dapat nilai baik. http://www.duniabelajar.com/murid-tips

1. 

2.  

3.

4.

5.  

6.  

7. 

8. 

9. 

10. 

10 Cara
Dapat kamu lakukan untuk meningkatkan prestasi di sekolah:

10 Cara

junior high school

Juara  II

Juara  III

Juara I 

Juara III
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malam itu. Acara yang hanya itu, parodi oleh 
m e n a m p i l k a n  siswa–siswa kelas XII 
berbagai bakat seni pun siap mengocak 
dari para siswa SMA p e r u t  k a r e n a  
Kristen Petra 2 ini tak banyolan–banyolan 
hanya dihadiri oleh s e g a r  y a n g  
m a p r a d a  dibawakannya tanpa 
(masyarakat Petra 2) r a s a  c a n g g u n g  
saja, Ketua I PPPK a t a u p u n  m a l u .  

Petra dan beberapa Akhirnya, acara MKM 
wakil dari sekolah Petra i n i  d i t u t u p  o l e h  

yang lain pun ikut hadir persembahan lagu oleh 
menyaksikan maraknya seluruh anggota panitia 

MKM. MKM.
Acara yang bertajuk “The Meskipun acara MKM ini 

Chronicles of a Magical Clock” b e l u m  c u k u p  u n t u k  
ini dibuka dengan penampilan menampung seluruh bakat seni 

b e b e r a p a  g r u p  b a n d  d a n  maprada, berakhirnya MKM ini 
sambutan, baik dari Ketua Program bukan berarti akhir dari segalanya. 

MKM, Kepala SMA Kristen Petra 2 dan Sebab, acara MKM ini adalah acara rutin 
Ketua I PPPK Petra. Lalu dilanjutkan dengan dua tahun sekali. Dan tentunya, acara MKM 

countdown yang dipimpin oleh Ibu Victoria ini tidak akan pernah berlalu di hati dan pikiran 
selaku Kepala SMA Kristen Petra 2 dan diikuti oleh maprada. Salut untuk para panitia dan pengisi acara! 

maprada. Setelah itu, drama musikal yang menjadi suguhan Bravo untuk antusiasme maprada! Viva Petra 2!

angun Satya wacana  (BSW) mengadakan lomba 
komputer IT Fiesta 2009 antar-SMA se- PPPK Petra, Bpada tanggal 17 Maret 2009   dalam lomba ini,  

SMA Kristen Petra 1 meraih Juara Umum atas nama :
      Jeffrey Linardi  X-8              Juara I    lomba Excel
      Bob  Norman    X-6              Juara II     lomba Excel
      Mitchell              XII IPA-4    Juara II     lomba Web Design

  ada tanggal 2 April 2009 UK Petra mengadakan lomba 
Hospital Rally Games (HRG) antar-SMA se- Jawa Timur, 
dalam lomba ini SMA Kristen Petra 1 memborong juara 
pertama dan ke-tiga, Juara I atas nama   : Adrian H. XI IPA-2, 
Elaine J.S. XI IPA-2, Grace E. XI IPA-2 dan  Grace  O. XI IPA-2.  
sedangkan Juara III atas nama : Billy S. XI IPA-2, Donny L. XI 
IPA-2 Andreago XI IPA-3, Ika G. XI IPA-3 Shanon  O. XI IPA-3, 
Wendy XI IPA-3. Kembangkan terus prestasimu...!

Hospital 

(HRG) 

Rally Games 

P

ada tanggal 3 April 2009 Unversitas Kristen 
Satya Wacana Salatiga mengadakan lomba PAkuntansi tingkat nasional, melalui berbagai 

persiapan dan latihan-latihan, Agung XI IPA-1, Maska         
XII IPS-1 dan Rezza R. XII IPS-2 berhasil meraih Juara  
II, dalam lomba ini SMA Kristen Petra 1 juga berhasil 
meraih juara III atas nama Lie Anto A. X-1,Lisia G. XI 
IPS-5 dan Grace XII IPS-2. Kemampuan siswa-siswi 
SMA Kristen Petra memang patut di acungi jempol, 
tetap lebih giat lagi belajar, ya... semangat..!
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Jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. 
Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu misalnya 
membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa 
teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-
sama.

Mendengarkan penjelasan guru dengan baik.
Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu 
mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil 
kamu untuk menjawab pertanyaan.

  Jangan malu untuk bertanya.
Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang 
sesuatu hal.

  Kerjakan PR dengan baik, jangan selalu mencari alasan untuk tidak 
mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau 
menunda-nunda mengerjakannya. Enak kan kalau kita cepat 
mengerjakan PR, jadi masih punya banyak waktu untuk bermain dan 
nonton TV deh!

Setiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi 
diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan jadi tidak banyak yang harus 
dipelajari! Asyik!

Cukup istirahat, makan dan bermain.
Semuanya dilakukan secara berimbang. Setelah pulang sekolah, kita 
sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal penting 
lainnya, contohnya makan dan istirahat. Padahal setelah seharian di 
sekolah, tak terasa badan kita membutuhkan masukan energi tambahan 
yang bisa didapatkan dari istirahat dan makanan yang kita makan. Oleh 
karenanya kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat dan 
bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, badan jadi segar setiap 
hari! Jadi tidak sering mengantuk di kelas!

 Banyak berlatih pelajaran yang kurang disuka.
Apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, contohnya 
matematika, maka banyak-banyaklah berlatih, mengikuti kursus atau 
belajar berkelompok dengan teman. Sehabis belajar bisa bermain dan 
menambah teman baru di tempat kursus. Selain itu, siapa tahu dari 
kurang menyukai matematika, kalian malahan menyukainya.

Ikutilah kegiatan ektrakurikuler yang kamu senangi.
Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan kamu suka. Contohnya apabila 
kalian suka pelajaran tae kwon do, cobalah untuk mengikuti kursus dari 
kegiatan tersebut, sehingga selain belajar pelajaran-pelajaran yang 
diajarkan di sekolah, kalian juga dapat mendapatkan pelajaran 
tambahan di luar sekolah.

Cari seorang pembimbing yang baik.
Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada 
yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat 
menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat 
belajar dari teman yang berprestasi.

 Jangan suka mencontek teman. Kalau mencontek, kamu bisa 
bodoh karena tidak berpikir sendiri. Lagi pula belum tentu, teman yang 
kamu contek itu menjawab pertanyaan dengan benar. Belum lagi kalau 
ketahuan guru dan teman lain, malu kan? Kalau kamu rajin belajar, pasti 
bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar sehingga ulangan 
dapat nilai baik. http://www.duniabelajar.com/murid-tips

1. 

2.  

3.

4.

5.  

6.  

7. 
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9. 

10. 

10 Cara
Dapat kamu lakukan untuk meningkatkan prestasi di sekolah:

10 Cara
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niversitas Air langga Surabaya Fakultas 
Keperawatan mengadakan lomba poster yang Ubertemakan Lingkungan Hidup. Lomba ini 

diadakan pada tanggal 11 April 2009 untuk semua 
jenjang SMA/SMK/MA se-Kota Surabaya. Dalam lomba ini 
SMA Kristen Petra 3 mengirimkan karya Christin Ana 
Wijaya kelas XI IS-2. Setelah dilakukan penilaian oleh tim 
juri, akhirnya karya Christin meraih juara III. Dengan 
lomba poster ini diharapkan setiap peserta memiliki 
kesadaran terhadap pemeliharaan lingkungan yang ada 
di sekitar kita. Mari kita dukung bersama pelestarian 
lingkungan hidup kota kita.

ahun ini OSIS SMA Kristen Petra 3 Pentas seni siswa tidak diadakan setiap 
Surabaya mengadakan acara Pentas tahun, karena memerlukan dana yang besar TSeni dan peringatan Paskah 2009. dan persiapan yang matang agar dalam 

Pentas seni kali ini digelar hari Sabtu tanggal pelaksanaannya tidak menyecewakan. 
28 Maret 2009 dan diadakan pada pagi hari, Karena itu di SMA Kristen Petra 3 Surabaya 
dimulai pukul 9.30 dan berakhir pukul 14.30. tahun ini merupakan pentas seni yang ketiga 
Kegiatan ini merupakan ajang untuk yang pernah diadakan. Semua penampilan 
menunjukkan kemampuan siswa dalam dalam kegiatan ini didukung oleh siswa kelas 
berbagai bidang yang dimiliki. Berbagai X dan kelas XI serta beberapa kelas XII. 
macam penampilan ditunjukkan dalam acara Dengan konsep dari dan untuk siswa 
itu. Mulai dari puisi, drama, break dance, band diharapkan setiap acara yang disuguhkan 
sampai membaca berita dalam tujuh bahasa. adalah karya terbaik siswa dan dapat 
Tidak ketinggalan pula para guru dan dinikmati oleh siswa juga.  Semoga pentas 
karyawan juga ikut meramaikan acara ini. seni yang akan datang dapat menampilkan 
Semuanya dikemas dengan nuansa paskah karya-karya siswa yang lebih heboh lagi. 
dan dipandu oleh pembawa acara yang Semoga...
menarik. 

ebuah kompetisi tingkat SMA/SMK se-Jawa 
diadakan pada tanggal 3 April 2009 oleh SUniversitas Kristen Satya Wacana Salatiga - Jawa 

Tengah. Pada lomba ini SMA Kristen Petra 3 Surabaya 
mengirimkan satu tim dengan seorang guru pembina. 
Lomba ini bertujuan untuk mengukur kemampuan 
siswa dalam menguasai materi – materi akuntansi yang 
selama ini diterima di bangku sekolah. Setelah 
mengikuti beberapa babak akhirnya tim SMA Kristen 
Petra 3 Surabaya berhasil merebut Juara I pada lomba 
ini. Mereka adalah Yan Christianto, Zendy Wiranata dan 
Evelina Larisa sedangkan guru pembinanya adalah Ibu 
Lanny Tononuwu, S. E. Diharapkan dengan adanya 
lomba ini para siswa lainnya terpacu untuk 
meningkatkan prestasi di bidang lainnya. Selamat ya...

'Life is Precious’Pentas Seni  SMA Petra 3 Surabaya

Lomba 
Poster

lomba

junior high school

lingkungan 
hidup

senior high school

lingkungan 
hidup

lingkungan 
hidup

idak sis-sia latihan demi latihan yang dilakukan 
oleh siswa-siswi SMP Kristen Petra 3 dalam Tmengikuti Lomba Komputer Fiesta Petra Cup yang 

diadakan pada hari Rabu, 18 Maret 2009 bertempat di 
Kantor Litbang PPPK Petra. Dengan Pembina Endah 
Wahyurinie, S.Psi., M. Iswan, S.Kom. dan Gidion A. A., 
S.Pd. terbukti mereka mampu menjadi yang terbaik pada 
ajang lomba IT tersebut. SMP Kristen Petra 3 berhasil 
meraih JUARA UMUM yang meliputi:
KATEGORI  “I” ( Kelas VII – Ms Excel )
JUARA        I : Felicia Alvita ( VII-7 )
JUARA          II : Michael Sebastian ( VII-7 )
JUARA         III : Johan Natakusuma ( VII-1)
KATEGORI  “J” ( Kelas VIII – Database )
JUARA          II : Maria Eleonora A. ( VIII-8 )
KATEGORI “K” ( Kelas IX – Web Design )
JUARA          II : Davin Permana ( IX-4 )

SMP Kristen Petra 3 yang diwakili oleh Monica Gunawan (IX-4) berhasil 
meraih JUARA III se-Jawa Timur dalam Lomba Bahasa Inggris yang 
diselenggarakan oleh SMA Kristen Petra 1 pada hari Sabtu, 14 Maret 
2009 dengan pembina Dewi Arimbi,S.Pd. dan Dra. Herwati 

LOMBA BAHASA INGGRIS

Hari Minggu, 22 Maret 2009, dalam Final Smala 
Science And English Competition ( S2EC),  tingkat 
Jawa Timur, tim SMP Kristen Petra 3 berhasil 
meraih juara I atas nama: Yoshua Putera 
Iskandar (IX-7) dan Vincentius Gunawan (VIII-9) 
dengan Pembina Dewi Arimbi,S.Pd. dan Dra. 
Herwati dalam bidang lomba Bahasa Inggris. Tim 
dari SMP Kristen Petra 3 juga berhasil meraih 
Juara II atas nama : Willi Cahyadi (IX-3, Steffany 
Sugianto (IX-3) dengan Pembina Drs. Suko  
Rahardjo dan Drs. Djarmuko dalam lomba 
Matematika - Fisika. Selamat untuk semua..!

S2EC SMALA SURABAYA 2009

junior high school

Cucu : "Nek, di mana tempat menyimpan uang paling aman?"
Nenek : "Di dalam Alkitab, cu."
Cucu : "Lho, koq di dalam Alkitab?"
Nenek : "Karena orang yang suka membaca Alkitab tidak akan 
mencuri, sedangkan orang yang suka mencuri tidak pernah 
membaca Alkitab.
Cucu : “He.he., bemar juga ya nek..”
 ** www.cerita–kristen.com**

Juara I

Juara II
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Petra Immersion Programme 2009 merupakan 
kelanjutan program kerja sama antara PPPK Petra  dan 
Pei Hwa Presbyterian Primary School (PHPPS) Singapura 
dalam bentuk pertukaran pelajar. Tahun ini adalah tahun 
yang kedua program pertukaran pelajar tersebut, di mana 
PPPK Petra mengirimkan duapuluh siswa SD yang terpilih untuk mengikuti program ini di 
PHPPS Singapura pada tanggal 5 - 10 April 2009. Mereka adalah Donna Katrina, Jonathan 
Christian, Kezia Dewi Rona Liemen (SD Kristen Petra 1); Jeremy Immanuel Putra Tandjung, 
Diky Reisky Hariyanto, Amanda Alodia, Metta Edwillian Pratomo (SD Kristen Petra 5); Eugenia 
Prisca Tania, Yuni Dewi Permatasari (SD Kristen Petra 7); Jesselyn Hartono, Hanna Juliana, 
Maria Michelle Angela (SD Kristen Petra 9); Abraham Nathanael Kasogi, Arthur Kurniawan 
Wibisono, Harris Pratama Halim (SD Kristen Petra 10); Jessica Levina Kosasih (SD Kristen 
Petra 11); Gabriela Lika Inga Moekoe, David Ian, Leonardus Putera, Ariel Pratama (SD Kristen 
Petra 13). 

Pukul 08.00 WIB kami tiba di Bandara Juanda. Setelah kami 

meletakkan koper untuk dimasukkan ke bagasi, kami masih sempat 

berfoto-ria di ruang keberangkatan Internasional Juanda sebelum 

berangkat ke Singapura. Pesawat yang kami naiki bernama SilkAir. 

Pelayanan para pramugari sangat baik dan mengesankan. Setelah dua 

jam perjalanan, kami mendarat di Changi Airport Singapura yang 

bersih, rapi dan aman. Semua baik anak-anak maupun para pendamping 

dalam keadaan baik dan sehat (tidak ada yang mabuk udara). Setelah 

mengambil koper, kami langsung naik bus menuju Esplanade Building, 

yaitu bangunan yang menyerupai buah durian yang suuaaangat besar 

dan luuuaaass. Dari Esplanade kami berjalan kaki menuju Merlion 

Statue. Kalian tentu tahu 'kan? Patung Merlion seperti apa, ternyata 

lebih besar dari gambar yang biasa ada di gantungan kunci eh eh ya 

tentulah… . Setelah dari Merlion kami melihat dan membaca sejarah 

Sir Raffles. Beliau adalah politikus ternama yang membela Singapura 

pada waktu diserang oleh Jepang. Setelah mengunjungi semua tempat 

tersebut, kami langsung check in di hotel.

Minggu, 5 April 2009

Hari ini merupakan hari terakhir kami mengikuti kegiatan di Pei Hwa, yang 

bertepatan dengan International Friendship Day. Pada peringatan 

International Friendship Day siswa dari Pei Hwa menampilkan nyanyian, tarian, 
ansamble gitar serta permainan perkusi dari alat-alat rumah tangga seperti 

kaleng dan lail. Sebagai penutup kami menyanyikan lagu “Manuk Dadali” dan 

diiringi tarian yang dibawakan oleh Ariel dan Donna, yang disambut dengan tepuk 

tangan meriah oleh seluruh siswa Pei Hwa. Sebelum penampilan tersebut Amanda 

menyampaikan short speech yang intinya kesan dan pesan selama mengikuti 

kegiatan di sekolah Pei Hwa. Kepala sekolah Pei Hwa, Mrs. Foo memberikan 

apresiasi penampilan kami, dan ia juga terkesan dengan short speech yang 

disampaikan Amanda serta tarian yang dibawakan oleh Ariel. Kami juga 

menyerahkan suvenir yang kami bawa dari Surabaya kepada partner kami di Pei 

Hwa yang berupa wayang, pembatas buku dan ballpoint. Setelah dari sekolah, 

kami mengikuti Sentosa Island Tour. Dari semua attractions yang paling keren 

adalah Songs of the Sea yaitu pertunjukan yang menggabungkan permainan air, 

api, laser dan cahaya. Dari Sentosa Island kami langsung pulang ke hotel untuk 

beristirahat.

Kamis, 9 April 2009

Kami kembali mengikuti kegiatan sekolah di Pei Hwa sampai 

siang hari. Seusai sekolah, kami pergi ke Science Centre. 

Saaaangat seru dan banyak pengetahuan yang dapat kami 

pelajari di sana. Ada Ilusi Optik, Percobaan Petir, Getaran, 

Ilusi Cahaya, ruangan untuk melihat sel-sel darah dan lain 

sebagainya. Teman-teman juga mencoba “menyetrumkan” 

diri ke kursi listrik. Setelah puas di Science Centre kami 

kembali ke hotel. Dalam perjalanan pulang ke hotel, salah 

satu teman kami yang bernama Jeremy, hari ini tepat 

berulang tahun ke-11 dan dirayakan dengan sangat fun di 

dalam bus. Teman-teman serempak menyanyikan lagu 

“Panjang umur dan potong kuenya... eh.. bagi cokelatnya”. 

Jeremy mengucapkan terima kasih dan juga menyampaikan 

pidatonya dengan judul “Proklamasi Ulang Tahun”. David 

Ian, Harris, Diky dan Ariel mempersembahkan nyanyian rap 

buat ulang tahun Jeremy. Ngerapnya ngawur tetapi  

luuuuucccuuuuuu…. sekali dan banget-nget…

Rabu, 8 April 2009
Hari ini kami tidak jadi mengikuti kegiatan sekolah di Pei Hwa, karena 

insiden terjebak di lift tadi malam, sehingga kami harus pindah hotel. 

Lalu pukul 13.00 siang kami pergi ke Discovery Centre. Kami menonton 

film tentang ikan-ikan yang sudah hampir punah, ikan paus dan lumba-

lumba, ceritanya sangat berkesan, pesan moralnya sangat baik baik dan 

mendidik. Setelah itu kami melihat film “So Singapore” yang sangat 

lucuu… . Pada bagian Let's Dance Jeremy dan Hanna mengawali menari. 

Kami juga sangat tertarik dengan robot pintar yang bernama Little 
George yang dapat menyanyi, menghitung dan berinteraksi dengan para 

peserta. Kami melanjutkan perjalanan ke tempat-tempat yang lain yang 

sangat menarik, salah satunya adalah Friends In the Block. Selesai dari 

sana kami kembali ke hotel untuk beristirahat.

Selasa, 7 April 2009

Petra 
Immersion 

Programme 
2009

200905 A-10 pril 

Pukul 09.00 pagi kami pergi ke China Town untuk 

membeli oleh-oleh dan langsung ke Changi Airport 
untuk pulang ke Surabaya. Nah, waktu itu kami 

saling berjanji tetap ingat satu sama lain, walaupun 

kami harus kembali ke sekolah Petra yang berbeda. 

Hiks… T3T sedih ya, baru beberapa hari bersama-

sama sudah harus berpisah. Selesai sudah 

perjalanan yang sangat mengesankan dan 

menyenangkan. Semoga program ini dapat terus 

berlanjut, tidak hanya anak SD, tetapi juga SMP 

dan SMA… supaya saya bisa ikut lagi. Pesan buat 

adik-adik kelas I sampai kelas IV, belajarlah dengan 

giat, rebutlah kesempatan belajar di Pei Hwa, asyiiik 
bener nggak bohong. Saya jamin sangat 

mengesankan, menyenangkan dan pasti tambah 

pengetahuan. Buat teman-teman yang mau melihat 

foto-foto kegiatan kami selama di Singapura buka 

aja internetmu di www.pppkpetra.blogspot.com.  

Jumat, 10 April 2009

Bagaimana pengalaman mereka selama di Singapura? 
Mari kita ikuti ulasan lengkap yang ditulis oleh Maria Michelle Angela.

K

pukul 07.30 kami berangkat ke Pei Hwa. Di sana kami serombongan disambut oleh 
Kepala Sekolah (Mrs. Foo) beserta staf. Ternyata Pei Hwa sangat besar dan luas, 
jumlah muridnya dua ribu anak. Kami belajar banyak di Pei Hwa, ada pelajaran PE, 
Matematika, Science dan Mandarin (yang sangat sulit dimengerti) ya disana 'kan 
bahasa Mandarin dan bahasa Inggris merupakan bahasa sehari-hari, jadi kita ya 
kalah, cuma kalah selangkah aja kok, pokoknya kalau mau belajar giat, ya samalah, 
pasti kita bisa!. Pada waktu PE kami harus jogging 5 kali memutari area olah raga di 
Pei Hwa yang sangat luas. Aduh, capai deeh, jangan bayangkan deeh... nanti kalian ikut 
capai dan berkeringat. Pulang sekolah kami pergi ke Singapore Zoo, di sana banyak 
sekali binatang-binatang yang terawat dengan baik, bahkan masih banyak binatang 
yang sudah langka misalnya harimau putih dan lain-lain.Pulang ke hotel ingin rasanya segera tidur, uwalah… ada insiden yang sangat tidak 
diharapkan sama sekali dan terjadi pertama kali dalam hidupku.. TERJEBAK DI LIFT 
HOTEL!!!. Bayangkan… hampir satu jam terjebak di dalam lift yang sempit dengan 
sepuluh teman perempuan dan satu ibu guru pendamping?!?! wooow… benar-benar 
panas dan takut sekali, bahkan saya sampai menangis, demikian juga kawan-kawan 
sudah menahan tangis, mungkin malu ya, satu jam lama 'kan?? Puji Tuhan akhirnya bisa 
terbuka.

ami mendapat morning call pukul 06.00 waktu Singapura. Setelah mandi dan makan, 

Senin, 6 April 2009
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Petra Immersion Programme 2009 merupakan 
kelanjutan program kerja sama antara PPPK Petra  dan 
Pei Hwa Presbyterian Primary School (PHPPS) Singapura 
dalam bentuk pertukaran pelajar. Tahun ini adalah tahun 
yang kedua program pertukaran pelajar tersebut, di mana 
PPPK Petra mengirimkan duapuluh siswa SD yang terpilih untuk mengikuti program ini di 
PHPPS Singapura pada tanggal 5 - 10 April 2009. Mereka adalah Donna Katrina, Jonathan 
Christian, Kezia Dewi Rona Liemen (SD Kristen Petra 1); Jeremy Immanuel Putra Tandjung, 
Diky Reisky Hariyanto, Amanda Alodia, Metta Edwillian Pratomo (SD Kristen Petra 5); Eugenia 
Prisca Tania, Yuni Dewi Permatasari (SD Kristen Petra 7); Jesselyn Hartono, Hanna Juliana, 
Maria Michelle Angela (SD Kristen Petra 9); Abraham Nathanael Kasogi, Arthur Kurniawan 
Wibisono, Harris Pratama Halim (SD Kristen Petra 10); Jessica Levina Kosasih (SD Kristen 
Petra 11); Gabriela Lika Inga Moekoe, David Ian, Leonardus Putera, Ariel Pratama (SD Kristen 
Petra 13). 

Pukul 08.00 WIB kami tiba di Bandara Juanda. Setelah kami 
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Minggu, 5 April 2009
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kegiatan di sekolah Pei Hwa. Kepala sekolah Pei Hwa, Mrs. Foo memberikan 

apresiasi penampilan kami, dan ia juga terkesan dengan short speech yang 

disampaikan Amanda serta tarian yang dibawakan oleh Ariel. Kami juga 
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askah tahun ini merupakan Paskah kartu tersebut merupakan pokok-pokok 
yang paling istimewa bagi keluarga doa dari seluruh keluarga besar SD Kristen Pbesar SD Kristen Petra 11. Selain Petra 11 kepada Tuhan Yesus 

merayakan Paskah, juga Kristus.
merayakan 25 tahun hari Kemudian dilanjutkan dengan 
jadi SD Kristen Petra 11 acara tiup lilin dan pemotongan 
Surabaya. kue tar oleh Ibu Yulianti Salim, 
Untuk memperingati S.Pd..  Potongan kue diberikan 
kedua momen spesial Ibu Yuli kepada salah satu siswa 
tersebut, siswa dan guru SD Kristen Petra 11.
mengadakan kebaktian Ibu Yulianti juga memberikan 
bersama dan menghias beberapa hadiah bagi siswa 
telur paskah pada tanggal yang memiliki kepedulian 
17 April 2009 yang lalu. tinggi terhadap teman, guru, 
Kebaktian Paskah dipimpin atau sekolah.
oleh Pdt. Annil Dawan. Selain itu siswa dan guru 
Dalam kesempatan itu, melakukan Perjamuan Kasih bersama 
siswa dan guru menempelkan kartu ucapan untuk mewujudkan rasa syukur kepada 
dan harapan bagi SD Kristen Petra 11 di Tuhan atas penyertaan Tuhan selama 25 
Kayu Salib berukuran 2,5 m x 3,5 m. Kartu- tahun berdirinya SD Kristen Petra 11.

CERAMAH 

ada tanggal 7 April 2009 di Ruang Media 
SD Kristen Petra 11 Surabaya siswa siswi Pkelas IV mendapat penjelasan dari drg. 

Gita S. tentang kesehatan gigi.
Ceramah tersebut berisi tentang jenis-jenis gigi, 
dan cara merawat gigi yang baik. Hal ini 
bertujuan agar siswa dapat mengenal gigi 
mereka dan cara merawatnya, sehingga mereka 
dapat memiliki gigi yang sehat dan kuat.

Kesehatan GigiKesehatan Gigi

EASTER DAY & 25 YEARS ANNIVERSARY 
OF PETRA 11 CHRISTIAN ELEMENTARY SCHOOL
EASTER DAY & 25 YEARS ANNIVERSARY 
OF PETRA 11 CHRISTIAN ELEMENTARY SCHOOL

Ibadah Paskah 2009

Pada tanggal 15 April 2009 para siswa kelas I – VI SD Kristen Petra 12 Sidoarjo mengadakan kebaktian Paskah 
di GKI Trunojoyo. Mereka dengan khidmat mengikuti ibadah tersebut. Melalui pujian dan doa, para siswa 
kembali mengingat kasih Tuhan Yesus yang begitu sempurna, yang sudah memulihkan dan menebus dosa 

umat manusia. Pada acara ibadah tersebut, para siswa juga mempersembahkan pujian yang merdu melalui 
tim paduan suara SD Kristen Petra 12 dari kelas I sampai kelas VI.

 SELAMAT MERAYAKAN PASKAH!

elementary school

ari Kamis, 16 April 2009 bertempat di aula 
SD Kristen Petra 10, drg. Gita Suwono Hdibantu suster Endang memberi  

penyuluhan tentang kebersihan gigi dan mulut 
pada siswa kelas IV. Cara menjaga serta 
membersihkan gigi dan mulut sangat penting kita 
pelajari agar sampai tua gigi kita masih baik dan 
tidak ada yang rusak. Mulailah dari sekarang kita 
rajin memeriksakan gigi ke dokter gigi setiap 
enam bulan sekali untuk mencegah gigi agar tidak 
berlubang dan rusak.

Siswa kelas VI memulai ujian praktik dari tanggal 16 
April 2009 – 24 April 2009. Salah satunya adalah 

mata pelajaran olahraga (kegiatan outdoor/di luar 
kelas) dimana para siswa menyebutkan berbagai 

macam bau dari bumbu dapur (kunyit, jahe, jeruk 
nipis, dan lain-lain.) dengan mata tertutup.

engorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus 
dosa manusia. Tuhan sudah memberikan nyawa-PNya pada kita, lalu apa yang kita berikan pada 

sesama yang membutuhkan uluran tangan? Siswa kelas I - 
VI SD Kristen Petra 10 memperingati hari “PASKAH” pada 
hari Rabu, 15 April 2009 dan pada hari Sabtu, 18 April 2009 
beberapa wakil dari siswa mengadakan kunjungan ke Panti 
Asuhan Pondok Misi di Jl. Kedinding. Di sana mereka 
berbagi kasih dengan memberi bantuan sembako dan alat 
tulis bagi saudara kita di Pondok Misi

Kasih yang SempurnaKasih yang SempurnaKasih yang SempurnaKasih yang SempurnaKasih yang SempurnaKasih yang Sempurna

elementary school

Untuk memperingati Kebangkitan Tuhan Yesus, siswa SD Kristen Petra 13 menyelenggarakan kebaktian Paskah untuk siswa kelas I-IV dengan tema “ Kasih yang Sempurna “ di AULA lantai 3 dengan dilayani oleh Pendeta Setyahadi. Kegiatan berlangsung dalam dua gelombang, gelombang 1 untuk kelas I-III dan gelombang 2 untuk kelas IV – VI . Dalam kegiatan ini ditampilkan beberapa acara yang didukung oleh para siswa kelas I – VI yaitu antara lain : angklung, paduan suara, permainan biola .

Penyuluhan Gigi

Kunjungan ke Panti Asuhan
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utomotive 

P
ada tanggal 27 Februari 2009 
bertempat di Universitas Kristen Petra 
telah diselenggarakan Petra 

Outomotive Challange tingkat SMA/SMK se-
Kota Surabaya. Lomba yang diadakan dalam 
rangka untuk mengenalkan program baru, di 
bawah jurusan Teknik Mesin, program 
Otomotif, dan untuk menjaring minat para 
siswa Kota Surabaya di bidang otomotif ini 
memperebutkan hadiah berupa trofi, uang 
pembinaan, dan USPP sebesar 50 % apabila 
mendaftar sebagai mahasiswa di UK Petra. 
Pada kesempatan ini Liem Agus Budiman, 
Katong Narindra, dan Bangkit Bavana 
(ketiganya kelas XII Mesin Otomotif SMK 
Kristen Petra) mendapat juara II. 

ChallangeA utomotive 

Penyuluhan 

Hardi dan  Alex sedang mensosialisasikan 
hasil penyuluhan dari PPLH

e r t e m p a t  d i  P u s a t  t e r s e b u t ,  k e d u a  
Pendidikan Lingkungan o r a n g  D u t a  BHidup/PPLH, Seloliman, Lingkungan Hidup 

Trawas, Mojokerto, pada tanggal SMK Kristen Petra 
14-15 Maret 2009 Pemerintah Kota t e r s e b u t  
Surabaya, bekerja sama dengan mengundang para siswa kelas 
Dinas Pendidikan Kota Surabaya X  d a l a m  r a n g k a  
t e l a h  m e n y e l e n g g a r a k a n  m e n y o s i a l i s a s i k a n  h a s i l  
Penyuluhan Lingkungan Hidup. p e ny u l u h a n  d a r i  P P L H  d a n  
Pada kesempatan ini dua orang penandatanganan kesepakatan 
siswa SMK Kristen Petra, Hardi bersama yang isinya:
Vantinus Kristiono Pamungkas 1. Wa r g a  s e k o l a h  a g a r  
(ke las  X  MO) ,  dan Yonatan membuang sampah di tempat 
Alexander Winarko (kelas XI EI) yang telah disediakan dengan 
diundang menjadi peserta aktif memilah antara sampah kering dan 
Penyuluhan Lingkungan Hidup. sampah basah.
P e n y u l u h a n  d e n g a n  t e m a  2. Menegur siswa lain yang 
P e n i n g k a t a n  E d u k a s i  d a n  tidak membuang sampah pada 
Komunikasi Masyarakat di Bidang tempatnya dan tidak sesuai dengan 
L i n g k u n g a n  k e p a d a  Pe l a j a r  keadaan sampah (sampah kering 
SMA/SMK gelombang I se-Kota dan sampah basah)
Surabaya akhirnya menobatkan 3. Para siswa kelas X  secara 
kedua siswa SMK Kristen Petra berkelompok diwajibkan membuat 
tersebut sebagai peserta dengan kompos (komposter)
prestasi terbaik. 4. Mengimbau pengelola 
Menindaklanjuti hasil penyuluhan kantin agar tidak menjual makanan 

yang dik antongi  (diwadahi)  
dengan plastik

Komitmen tersebut merupakan 
p r o g r a m  P e m e r i n t a h  K o t a  
Surabaya yang bekerja sama 
dengan Dinas Pendidikan yang 
harus dilaksanakan oleh sekolah. 
Kegiatan ini akan selalu dievaluasi 
oleh Pemkot dengan pemberian 
penghargaan dan sanksi tertentu 
bagi pelaksananya.

Lingkungan Hidup

Give thanks unto the Holy OneGive thanks because He's givenJesus Christ, His Son................Lagu di atas menjadikan suasana haru menjadi begitu kental 

dengan nuansa kekhusyukan, mengiringi langkah-langkah 

keluarnya  sejumlah hampir seribu siswa dari 24 kelas 
ditambah para guru yang ada di SD Kristen Petra 5. Dipandu 

oleh guru kelas masing-masing, mereka berbaris rapi dan 

khidmad menuju ruang aula di lantai 4 untuk menyatakan 

rasa syukur dan penghargaan mereka atas peristiwa Paskah,  

yang merupakan tonggak iman Kristiani bermula. 
Selalu baru dan berbeda dengan yang sebelumnya, itu 
semangat kasih yang hendak mereka sampaikan. Kali ini 
dengan menyalakan seribu lilin yang menjadi simbol nyala 

iman dan semangat mereka menapaki jalan hidup Kristus di 

dalam karya. Dan media yang mereka gunakan adalah salib 

besar berbentuk spiral yang dibingkai bak sebuah lukisan 

raksasa, semuanya dari kawat beton yang dibentuk tiga 
dimensi yang dipenuhi dengan seribu lilin. Mereka akan 
segera menyalakannya pagi itu.Hari Sabtu, 18 April 2009, sebuah momen paskah yang sulit 

terlupakan. Memukau! Itu kata yang paling tepat untuk 
menggambarkan suasana penyalaan seribu lilin oleh para 

guru dan siswa SD Kristen Petra 5. Semoga nyala lilin-lilin itu 

mewakili semangat mereka menapaki jalan cinta, 
mengorbankan diri bagi sesama dan bukan mengorbankan 

sesama demi diri kita. Selamat Paskah!

1000 1000 
Lilin

g
e
m

a
p
e
tra

  
  

  
  

  
  

 m
e

i.2
0
0
9
.5

2

12

elementary school

Membuat Es Kopyor

Kata orang-orang membuat es kopyor sintetis itu susah. Kami siswa kelas III SD Kristen Petra 7 mau buktikan bener nggak sich buat es kopyor sintetis itu susah ???Pada bulan Maret guru kami mengajarkan kepada kami cara membuat es kopyor sintetis, kami mengikuti dan mencobanya sendiri,  eh …. Emang ribet yach !! Tapi setelah jadi, hemm…kami semua puas sekali.  Es kopyor sintetis buatan kami ternyata huuenak ……..!!!!
Mau tahu bahan-bahan yang dibutuhkan ? Catat yach !! bahannya santan dari buah kelapa, air degan,

gula yang dicairkan, garam, agar-agar, dan sirup..Nach setelah belajar di sekolah, kami akan belajar membuatkan mama dan papa di rumah ah !!!!
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roses pembangunan gedung TK dan SD Kristen Petra 7 

sudah sampai pada tahap pengecoran lantai dua Pgedung SD bagian belakang. Tower crane juga sudah 

terpasang untuk mempercepat pemindahan material ke  lantai dua. 

Jika tidak ada kendala maka gedung tersebut akan selesai pada 

bulan Februari 2010.

Nantinya TK Kristen Petra 7 akan menjadi sebuah 

sekolahan yang dipenuhi dengan fasilitas yang dapat membuat para 

siswa merasa jauh lebih nyaman, karena selain terdapat kolam 

renang ada juga ruang Kegiatan Bermain Bebas, ruang serba guna 

serta Taman Lalu Lintas. Pasti menyenangkan nantinya.

Sedangkan gedung SD, merupakan sebuah bangunan 

bertingkat lima yang akan dibangun di sebelahnya, dengan fasilitas 

yang terdiri atas 24 ruang Kelas, ruang Musik, ruang Paduan Suara, 

ruang Lukis, ruang Tari, ruang Tiwisada, ruang Laboratorium, ruang 

Media, dan ruang-ruang lain seperti yang ada di gedung TK. 

Disediakan juga lift yang dipergunakan untuk mempermudah 

menuju ruangan yang ada di lantai atas. 

Secara keseluruhan desain bangunan ini dibuat 

sedemikian rupa sehingga membuat siswa merasa lebih betah 

berada di sekolah, dan suasana gedung sekolah ini lebih 

menggairahkan untuk belajar dan membaca karena semua ruang 

kelas dan ruang lainnya akan dilengkapi dengan pendingin ruangan.

Lahan parkir yang luas akan mengurangi tingkat 

kemacetan yang menjadi kendala/masalah di kompleks sekolah 

yang berada diarea padat lalu lintas, sehingga mengurangi dampak 

yang merugikan lingkungan.

Diharapkan dengan selesainya gedung yang baru ini, TK 

dan SD Kristen Petra 7 akan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat 

masa kini yang semakin berkembang. Mari kita dukung dan doakan 

agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana 

dan menjadi berkat bagi peserta didik kita. 
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 celebration easter
Paskah ? Pasti udah kebayang dalam pikiran kita pengorbanan 
Yesus, bukit Golgota, dan kebangkitan Yesus.
Sungguh karena kasih Allah yang besar kepada kita sehingga Ia rela 
menderita dan disalibkan.
Pada hari Jumat, 17 April 2009 siswa-siswi SD Kristen Petra 7 merayakan 
hari Paskah di GSJA Ebenhaeser, Jalan Ambengan No. 2 Surabaya. 
Mereka mempersembahkan talenta mereka bagi Tuhan, seperti memuji 
Tuhan, bermain musik, membaca puisi. Pada perayaan paskah mereka 
juga menyaksikan pemutaran film tentang pengorbanan Yesus untuk 
menebus dosa kita, tak ketinggalan juga mereka mendengarkan Firman 
Tuhan yang disampaikan oleh Pdt. Joko Sugiarto, S.Th.

Pembangunan 

Gedung TK dan SD Kristen Petra 7 KalianyarPermainan yang berhubungan dengan air 

umumnya sangat mengasyikkan bagi anak 

–anak. Salah satunya adalah kegiatan 

berenang. Anak – anak di TK Kristen Petra 9 

sangat antusias jika tiba gilirannya untuk 

kegiatan berenang. Kegiatan berenang ini 

diadakan bergiliran dan setiap kelas 

mendapat giliran dua minggu sekali. Diawali 

dengan kegiatan pemanasan, kemudian anak 

–anak mulai berlatih gerakan kaki, tangan 

dan seterusnya di bawah bimbingan guru 

renang dan guru kelas. Bagi anak – anak juga 

disediakan pelampung untuk keamanan 

mereka, walaupun kolamnya tidak terlalu 

dalam bagi anak –anak. 

Kegiatan BerenangKegiatan BerenangKegiatan Berenang

Menyanyi BersamaMenyanyi Bersama

Tim Menyanyi Bersama TK Kristen Petra 9  berhasil  meraih 
sepuluh besar dalam Lomba Menyanyi Bersama Tingkat Kota 
Surabaya , mewakili Kecamatan Wonocolo. Tim ini terdiri atas :  
Bintang Javier     ( B.1 ), Christian ( B.1 ), Veline ( B.1 ), Louis 
Ferdinand  ( B.3 ), Althea ( B.3 ), Radita ( B.4 ), Aaron Alvarado  ( 
B.4 ), Vita ( B.4 ) dan Putera Yan ( B.4 )

Karena 

1+2+3+4+...+12 = 

78, dibagi 

jumlah warna = 

78:3 = 26. 

Tinggal mencari 

bilangan yang 

bila dijumlah 

menjadi 26. 
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Ralat Gema Petra No. 51 Tahun V 
Edisi April 2009 halaman 11:
“ Christoper N. Siswa ... 
SD Kristen Petra 7 ...”
Sebelumnya tertulis SD Kristen Petra 12

Dengan demikian kesalahan penulisan dari 
tim redaksi sudah kami koreksi, terima kasih.

R
A
L
A
T

Waahh.. ternyata 

jawabanya bisa banyak 

sekali, salah satunya 

seperti ini. 
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Trust in God,Trust in God,Trust in God,
Trust in God, itulah tema perayaan 
Paskah  anak-anak TK Kristen Petra 12 
yang dilaksanakan pada hari Kamis , 16 
April 2009. Berbagai macam acara 
ditampilkan, di antaranya : gerak lagu, 
baca puisi, menyanyi bersama, band 
bocah, menari, dan balet. 

ari ini aku  mengunjungi tempat yang 

belum pernah aku datangi…,namanya Puspa 

Lebo. Sesampai di sana, bu guru membantu H
kami membuat kelompok masing – masing dua orang , 

kemudian kami diberi satu kantong hitam yang 

disebut polibag berisi tanah dan sebuah tanaman 

kecil. Kami akan mencoba menanam terung untuk 

dibawa pulang. Kata bu guruku kami tidak boleh 

berebut dan harus bisa bekerja sama dengan teman 

kelompok.

Tiba – tiba Yovani berteriak “Lihaaat,aku berhasil 

menangkap kupu – kupu kuning, ternyata sayapnya 

haluuuus sekali”. Teman – teman…,Yovani berani 

sekali, kalau aku tidak berani memegangnya.

Setelah itu kami diajak berkeliling.Tempatnya luaaaas 

sekali, tanamannya banyak dan bermacam – macam. 

Ada buah melon juga sayur mayur. Kami juga diizinkan 

memetik kangkung sepuasnya. Ternyata cara 

mencabutnya juga tidak sembarangan lho… 

Selesai memetik, kami beristirahat dan bersiap – siap 

untuk pulang. Tanaman kecil yang kami bawa pulang 

itu akan kami pindahkan supaya bisa tumbuh besar 

dan berbuah banyak…

Itu tadi pengalamanku teman – teman…., kapan – 

kapan aku cerita lagi yach… !!?

Menanam 

Bersama 

Temanku

Menanam 

Bersama 

Temanku
TK Kristen 

Petra 10
TK Kristen 

Petra 10

TK Kristen 

Petra 12
TK Kristen 

Petra 12
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Kelompok B Melukis kipas bentuk telur
 Juara I: Angelica Gracia ( B-1 )
         II: Angelina Wiatmoko ( B-2 )
        III: Priscilla Allodya M. ( B-2 )
Kelompok A Mencocok gambar telur 
: Juara I: Sherafina Kioko H.  ( A-1 )
           II: Max Anderson  ( A-1 )
          III: Tiara Maharani ( A-2 )

Melalui perayaan Paskah ini, kami 
ingin menanamkan keyakinan pada 
anak-anak bahwa bila mereka 
berusaha sungguh-sungguh, maka 
Tuhan akan memampukan mereka 
melawan rasa takut, malu, tidak 
percaya diri, sehingga bisa tampil 
lebih maksimal lagi pada kegiatan-
kegiatan yang lain. Dalam peringatan 
Paskah 2009 ini, kami mngadakan 
lomba dengan dengan pemenang 
sebagai berikut :

kindergarten


