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Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam 
Gema Petra edisi bulan April 2014. Pada edisi ini, kami mencoba 
menghadirkan liputan-liputan seputar kegiatan siswa di lingkungan 
sekolah-sekolah PPPK Petra.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, PPPK Petra kembali 
memberangkatkan siswa-siswinya ke Pei Hwa Presbyterian Primary 
School di Singapura, dalam rangka Petra Exchange Program 2014. 
Untuk itu, redaksi menyajikan liputan tentang bagaimana pengalaman 
menarik mereka selama mengikuti program pertukaran pelajar ini. 
Berita yang lain juga tak kalah menarik, antara lain: kegiatan-kegiatan 
bermain yang seru di jenjang TK, acara ceramah bagi para orang tua 
siswa jenjang SD, acara malam pentas seni dan eksperimen kantin 
kejujuran di jenjang SMP, serta pencapaian prestasi-prestasi akademik 
dari para siswa jenjang SMA. Semua ulasan berita kegiatan ini kami 
hadirkan untuk Anda.
  
Terima kasih kepada pihak sekolah yang telah mengirimkan materi 
untuk Gema Petra edisi April 2014 ini. Kirimkan masukan dan saran 
Anda ke alamat redaksi atau melalui e-mail.

Semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat.
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Kompetisi ini diadakan seminggu setelah kami sukses meraih 
gelar Juara I dalam Engineering Physics Challenge 2014, 
yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember. Babak penyisihan kompetisi dimulai pada 16 Februari 
2014. Lomba ini cukup unik, karena pengumuman yang lolos 
ke semifinal akan diberitahukan di website perlombaan. Kami 
pun menunggu kemunculan pengumuman tersebut. Tiga hari 
berikutnya, ternyata sudah ada posting-an tentang nama yang 
masuk ke semifinal. Kami pun shock karena nama kami tidak 
tercantum dari mulai urutan pertama sampai terakhir. Kami 
pun berusaha menelepon panitia untuk bertanya apakah ada 
kesalahan di website tersebut. Ternyata, ada kesalahan, dan kami 
diberitahukan bisa lolos ke babak semifinal. Huhff..! 

Pada tanggal 22 Februari 2014, babak semifinal pun dimulai. 
Pada babak ini kami diberi soal dengan tingkat yang lebih 
tinggi dari sebelumnya. Tak lama kemudian, pengumuman pun 
dibacakan. Kami kembali terkejut karena nama kami berada 
di urutan bawah. Saya pun kembali bertanya kepada panitia. 
Panitianya pun membawa kami ke tempat koreksi soal untuk 
menunjukkan hasil kami. Ternyata, banyak yang salah koreksi dan 
kami mencoba untuk menanyakannya. Puji Tuhan, akhirnya score 
kami naik hingga kami dapat melanjutkan di babak final! 

Babak final dilaksanakan keesokan harinya. Pada babak final 
ini, terdiri atas dua babak, yaitu cerdas cermat dan rally.  Kami 
berusaha mengikuti semua babak dengan sebaik-baiknya. Dan 
ternyata, puji Tuhan... kami, Dicky Markus A. (XII IPA-4) dan Felicia 
Alvita T. (XII IPA-3), yang mewakili SMA Kristen Petra 2, berhasil 
kembali meraih Juara I dalam kompetisi fisika tingkat nasional 
yang diadakan oleh Fakultas MIPA Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember ini. Kami pun berhak atas trofi juara pertama dan uang 
penghargaan. Terima kasih untuk sekolah yang sudah memberi 
kami kesempatan, serta kepada bapak dan ibu guru yang telah 
membimbing kami. Thank you, God! 

Itulah sebuah majas yang patut disematkan kepada 
trio A-1 yang mewakili SMA Kristen Petra 1, dan 
mampu berbicara lantang di ajang bergengsi se-

Jawa-Bali dalam mata lomba yang bertajuk MAZE 
(Marketing Apprentice Zone) 2014.

Trio A-1 ini merupakan perpaduan dari tiga 
tingkat, yaitu kelas X, XI, dan XII. Mereka adalah 
Albert Timotius (X-3), Stanley Aldrich (XI IPA-3), dan 
Felicia Jiwantono (XII IPA-3). Ketiganya berhasil unjuk 
kebolehan dalam tahapan-tahapan lomba tersebut, 
baik dari babak penyisihan (quick question serta split 
and rally games) maupun babak final (pembuatan 
cafe dan slide). Mereka mampu menyisihkan 74 
kontestan lain yang berasal dari SMA-SMA se-
Jawa-Bali. Dalam lomba yang diselenggarakan oleh 
Universitas Kristen Petra pada tanggal 20–22 Maret 
2014 ini, mereka menyabet dua kategori kejuaraan, 
yaitu Juara I dan Juara Terfavorit. 

Keberhasilan duta SMA Kristen Petra 1 ini tidak 
terlepas dari peran dan dukungan para guru. Semoga 
raihan ini dapat memacu rekan-rekan yang lain untuk 
meraih prestasi di ajang lomba bergengsi lainnya, baik 
di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional, 
sehingga tagline A-1, the Smart One menjadi 
kenyataan. Viva A-1..!!! 
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Seperti itulah harapan yang tergambar di benak kami berdua, 
Melisa dan Meylinda —siswi kelas XII IPS SMA Kristen Petra 
3. Harapan untuk dapat berpartisipasi dalam mewujudkan 

generasi yang berkualitas menjadi pendorong bagi  kami untuk 
berkompetisi dalam LKTI (Lomba Karya Tulis Ilmiah) yang 
diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya pada tanggal 14 Februari 2014 hingga 2 Maret 
2014. Dengan tema acara “Let’s Improve Our Generation” dalam 
rangka memperingati Hari Gizi Nasional (tanggal 28 Januari), acara 
ini diharapkan dapat menyadarkan para siswa terkait pentingnya 
asupan gizi dan ASI eksklusif, terutama pada fase seribu hari 
pertama kehidupan. 

Usaha untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan 
anak yang harus disosialisasikan serta diterapkan sejak dini, 
membuat kami semakin terpacu untuk terjun dalam lomba ini. 
Berkat usaha kami untuk saling menguatkan, serta pemberian 
dukungan dan doa dari orang-orang terdekat, akhirnya kami berhasil 
menyelesaikan karya tulis yang berjudul “Langkah Awal Menuju 
Generasi Platinum” dengan baik. Kebahagiaan yang mendalam 
sungguh kami rasakan ketika judul karya tulis kami dinobatkan 
sebagai Juara I dalam kompetisi ini. 

Kiranya, melalui pengalaman kami, semangat teman-teman 
terus berkobar untuk menjadi yang terbaik dan biarkanlah ini kami 
persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan Tuhan. “Tiada hal yang 
sia-sia jika dilakukan dengan kesungguhan usaha yang disertai 
dengan doa.”

oleh: Melisa

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 
kembali mengadakan Competition of Accounting 
(COMPAC) tingkat SMA/SMK se-Jawa-Bali-NTB, pada 

hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014. Kami, Daniel Reynald 
(XII IPA-1) dan Daniel Octavianus (XII IPS-1), mengikuti 
event ini sebagai kompetisi terakhir kami di tingkat SMA, 
setelah berkecimpung dalam perlombaan akuntansi kurang 
lebih selama dua tahun terakhir ini. Seperti biasa, setiap 
kompetisi tidak pernah berjalan dengan mudah. Pada babak 
penyisihan, diambil tiga puluh besar dari total 85 tim yang 
mengikuti kompetisi ini, untuk maju ke semifinal. Puji Tuhan 
kami mampu lolos dengan menempati peringkat ke-12. Pada 
semifinal, tiga puluh tim tersebut dibagi menjadi enam pool, 
yang tiap-tiap pool-nya akan diadu cerdas cermat akuntansi. 
Hanya juara dari setiap pool yang dapat lolos ke babak 
final. Kami sangat kewalahan pada babak ini, namun Puji 
Tuhan... di dua soal terakhir, kami membalikkan keadaan dan 
mampu lolos ke babak final. Babak final terdiri atas babak 
presentasi dan babak tanya jawab oleh dewan juri. Kami 
berusaha mengeluarkan semua kemampuan terbaik kami di 
kompetisi terakhir ini. Puji Tuhan, kami berhasil membawa 
pulang Juara Harapan I. Kami bersyukur dan bangga bisa 
mempersembahkan piala kami yang ke-7, sekaligus yang 
terakhir bagi sekolah kami tercinta, SMA Kristen Petra 4. 
Terima kasih buat segala dukungan dan doa dari sekolah 
selama ini untuk kami. 

oleh: Daniel Reynald

COMPETITION OF
Accounting

Towards
the first generation

PLATINUM generation
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Pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 
2014, siswa-siswi SMP Kristen 
Petra 5 mendapat kesempatan 

untuk berkreativitas, yaitu membuat 
suvenir sebagai bentuk ucapan 
terima kasih mereka kepada orang 
tua. Itu adalah wujud terima kasih 
karena mereka telah dirawat dari 
kecil sampai sekarang —hingga 
duduk di bangku SMP— dan karena 
mereka dibesarkan dalam keluarga 
yang begitu luar biasa! Selain ucapan 
terima kasih, mereka juga bisa 
mengungkapkan permohonan maaf 
mereka kepada orang tua karena 
kenakalan-kenakalan mereka, tidak 
pernah menghormati, menuruti 
nasihat, atau bahkan telah melukai 
hati orang tua. Pokoknya bentuk 
suvenir mereka yang menggambarkan 

wujud kesetiaan mereka kepada 
keluarga.

Setiap siswa sangat bersemangat 
dan kreatif dalam membuat suvenir 
tersebut. Ada yang membuat 
boneka berbentuk ulat dari kain 
flanel, membuat papercraft yang 
menggambarkan anggota keluarga 
mereka, ataupun membuat bingkai 
foto yang menampilkan foto-foto 
keluarga mereka. Setelah selesai, hasil 
karya mereka kemudian disimpan 
yang nanti akan diberikan kepada 
orang tua mereka pada waktu 
penerimaan rapor sisipan, sebagai 
bentuk surprise kepada orang tua 
mereka.

oleh: Winnie

Pengalamanku mengikuti ajang 
Miss Indonesia 2014 ini berawal 
dari ketidaksengajaan. Awalnya 

saya tidak terpikir untuk mengikuti 
kompetisi ini pada usia saya yang 
masih tujuh belas tahun. Namun 
dalam satu kesempatan, saya diajak 
oleh seseorang yang baru saya temui 
saat itu. Dan saya pun yakin dan 
percaya, bahwa ini semua adalah 
rencana Tuhan.

Dengan percaya diri, berbekal 
pengetahuan dan semua yang 
diperlukan, saya melangkah mengikuti 
audisi Miss Indonesia pada tanggal 
20 Oktober 2013. Sesaat sebelum 
berangkat audisi dan setiap waktu, 
saya menyempatkan diri untuk 
berdoa. Tidak hanya tinggi dan 
cantik secara fisik saja syarat yang 
diperlukan, tetapi harus meliputi MISS 
itu sendiri, yaitu Manner-Impressive-
Smart-Social. Penjurian dilakukan di 
enam kota besar di Indonesia, yaitu 
Surabaya, Makassar, Bali, Medan, 
Bandung, dan Jakarta.

Puji Tuhan... saat mengikuti 
audisi Surabaya, saya lolos dan 
terpilih menjadi lima belas kandidat 
untuk audisi daerah Surabaya, yang 
nantinya akan dipilih lagi menjadi 
finalis 34 provinsi Indonesia. 
Setelah menunggu pengumuman 
selama kurang lebih dua bulan, saya 
mendapat kesempatan menjadi salah 
satu finalis Miss Indonesia 2014, dan 
menjadi bagian keluarga besar Miss 
Indonesia. Karantina berlangsung 
di Jakarta selama kurang lebih dua 
minggu, mulai tanggal 4–18 Februari 
2014. Saya mendapat kepercayaan 
untuk mewakili Provinsi Maluku 
Utara. Selama karantina, saya 
mendapat banyak pembelajaran yang 

berharga, mulai dari kedisiplinan, 
yaitu time management yang baik, 
kelas catwalk, public speaking, 
kunjungan-kunjungan ke perusahaan 
media, pabrik kosmetik, panti asuhan, 
wawancara, hingga gala dinner 
dengan diplomat/duta besar luar 
negeri, yang merupakan kehormatan 
bagi saya untuk bisa ikut di dalamnya. 
Selain itu, masih banyak lagi kegiatan 
selama di karantina.

Pada malam puncak Grand Final 
Miss Indonesia 2014 pada tanggal 
17 Februari 2014, saya bersyukur 
dan berterima kasih kepada Tuhan, 
meskipun saya belum mendapatkan 
mahkota, tetapi saya bangga dan 
sekaligus berterima kasih kepada 
papa, mama, adik, dan seluruh 
keluarga, keluarga besar SMA Kristen 
Petra 5, serta semua orang yang telah 
mendukung saya. Saya bersyukur 
bisa mendapat kesempatan yang 
langka dan berharga ini, karena 
saya merupakan salah satu finalis 
Miss Indonesia termuda —berusia 
17 tahun— dan masih bersekolah 
di jenjang SMA, yaitu SMA Kristen 
Petra 5. Bersyukur... sepulang dari 
karantina, saya mampu mengejar 
pelajaran, ulangan, dan ujian praktik 
yang tertinggal.

Pengalaman hidup yang indah dan 
paling berkesan ini tidak akan pernah 
terlupakan. Untuk teman-teman 
yang mempunyai kesempatan dalam 
mengikuti kompetisi sesuai dengan 
talenta masing-masing, ayo… jangan 
ragu-ragu melangkah, tidak ada 
kesempatan yang sama untuk kedua 
kalinya.God bless us!

oleh: Eudia Isabelle

Accounting
inilah ungkapan

Terima Kasihku

“ A Pleasant Experience

a Beauty Pageant.”
froM
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As the sun set, students of Petra 1 
Christian Junior High School had 
already been there for an hour, 

in the auditorium of Petra 1 Christian 
Senior High School. What was  happening 
there? Jeez, they were going to watch 
a fascinating art performance held by 
their beloved school.  Fascinating .... 
???? Why ... ??? All are in English. All the 
activities and attractions were intended 
to be delivered in English in accordance 
with the school excellent point which is 
English. English coloured the atmosphere 
since the ushers welcomed the guests 
politely, the choir opened the show, 
the principle delivered the speech, the 
singers sang the songs, the students 
performed the play until Mr. Christian 
closed the show with his prayer. In short, 
from the beginning till the end of the 
art performance, there was no other 
language used except English. To make 
this special moment to be excellent was 
not a simple way. We had to prepare 
everything well. Not only the students 
but also the teachers helped us how to 
speak English well when we welcomed 
the guests. We were inspired to show the 
best performance. Many students joined 
to be part of the performance. They 
were ballerinas, modern dancers, some 
group of bands, singers, and a big team 
of drama casts. They had practiced hard 
and prepared every single things so well 
that they could perform their best for the 

excellent art performance. And ... now 
it’s time to perform!

Sharply at 5:00 p.m. in the evening 
on lovely Saturday on February 8th, 
2014, the art performance was about 
to begin. Coming up with “The Fantastic 
Milestone” as the major theme of it, 
this performance was arranged as one 
of talent development implementations 
of Petra 1 Christian Junior High School. 
Students’ talents and creativities were 
considered the main point to be shown 
off attractively in the performance. 
The atmosphere of the auditorium 
became more mesmerizing due to the 
big applause and the cheerfulness of 
the students. Some musical worshiping 
songs by the choir of Petra 1 amusingly 
initiated the performance and Mr. Panca 
led praying in English. Wow!! It was 
amazing that the teachers of Petra 1 
were very good at English. 

Afterward, Mrs. Hariati Santoso, 
the principle of Petra 1, opened the 
performance with a motivating speech 
for the students. She admitted that 
she was so proud of the performance 
since this year art performance was 
different from the last year one. Is that 
so? Absolutely, yes! With regard to the 
implementation of the excellent point of 
our school, the current performance was 
executed in English. Moreover, the firm 
togetherness existed in Petra 1. It was 
shown from a great combination of the 

students’ hard work and the teachers’ 
supports and encouragement. 

The play performance was also great.  
A clear plot and good moral value of the 
drama were developed as the prior story 
line of the performance. It began with 
a story about a life of naughty kid and 
his adopted brother. The kid always did 
something bad to his brother. His father 
had no time for him because he’s too 
busy. It made him a bad student who 
always caused troubles in the school. 
A various tones of the performance 
were built up with the shows of the 
performers. The talented ballerinas and 
modern dancers dragged into serene 
atmosphere. The musical shows from 
the bands and singers completed this 
performance with energetic and fun 
air. The developed atmosphere of the 
performance and the story line of the 
drama were merged very well. The story 
ended with a touching scene when the 
naughty kid had a very terrible accident. 
It brought big impacts to him and his 
family. He regretted his bad attitude and 
his father realized that his job was not 
more important than his family. 

As the time went by so fast, we didn’t 
realize that the performance came to the 
end until Mr. Kristian came to the stage 
to close the show with devoted prayer. 
What a very spectacular performance! 
Thanks God for the fantastic 
performance. Long life Petra 1...!!!

The Fantastic
Milestone
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BE BRAVE karyawisata
to Honest ke Bhakti Alam

Di tengah maraknya keprihatinan mengenai 
kemerosotan nilai-nilai kehidupan, seperti nilai 
kejujuran dalam kehidupan kita, OSIS SMP 

Kristen Petra 2 menggagas sebuah kegiatan untuk 
merespons keprihatinan ini. Gagasan itu terwujud 
dengan dibukanya sebuah kantin yang dikhususkan 
untuk para siswa yang disebut kantin kejujuran. 
Kantin ini dibuka pada tanggal 13 Maret 2014 dengan 
semboyan “Be Brave to Honest.”

Alasan kami menyebut “kantin kejujuran” karena 
setiap siswa yang membeli makanan dan minuman, 
memasukkan sendiri uang yang harus dibayarkan 
ke dalam kotak yang telah disediakan tanpa adanya 
pengawasan dari bapak ataupun ibu guru. Pertama 
kali kantin ini dibuka, sempat terbersit keraguan 
apakah kantin ini dapat berhasil atau tidak. Namun 
keyakinan kami untuk menanamkan kejujuran dalam 
kehidupan, membuat kami percaya bahwa kantin ini 
dapat membantu menghidupkan kembali nilai-nilai 
kejujuran dalam diri kami. Melalui kantin ini, kami 
dilatih untuk disiplin diri dan antre, serta jujur. Kantin 
ini buka pada saat istirahat I dan II.

Menu yang kami sediakan tentu saja makanan 
sehat yang berisi nasi, sayur, lauk, dan buah. Khusus 
untuk buah, teman-teman boleh mengambil gratis. 
Kami juga menyediakan spaghetti dan jajanan 
tradisional yang sehat seperti nagasari. Kami 
memasang harga tujuh ribu rupiah untuk satu porsi 
makanan, dan dua ribu rupiah untuk satu botol air 
mineral. Di luar dugaan... hari pertama kantin ini 
dibuka, ternyata mendapat respons yang luar biasa 
dari teman-teman kami. Semua makanan yang 
disediakan ludes terjual. Setelah pulang sekolah, 
Jessica Putri dan Jeanette Aneta sebagai bendahara 
OSIS, menghitung keuntungan dari makanan dan 
minuman yang terjual. Dan keuntungan ini akan 
dipakai untuk kegiatan OSIS.
Mungkin keuntungan yang kami dapatkan tidak 
begitu banyak, namun semua itu terbayar dengan 
dicapainya tujuan dari kantin ini.

oleh: tim jurnalistik
SMP Kristen Petra 2

Pada tanggal 11–13 Maret 2014, siswa-siswi kelas VIII 
SMP Kristen Petra 3 secara bergiliran mengikuti kegiatan 
karyawisata di Perkebunan Agrowisata Bhakti Alam, yang 

terletak di Desa Ngembal, Kecamatan Tutur (Nongkojajar), 
Kabupaten Pasuruan. Dengan bus, kami berangkat dari sekolah 
pukul 07.15, dan tiba di sana pada pukul 09.30. Sampai di Bhakti 
Alam, kami disambut oleh tim pembimbing dan diberi pengarahan 
tentang kegiatan yang akan kami ikuti. 

Saat itu cuaca cukup cerah.... Kami semua bergembira, ketika 
melalui sebuah jembatan dan diajak naik kereta menuju ke 
tempat pasteurisasi. Seorang petugas menerangkan cara kerja 
mesin pasteurisasi susu. Sesungguhnya, susu hasil pasteurisasi 
lebih banyak kandungan vitaminnya dibandingkan dengan susu 
yang diproduksi oleh pabrik. Susu hasil pasteurisasi hanya dapat 
bertahan hingga tujuh jam, dan bertahan hingga tiga hari bila 
disimpan di lemari es. Seusai pengarahan, kami pun diberi susu 
hasil pasteurisasi.... Wah, rasanya enak dan segar! Setelah itu, 
kami melanjutkan ke tempat penghasil susu, ke tempat sapi-sapi 
gemuk yang siap untuk diperah. Kami mempraktikkan bagaimana 
memerah susu sapi, dan hal ini benar-benar merupakan 
pengalaman yang baru buat kami. 

Selanjutnya kami ke tempat pembuatan keripik buah yang 
menggunakan vacuum frying. Kemudian, kami melewati jalan 
setapak di tengah lahan pohon durian menuju ke sebuah kolam 
ikan. Di sana, kami mendapatkan informasi tentang budidaya ikan 
nila. Sebagai tempat edukasi terakhir adalah okulasi tanaman 
mangga, di tempat ini kami semua diajak untuk mempraktikkan 
cara okulasi beberapa jenis tanaman mangga pada sebuah batang, 
yang hasilnya bisa kami bawa pulang. Pada akhir kegiatan edukasi, 
kami berkeliling kebun seluas 65 hektar yang ditanami dengan 
berbagai macam pohon buah-buahan, dan kami mencicipi buah 
melon yang manis berjenis golden melon. 

Setelah makan siang, kami sempat ke tempat oleh-oleh untuk 
beli keripik dan buah-buahan. Dan akhirnya... kami pun kembali ke 
Surabaya. Sekalipun lelah, namun kami senang bisa memperoleh 
banyak pengalaman baru.

oleh: Paulina Alicia J.
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Hello friends! Today we woke up at 5:00 
a.m.. We were very excited. Because, 

today we were going to Singapore. We 
arrived at Juanda Airport early in the 
morning, at 7:20 a.m.. We gathered in 
front of Starbucks. We made a line and 
went to the plane. After two hours, finally 
our plane arrived in Singapore. We were 
very happy…! Thank God we arrived 
safely. From Changi Airport, we took a 
bus. The bus took us to Singapore Flyer. 
Singapore Flyer is a giant observation 
wheel. It was very big!!! It is the largest 
Ferris Wheel in the world. We could see 
Marina Bay Sands, Garden by the Bay, 
and many buildings from the capsule. 
After we rode the Singapore Flyer, we 

ate lunch in Singapore Food Trail. All of 
us ate Hainanese chicken rice. It was 
delicious. We were so full, because the 
portion was very big. After full, we went 
to Merlion. We were sad because, the 
fountain of the Merlion didn’t work. We 
took a lot of pictures there. The view 
was very wonderful. We could see many 
Singapore’s famous buildings. Such 
as Singapore Flyer, Marina Bay Sands, 
Esplanade, etc.. It was very hot there, but 
we were still excited. From Merlion, we 
went to Ibis Novena Hotel. After rest, we 
had dinner together in the hotel. We had 
soup, vegetables, noodles, and roasted 
chicken for dinner. It was an amazing first 
day!

After breakfast we quickly got into the 
bus and went to Pei Hwa. We were very 

excited to meet our buddies today! In PHPPS, 
the vice principals and teachers welcomed 
us. They brought us to the hosanna 
auditorium. It was like a hall. While we were 
waiting, the teacher explained to us about 
our schedules in Pei Hwa from Monday until 
Friday. Then, the other teacher, called Mrs. 
Sung, came with our buddies. Yay! Before 
teaching us, Mrs. Sung invited us to played 
Bingo. Then, she taught us Mathematics 
about fractions. Then, our buddies came. We 

were very happy. After introducing ourselves, 
we had a break. We studied about English 
too. Before going to Orchard Road, we had 
our lunch in Pei Hwa and then rode the bus. 
The bus dropped us in ION Orchard. From 
ION, we went to the underpass and straightly 
went to Lucky Plaza. We also visited 
Takashimaya Mall. We bought chocolate, 
candy, and some souvenirs. After dinner, 
we went back to hotel by MRT. MRT is an 
underground train, it’s very fast. From the 
MRT station we walked to our hotel. It was a 
long yet fun journey. 

As usual, we woke up at 5:30 a.m.. 
Then we took a bath and had 

breakfast. We took a bath at 6:00 
a.m., then we ate breakfast at 7:00 
a.m.. After that, we took a bus to Pei 
Hwa. We were very excited. At school, 
we learned three lessons today. The 
first was English. We studied about 
prefix. Then, we studied Math about 
fractions. After recess, the teachers 
took us for a walk around the school. 
Before leaving school, we learned 
about art and handycraft. We made 
a handycraft. The topic is “Positive 
and Negative Space”. It was so fun, 
because we must cut some papers 

and flip it. It was so cool. We made 
handycraft with our buddies. From 
Pei Hwa, we went to Presbytarian 
Community Service. It is a children 
care center which opens from 7:00 
a.m. to 7:00 p.m.. There, the children 
are taught in English and Chinese. 
We met many cute children there. 
They were very adorable. From PCS 
we went to Novena Square. We had 
dinner in the foodcourt. The food 
was very delicious. All of us were 
full. Then, we walked together to the 
hotel. We laughed and sang together 
on the way back to our hotel. It was a 
nice day….

23-29 MARCH 2014

PETRA EXCHANGE PROGRAMME
@PHPPS, Singapore
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We were excited today. Because, we 
were going to Marina Barrage with 

our buddies.It’s Matthew’s birthday today. 
We said happy birthday to him, one by one 
in the morning. We had breakfast at 6:45 
a.m.. Then, we went to Pei Hwa by bus. We 
had two lessons today. The first was Chinese 
tea culture. After the students of Pei Hwa 
explained and demonstrated how to pour 
Chinese tea, our lucky friends, Matthew 
and Caroline, were chosen to try doing it. 
After Chinese tea lesson, Pei Hwa teachers 
took us walking around outside the school 
environment and the neighborhood around. 

It was a very interesting journey. After 
school, we went to Marina Barrage with 
Pei Hwa students. In Marina Barrage, the 
tour guide explained to us about Marina 
Barrage. After the guided tour, we were 
taken upstairs. There was a green grassy field 
there. The scenery was awesome. We could 
see Marina Bay Sands, Gardens by the Bay, 
the Singapore Flyer, and also the sea from 
there. We took lots of pictures there. Before 
going back, we visited MBS. We rode a public 
bus today. It was very interesting! It is nice to 
see how Singaporean can keep their public 
transporation clean and neat. 

As usual, after breakfast we 
quickly went to Pei Hwa by 

bus. We were given an hour to 
prepare for our perfomances 
tomorrow. We gave the best 
for our final practice. Then, 
we went to Hosanna Hall to 
study with Ms. Sung. Our first 
lesson today was English about 
imperative. After recess, we 
had Mathematics lesson. Today 
was our last day to meet our 
partners. So, we exchanged 
phone numbers, e-mail 
address, home address, etc.. So 
sad! After lunch in the canteen, 
we went to Gardens by the 

Bay. It was soo cool inside the 
cloud forest and flower dome. 
The tour guide explained a lot 
about plants, trees, and flowers 
there. We also learned about 
the importance of keeping our 
environment clean and green 
to prevent global warming and 
save our future. After that, we 
went to China Town. In China 
Town, we had our dinner and 
then we bought some souvenirs 
and snacks for our family and 
friends in Surabaya. It’s been a 
long day. We were so tired but 
happy. 

Today was 
finally the 

last day to meet 
our buddies. 
The bus took 
us to Pei Hwa 
Presbytarian 
Primary School. 
We sang 
together on the 

bus to prepare for our perfomances. 
We had English lesson again today. 
After studying with our buddies,we 
gave our presents for our buddies. 
Our buddies gave us presents too, 
we were very happy. We got music 
lesson today. We learned two songs 
with kolintang-like instruments. 
It was a wooden xylophone. After 
thirty minutes, we went back to the 

hall for our perfomances. We were very nervous. 
Even tough we were not satisfied with our 
performances, we were happy because all of the 
audiences gave us applause. After the farewell 
ceremony, we had lunch. Pei Hwa had prepared a 
special lunch for us. We also said “Goodbye” and 
“Thank You” for welcoming us the whole week. 
At 2:00 p.m., we left the school. Then, we went to 
Sentosa Island. We went to Sentosa by cable car. 
It was so thrilling watching the scenery from the 
cable car. In Sentosa Island, we traveled to Images 
of Singapore to learn about the harmony of 
Singapore people. From there we went to Marine 
Life Park. We had a guided tour and learned a lot 
about fish and marine life. The aquarium there is 
so huge! Then, we had dinner and went to watch 
Song of the Sea by monorail. It was a long day, but 
we were so happy with what we had today.

Today was our last day in 
Singapore. But, we also happy, 

because we will meet our family soon. 
After we had breakfast, we went to 
Sun Yat Sen Nanyang Memorial Hall. 
Then, we went to Marina Square for 
lunch. After we felt full, we went to 
Singapore Changi Airport. We bought 
some souvenirs there for our family 
and friends. Finally it’s the end of 

our trip. It’s the end of our exchange 
program. But hopefully this is not the 
end of our friendship. Friends are 
forever! 

And as the years go by,
Our friendship will never die,

You’re gonna see it’s our destiny,
You’ve got a friend in me...

DAY 4

DAY 7



Belajar IPA yang disertai dengan praktik atau 
demonstrasi tentunya akan sangat menyenangkan 
dan memudahkan siswa dalam memahami materi 

pelajaran. Kali ini, kami, para siswa kelas V SD Kristen 
Petra 1, belajar pelajaran IPA dengan materi pesawat 
sederhana. Bukan pesawat terbang, lho...! Setiap alat 
yang berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia, 
itulah yang disebut pesawat. Pesawat ada yang rumit 
dan ada yang sederhana. Pesawat sederhana diperlukan 
bukan untuk menciptakan gaya atau menyimpan gaya, 
melainkan untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan. 
Ada beberapa jenis pesawat sederhana, seperti tuas 
(pengungkit), bidang miring, katrol, dan roda. Penerapan 
pesawat sederhana di sekitar kita yang sering dijumpai, 
yaitu papan perosotan, ayunan, jungkat-jungkit, gunting, 
pisau, paku, kereta bayi ataupun barang, dan sebagainya.

Agar lebih paham, guru kami pun 
mendemonstrasikan cara kerja tiap-tiap jenis pesawat 
sederhana. Selanjutnya, kami mendapat tugas prakarya 
untuk membuat miniatur taman dengan beberapa alat 
bermain yang memanfaatkan kerja pesawat sederhana. 
Jadi, selain belajar IPA tentang pesawat sederhana, kami 
juga belajar membuat desain taman yang indah. Wah, 
belajar menjadi lebih menyenangkan. Kami tertantang 
dan berusaha mengerjakan tugas dengan sebaik 
mungkin. 

Judul di atas adalah tema acara parenting yang 
diselenggarakan oleh SD Kristen Petra 10 untuk para 
orang tua siswa kelas V dan VI, dengan pembicara Pdt. 

Wahyu Pramudya, M.Th. yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 
tanggal 8 Maret 2014. Dalam kesempatan ini, Pdt. Wahyu 
mengemukakan bahwa penggunaan gadget pada anak-anak 
harus diikuti dengan adanya pengawasan dan bimbingan dari 
orang tua. Beliau menyampaikan tiga hal penting untuk orang 
tua agar bisa membimbing anak-anak dengan maksimal, yaitu: 
awasi, batasi, cari alternatif lain.

Setelah penyampaian materi oleh pembicara, beberapa 
perwakilan siswa naik ke atas panggung untuk menyampaikan 
puisi dan lagu yang mereka persembahkan untuk orang tua. 
Suasana menjadi mengharukan pada saat semua siswa kelas 
V dan VI masuk ke dalam ruangan dan memberikan ungkapan 
kasih sayang dalam bentuk kartu ucapan dan pelukan hangat 
kepada orang tua mereka. Orang tua juga berpartisipasi dengan 
menyampaikan ungkapan kasih sayangnya kepada anak-anak 
dengan penuh kasih.

Sebagai penutup, Pdt. Wahyu mengajak semua orang tua 
memeluk dan mendoakan anak-anak mereka. Teman-teman, 
marilah kita belajar menggunakan gadget dengan bijaksana. 
Ayo kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama papa, 
mama, adik, dan kakak ... karena mereka sangat mengasihi 
kita. Family is the most precious blessing so children should be 
grateful to be a part of it.

and Technology

Pesawat Sederhana?

Apa itu

Parents,

children
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“Matematika adalah pelajaran yang 
sangat menyenangkan bagi saya,” 
itulah kalimat yang diucapkan 

oleh Aaron Alvarado Kristanto, siswa kelas V SD 
Kristen Petra 9, sebagai ungkapan rasa sukanya 
terhadap pelajaran matematika. Kecintaan 
Aaron pada pelajaran matematika dibuktikan 
dengan prestasinya di bidang ini.

Pada tanggal 18 Maret 2014, Aaron 
mengikuti Olimpiade MIPA untuk bidang 
studi Matematika tingkat kota. Olimpiade ini 
diikuti oleh sembilan puluh siswa dari berbagai 
sekolah dasar se-Surabaya. Dari sembilan puluh 
peserta, diambil tiga siswa terbaik untuk maju 
ke Olimpiade MIPA tingkat provinsi. Aaron 
membuktikan dirinya dan berhasil menempati 
urutan pertama dari sembilan puluh peserta 
tersebut. “Thanks so much God for this chance!” 
ucap syukur Aaron ketika mengetahui dirinya 
lolos ke tingkat provinsi.

Apa yang membuat Aaron sangat menyukai 
matematika? Tentunya segala pelajaran akan 
terasa menyenangkan apabila kita menekuninya 
dan punya semangat untuk belajar. Banyak 
siswa yang berpikir bahwa Matematika adalah 
pelajaran yang sulit dan membosankan, tetapi 
tidak bagi Aaron. Dia berpendapat bahwa dia 
bisa bereksplorasi dengan cara-cara menghitung 
angka dan menggunakan logika dalam pelajaran 
Matematika. Nah, teman-teman... ayo kita 
mulai menekuni dan memupuk semangat 
belajar untuk pelajaran apa saja yang kita 
senangi untuk meraih prestasi!

Indonesia adalah negara maritim yang memiliki wilayah laut 
yang luas, sehingga tak heran bila ada banyak kapal-kapal 
hebat yang dikenal dalam sepanjang sejarah berdirinya 

Indonesia. Sebagai warga negara baik, sudah seharusnyalah kita 
menghargai dan mempelajari sejarah bangsa. Untuk itu, pada 
tanggal 12 Maret 2014, kami, siswa-siswi kelas V SD Kristen Petra 
12, mengadakan kunjungan wisata ke Monumen Kapal Selam 
(Monkasel) yang terletak di samping sungai utama Surabaya, 
Sungai Kalimas, tepatnya di samping Plaza Surabaya.

Monumen kapal selam ini diresmikan pada tanggal 27 Juni 
1998. Kapal selam tersebut bernama KRI Pasopati dengan nomor 
lambung 410. Panjangnya mencapai 76 meter dengan lebar 6,3 
meter. KRI Pasopati pertama kali bertugas dalam Operasi Alugoro 
pada tanggal 28 Juli 1962, yang merupakan bagian dari Operasi 
Trikora guna mengembalikan wilayah Irian Barat dari tangan 
Belanda ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami merasa 
senang sekali ketika pemandu wisata mengajak masuk ke dalam 
kapal selam tersebut. KRI Pasopati ini dibagi atas tujuh bagian 
ruangan, yaitu ruang torpedo haluan, ruang tinggal perwira, ruang 
periskop, ruang ABK, ruang diesel pendorong, ruang listrik, dan 
ruang torpedo buritan. Di ruang torpedo haluan terdapat empat 
peluncur torpedo dan beberapa tempat tidur bertingkat. Ruang 
tinggal perwira merupakan ruang peristirahatan khusus perwira 
sekaligus ruang makan serta tempat bekerja perwira. Ruangan 
periskop merupakan pusat pengoperasian kapal selam dan 
juga pusat informasi tempur. Selanjutnya, kami ke ruang diesel 
pendorong untuk melihat motor diesel yang digunakan sebagai 
pendorong utama saat berada di permukaan. Tidak kalah seru 
dengan ruang yang lain, di ruang listrik kami bisa melihat motor 
listrik yang berfungsi ganda. Jika kapal selam sedang menyelam, 
kapal menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan oleh baterai. 
Ketika dipermukaan, tenaga diesel akan menggerakkan motor 
listrik ini untuk mengisi baterai.

Waahhh… senang sekali rasanya bisa mengunjungi kapal selam 
bersejarah. Setelah puas berkeliling, kami pun beristirahat sejenak 
dan berfoto bersama. Melalui kunjungan wisata ini, wawasan 
kami semakin bertambah sekaligus merasa sangat terhibur.  
Kami berharap, suatu saat nanti kami bisa kembali mengunjungi 
monkasel ini.

Field Trip

MATEMATIKA

to Monkasel

ITU
Menyenangkan
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Kegiatan belajar yang aku ikuti di sekolah 
bermacam-macam, lho..! Mulai dari berhitung, 
menulis, komputer, bahasa Inggris, hingga 

bahasa Mandarin yang berlangsung pada setiap 
hari Selasa. Nah, hari yang kunantikan akhirnya 
tiba juga.... Hari Selasa, tanggal 4 Maret 2014, aku 
dan teman-teman TK Kristen Petra 12 kembali 
belajar bahasa Mandarin bersama Mr. Vito dan Ibu 
Yohana. Tidak sabar rasanya untuk bertemu dengan 
mereka lagi. Oh, iya teman-teman... PPPK Petra 
mendatangkan Mr. Vito dan beberapa laoshi (guru) 
yang lain dari The Hong Kong Polytechnic University 
(PolyU) dalam rangka program magang pengajaran 
bahasa Mandarin selama dua bulan di sekolah-
sekolah Petra, salah satunya adalah di TK Kristen 
Petra 12.

Hmm... hari ini akan belajar apa, ya? Ooh... 
ternyata belajar angka satu sampai dengan sepuluh 
dalam bahasa Mandarin, dengan mengambil stik 
es krim sesuai dengan jumlah yang diminta lewat 
tulisan yang dipegang masing-masing. Fun learning 
ini membuat kami semakin ingat dengan apa yang 
sudah dipelajari bersama pada hari ini. Tak terasa... 
waktu cepat berlalu, dan kami sudah selesai 
belajar. Thank you, laoshi... kegiatan hari ini sangat 
menyenangkan. Sampai ketemu minggu depan, ya..! 
Daaahhh...!!!

Pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014 yang lalu, teman-
teman TK A dari TK Kristen Petra 13 mengikuti kunjungan 
ke Dinas Pemadam Kebakaran Wilayah Rungkut, Surabaya. 

Kegiatan ini bertujuan agar mereka mengenal profesi petugas 
pemadam kebakaran atau fireman.

Di sana, mereka dikenalkan dengan peralatan yang biasa 
dipergunakan oleh petugas pemadam kebakaran dalam 
menjalankan tugasnya, di antaranya: jaket tahan panas, masker, 
helm pelindung kepala, selang air, tangga, dan banyak lagi yang 
lainnya. Setelah mendengar pengarahan dari petugas, mereka pun 
diperbolehkan mencoba memakai alat-alat tersebut dan berpose 
sebagai petugas pemadam kebakaran. Lalu, ibu guru menjelaskan 
bahwa tugas seorang pemadam kebakaran adalah tugas yang 
mulia. Petugas pemadam kebakaran adalah seorang pahlawan 
yang melawan panasnya api kebakaran dan berjuang keras untuk 
memadamkannya.

Bapak petugas juga berpesan kepada teman-teman agar 
tidak bermain api, karena api sangat berbahaya. Api kecil teman 
kita, dan api besar lawan kita. Oh ya, satu lagi pesan dari bapak 
petugas... yaitu menghafalkan nomor telepon darurat layanan 
pemadam kebakaran: 113. Hubungi jika memang ada keadaan 
darurat kebakaran. Tetapi... jangan dibuat mainan, yaaah..! 

Little

mari belajar

Firefighter

Bahasa Mandarin
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Kami Siap
Menghadapi

Masa Puber

Lomba Siswa Berprestasi tingkat Kecamatan 
Sukolilo yang diselenggarakan oleh Dinas 
Pendidikan Surabaya merupakan ajang untuk 

mengetahui sampai sejauh mana seorang siswa 
dapat dikatakan berprestasi. Tidak ketinggalan, 
SD Kristen Petra 5 yang diwakili oleh Edenia 
Maureen dan Sebastian Nicolas Tedy pun turut 
serta dalam lomba yang menguji pengetahuan 
dan keterampilan para pesertanya ini. Pada 
hari Senin, tanggal 3 Maret 2014, mereka 
berjuang mengikuti lomba tersebut dan ternyata 
berhasil meraih Juara I, sehingga memunculkan 
kebanggaan tersendiri serta nama baik bagi 
sekolah mereka. Hal ini tidak terlepas bahwa 
prestasi yang dimiliki adalah sebuah anugerah 
yang indah dari Tuhan.

Pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014, kami —siswa-
siswi kelas V SD Kristen Petra 7— berkumpul bersama 
untuk mendengarkan ceramah tentang kesehatan 

pada masa puber dan napza (narkotika, psikotropika, 
dan zat adiktif). Pada sesi pertama, kami dipisahkan 
dalam mendengarkan ceramah dari dokter. Siswa laki-laki 
berkumpul di ruang media bersama dr. Agustinus, dan siswa 
perempuan berada di ruang perpustakaan bersama dr. 
Emilia. Pada sesi kedua, kami bergabung untuk bersama-
sama mendengarkan penjelasan tentang bahaya napza.

Kami sangat bersemangat dalam mendengarkan 
materi-materi yang disampaikan, sehingga waktu dua jam 
terasa singkat. Banyak pengetahuan dan hal-hal baru yang 
kami dapatkan untuk menghadapi masa puber. Bahkan, 
kami sempat dibuat kaget dengan adanya narkoba yang 
dibuat dalam bentuk pil-pil yang lucu. Selain itu, kami juga 
diperlihatkan dengan beberapa contoh efek negatif dari 
napza. Hiiiii...!!! Seram juga ternyata. Dari situ, kami jadi 
bisa memahami bagaimana kami harus bersikap dalam 
menghadapi masa puber, dan kami harus sangat berhati-hati 
terhadap makanan yang dijual bebas, yang tidak jelas bahan 
dan asalnya. Jadi... masa puber, siapa takut...!

Pengalaman merupakan kegiatan belajar yang paling berkesan 
dan mudah diingat oleh siswa, karena siswa ikut berperan aktif 
di dalamnya. Kegiatan belajar secara kontekstual ini adalah 

perwujudan dari salah satu tujuan SD Kristen Petra 13 di aspek 
academic exellent. Untuk itulah pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014, 
segenap siswa kelas IV berkunjung ke Dinas Pertanian Kota Surabaya 
yang terletak di Jalan Pagesangan, Surabaya.

Kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan pengenalan dan 
pemahaman terhadap sumber daya alam khususnya pertanian. 
Selain itu, juga untuk menunjang pembelajaran IPS, IPA, dan Bahasa 
Indonesia. Dengan pembelajaran secara langsung, siswa bisa lebih 
memahami dan pengetahuan akan tertanam dengan baik dalam 
memori mereka, serta bisa mengembangkan keterampilan siswa dalam 
berbagai aspek. Siswa didorong untuk bereksplorasi melalui contoh-
contoh nyata yang tersedia di sekitar, baik itu dalam mengamati, 
menganalisis, maupun untuk menghasilkan satu kesimpulan yang 
nantinya akan dipresentasikan di kelas masing-masing. Pihak sekolah 
berusaha untuk menghadirkan wadah bagi siswa guna mengoptimalkan 
belajar siswa.

Kunjungan belajar

ke diNaS pertanian

Kota Surabaya

Aku bisa

Menjadi
siswa

Berprestasi
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Senam

my

Mengenal

Kesegaran Jasmani

orange

Alat Musik Gendang

Juice

Sesuai dengan tema pelajaran minggu ini, 
yaitu tentang  buah-buahan, pada tanggal 
10 Maret 2014, teman-teman kelompok 

A TK Kristen Petra 1 diajak untuk membuat 
minuman orange juice. “Hati-hati memotong 
jeruknya, yaaaa.....!” nasihat Bu Anis kepada 
mereka. “Ayo peras jeruknya, teman-teman!” 
seru Joyce  kepada teman-teman yang lain. 
“Heiii... air jeruknya turun, dan hampir penuh 
gelasnya!“ teriak James. Mereka semua sangat 
menikmati proses membuat orange juice ini, 
mulai dari memotong jeruk sendiri, memeras 
jeruk, menuangkan  sari jeruk ke dalam gelas, 
hingga meminumnya sambil menikmati roti 
kukus. Hmm... enaknya! Melalui kegiatan ini, 
teman-teman TK Kristen Petra 1 bisa merasakan 
sendiri pengalaman membuat minuman yang 
sehat bagi tubuhnya.

Pada pagi hari itu di TK Kristen Petra 11, sekitar pukul 08.00, 
siswa-siswi TK B terlihat berbaris dengan rapi. Hmm... mereka 
mau ke mana, ya?! Tak lama kemudian ... mereka berjalan 

menuju ke suatu tempat. Ooh... ternyata mereka ke ruang musik! 
Di sana, mereka belajar mengenal beberapa macam alat musik 
tradisional. Mereka tidak hanya mengenal alat musiknya saja, 
tetapi juga mencoba untuk memainkannya. Salah satu alat musik 
tradisional yang mereka mainkan adalah gendang. Ada pun lagu 
yang dimainkan saat itu adalah “Topi Saya Bundar”. Dengan penuh 
rasa gembira, mereka pun memainkan alat tersebut. Kegiatan 
yang diadakan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 yang lalu 
ini, bertujuan mengenalkan siswa akan macam-macam alat musik 
tradisional sederhana, dan mampu mendemonstrasikan ataupun 
memainkan alat musik tradisional sederhana tersebut.

Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengadakan Lomba Kesegaran Jasmani 
(SKJ) 2012 bagi siswa SD pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2014. Dalam 
lomba tingkat Kecamatan Sawahan yang berlangsung di SDK St. Vincentius 
ini, kami pun tidak ketinggalan untuk turut serta mewakili SD Kristen Petra 
11. Tim kami beranggotakan sembilan siswa, yaitu: Almerinda Dinovita, 
Airin Yulia A., Angeline Putri M., Chaterine Elisabeth O., Avelyna Gunawan, 
Fransiska Erin, Jennifer Oentoro, Marcella Anastasya K., dan Thalia Claresta 
Indriana M..

Salah satu tujuan diadakannya lomba ini adalah untuk menunjukkan 
kepekaan terhadap bakat dan minat siswa dalam bidang olahraga dan 
keterampilan yang berpengaruh dalam proses pendidikan ke depan. 
Sebelum lomba berlangsung, kami telah berlatih dengan semangat dan 
sungguh-sungguh. Dengan begitu, kami bisa memberikan yang terbaik. Dan 
seturut dengan berakhirnya lomba, kami tidak kecewa karena kami meraih 
Juara Harapan II. Kami bangga dengan raihan hasil ini, dan membuat kami 
lebih terpacu untuk semakin giat berlatih.
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Ibu guru mengajak aku dan teman-teman TK B untuk 
mengunjungi Panti Asuhan Bakti Luhur pada Hari Kamis, 
tanggal 27 Februari 2014 lalu. Tentu saja kami senang sekali 

dengan kunjungan ini, karena kami juga membawa bingkisan 
untuk dibagikan kepada teman-teman di panti asuhan tersebut. 
Sampainya di panti, kami langsung disambut oleh suster penjaga 
panti. “Mana Sus, teman-teman yang tinggal di sini?” tanya 
temanku. “Iya… ayo suster ajak kalian keliling panti dan bertemu 
dengan teman-teman yang ada di sini,” kata suster dengan 
ramah. Lalu kami dibagi menjadi dua kelompok, dan mulai 
berkeliling.

Kelompokku diajak ke rumah bagian lain. Di sana kami 
melihat ada anak yang tidur di karpet lantai, dan membuat 
kami sedikit merasa heran. ”Nah, anak-anak... mungkin kaget 
ya, melihat teman-teman yang ada di panti ini, karena memang 
teman-teman yang di panti ini tidak seperti anak-anak yang bisa 
bicara, berjalan, sehat, dan bersekolah. Teman kalian di panti 
ini adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka ada yang 
tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat, tidak bisa melakukan 
segala sesuatu sendiri, dan ada yang penderita hydrocephalus. 
Tetapi jangan takut ya... mereka tidak menyakiti kok,“ kata suster 
menjelaskan. Lalu, kami mulai berkenalan, serta mengajak 
mereka bermain dan bernyanyi. Teman-teman baruku di panti 
terlihat senang sekali dengan kedatangan kami. Setelah itu, 
kami berpamitan kepada suster dan mereka semua. ”Besok 
datang bermain lagi, yaa…!” kata salah seorang dari mereka. 
“Pastttiii...!!” jawabku dan teman-teman dengan semangat.

Dari kegiatan ini, kami belajar bahwa kami harus memiliki 
rasa peduli dan menyayangi semua ciptaan Tuhan, bagaimana 
pun kondisinya. Selain itu, aku juga bersyukur karena Tuhan 
sudah memberiku kondisi tubuh yang baik, jadi aku harus 
belajar dengan sungguh-sungguh. Nah... itulah sedikit cerita 
pengalamanku dan teman-teman TK B di TK Kristen Petra 7. 
Hehehe... sampai jumpa lagi, teman-teman...!

Berbagi

asyiknya

Kasih, yuk..!

mendengar cerita

di Sekolahku

Mendengarkan cerita merupakan salah satu 
kegiatan yang disukai oleh anak-anak. Coba 
lihat! Teman-teman TK Kristen Petra 5 sedang 

asyik mendengarkan cerita bu guru di luar kelas. Tentu 
saja dengan suasana yang baru, bisa membuat teman-
teman makin menikmati cerita bu guru. Kali ini, Bu 
Sari bercerita tentang Musa. Teman-teman... pernah 
dengar cerita tentang Musa? Kalau belum, ayo simak 
cerita kami, yaaa..!

Musa adalah seorang anak laki-laki dari keluarga 
suku Lewi. Sebelum Musa lahir, raja Mesir telah 
memerintahkan para bidan untuk membunuh semua 
anak laki-laki bangsa Israel yang lahir, karena pada 
saat itu jumlah orang-orang bangsa Israel lebih banyak 
dibanding bangsa Mesir. Mendengar berita itu, ibu 
Musa yang sudah menyembunyikan Musa selama tiga 
bulan, meletakkan Musa di tepi Sungai Nil (dengan 
harapan Musa dapat tetap hidup), yang kemudian 
ditemukan dan diangkat anak oleh putri Firaun.

Dengan menggunakan keranjang yang dibungkus 
daun palem dan boneka bayi, Bu Sari menceritakan 
kisah Musa sambil memeragakan bayi Musa yang 
diletakkan di keranjang, lalu dihanyutkan di kolam 
sekolah. Melalui cerita tersebut, kita bisa sama-sama 
belajar mensyukuri kehidupan yang sudah Tuhan 
berikan kepada kita, sehingga bisa menjadi anak-anak 
yang menyenangkan hati Tuhan, berguna bagi sesama, 
dan tidak menyia-nyiakan kehidupan yang sudah Tuhan 
beri. Tuhan memberikan rancangan yang penuh damai 
sejahtera dan bukan kecelakaan kepada anak-anak-
Nya. Jesus loves us....
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Aku suka sekali melihat kupu-kupu 
terbang.... Sayapnya berwarna warni. 
Ada merah, biru, kuning, dan juga hitam, 

lho...!
Di sekolahku, TK Kristen Petra 10, kami 

juga belajar tentang seekor kupu-kupu. Tetapi 
kupu-kupu itu belum terlihat bagus, karena 
sayapnya tidak berwarna. Nah, hari ini... tanggal 
6 Maret 2014, kami ingin memberi warna pada 
sayapnya.

Merah…   Red!
Oranye...  Orange!
Kuning...  Yellow!
Hijau...  Green!
Ungu...  Purple!
Merah muda...  Pink!

Wow... coba lihat..! Akhirnya gambar kupu-
kupuku terlihat lebih indah, lho...! Senangnya 
melihat kupu-kupuku berwarna-warni. Hihihi....

Shopping

Lihatlah

at Minimarket

Kupu-Kupuku

Pada  hari Jumat , tanggal 7 Maret 2014, teman-teman 
KB B dari KB Kristen Petra 9 mengikuti kegiatan 
bermain di luar kelas yang menyenangkan, yaitu 

‘pasar-pasaran’. Dalam kegiatan bermain ini, beberapa 
ibu guru berperan sebagai pedagang mainan, pedagang 
aneka makanan, dan lain-lain. Semua siswa diberi uang 
kertas (uang mainan), lalu mulai berbelanja dari satu kios 
ke kios lainnya, sambil membawa keranjang. Mereka pun 
berkeliling dan memilih barang ataupun makanan yang 
akan mereka beli. Mereka sangat senang sekali mengikuti 
kegiatan ini, karena bisa belajar akan cara berbelanja 
sekaligus bermain bersama teman-teman yang lain. Selain 
itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkenalkan salah 
satu profesi kepada teman-teman di KB Kristen Petra 9 ini, 
yaitu profesi pedagang. Hihihihi... asyiknya berbelanja di 
Minimarket KB Kristen Petra 9!
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