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Senang bisa berjumpa dengan Anda 
kembali dalam Gema Petra edisi 
bulan April 2015 ini. Pada edisi ini, 
kami telah menyiapkan beberapa 
liputan kegiatan menarik yang 
telah diselenggarakan di sekolah-
sekolah PPPK Petra, di antaranya 
adalah design and media workshop 
bagi siswa jenjang SMA dengan 
narasumber dari Nanyang Academy 
of Fine Art (NAFA), lomba gerak dan 
lagu Mandarin, lomba solo vocal, rally 
games competition bagi siswa-siswi 
jenjang TK, malam pentas seni, dan 
lain-lain. Selain itu, berita tentang 
prestasi para siswa PPPK Petra dalam 
berbagai kompetisi nasional juga 
kami hadirkan untuk Anda. Itu semua 
adalah liputan berita yang bisa Anda 
temukan dalam Gema Petra edisi kali 
ini.

Selamat membaca....



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Airlangga menyelenggarakan 
sebuah event yang bernama Commosphere 

pada tanggal 28 Maret 2015 lalu. Event yang 
diperuntukkan bagi siswa-siswi SMP dan SMA 
sederajat ini menyajikan workshop dan lomba-
lomba seputar dunia ilmu komunikasi. Untuk 
lomba, dibagi menjadi tiga jenis lomba, yaitu: 
news anchor, photography, dan pictory (picture-
story). SMA Kristen Petra 2 mengirimkan enam 
peserta news anchor, enam peserta photography, 
dan dua peserta pictory. Sebelum lomba, 
kami diwajibkan mengikuti workshop yang 
dibawakan oleh seorang praktisi news anchor di 
JTV dan seorang fotografer profesional. Banyak 
wawasan dan pengetahuan yang kami peroleh 
dalam workshop tersebut. Setelah workshop 
selesai, kami menukarkan voucher makan siang 
kami. Setelah itu, peserta news anchor diberi 
kesempatan unuk mempersiapkan 
diri, sementara peserta 
photography dan pictory 
mengikuti kakak pembina 
untuk menuju ke lokasi lomba. 

Perlombaan news anchor 
memang sempat terlambat 
tiga puluh menit, namun 
67 peserta yang mengikuti 
lomba tersebut pun sudah 
mempersiapkan fisik dan mental. Ada yang 
menggunakan blazer, heels, bahkan setelan jas 
untuk peserta laki laki. Kami berenam menunggu 
giliran kami masing masing. Dan saat nama kami 
disebut, kami berusaha untuk menampilkan 
yang terbaik di hadapan para juri. Beberapa dari 
kami juga sempat minder melihat keahlian para 
peserta lainnya, tetapi kami tetap percaya diri dan 
bersyukur karena perlombaan berjalan dengan 
baik. Sedangkan untuk peserta photography, 
lomba dilaksanakan on the spot di lokasi outdoor 
Kampus B Universitas Airlangga. Lomba dimulai 
sekitar pukul 13.30 hingga pukul 16.00 WIB. 
Pada awalnya, beberapa peserta kebingungan 
untuk menentukan objek foto apa yang hendak 
mereka ambil, sebab tema lomba ini adalah 
“Komunikasi Masa Depan” dan tipe fotonya 
harus human interest, sedangkan lokasi kampus 

yang cukup sepi membuat kami sulit untuk 
menggali ide. Tetapi, tiba-tiba salah seorang 
peserta fotografi, Yosafat Thenario, mempunyai 
ide untuk ‘menciptakan’ sebuah skenario foto 
ketika dia sedang menyeberangi sebuah selokan. 
Yosafat meminta tolong kepada dua kakak 
panitia untuk menjadi model fotonya. Keduanya  
diminta untuk memperagakan kecanggihan media 
telekomunikasi handphone yang memudahkan 
orang berkomunikasi tanpa dibatasi jarak, 
tempat, bahkan benua sekalipun. Untuk lomba 
pictory, peserta membawa perlengkapan sendiri. 
Temanya pun juga sama yaitu “Komunikasi Masa 
Depan”. Christian Muharto, salah satu wakil dari 
SMA Kristen Petra 2 mengatakan bahwa lomba 
pictory sangat menantang karena memiliki 
karakter gambar semikomik. Peserta diberi 
waktu tiga jam untuk membuat sketsa, mulai dari 

menggambar, memberi warna, hingga 
memilih judul.

Lomba berakhir pukul 17.00, 
dan hasil dari penjurian akan 
diumumkan pada pukul 20.00. 
Sambil menunggu, peserta 
menikmati hiburan-hiburan yang 
disediakan oleh panitia. Bahkan 
ada beberapa peserta yang 

pulang untuk beristirahat dahulu. 
Pada malam harinya, kami menikmati acara 

stand-up comedy dan beberapa pertunjukan 
sebelum pengumuman pemenang. Saat yang 
paling kami tunggu-tunggu pun akhirnya tiba 
juga, presenter membaca nama pemenang 
pictory terlebih dahulu, lalu photography, dan 
yang terakhir news anchor. Puji Tuhan... para 
wakil SMA Kristen Petra 2 merebut gelar Juara 
II di lomba pictory (Christian Muharto), Juara I 
di lomba photography (Yosafat Thenario), Juara 
I dan Juara II di lomba news anchor (Piniela 
Sutandi dan Melita Sharon), serta Juara Favorit 
untuk lomba pictory. Kami semua percaya bahwa 
ini semua karena kerja keras yang tak mengenal 
lelah, dan tak lupa akan kasih karunia Tuhan Yesus 
Kristus.

oleh: Yosafat, Piniela, dan MelitaCo
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Perkembangan dunia teknologi, dalam hal ini teknologi 
dunia maya, turut memberi pengaruh yang besar 
dalam kelancaran proses pembelajaran oleh para 

siswa, bisa pengaruh positif ataupun negatif. Peran orang 
tua sangat dibutuhkan dalam mengarahkan putra-putri 
mereka agar lebih bijak dalam memanfaatkan kemajuan 
teknologi tersebut. Sehubungan dengan hal itu, SMK Kristen 
Petra menyelenggarakan pertemuan orang tua siswa pada 
tanggal 28 Februari 2015, bertempat di perpustakaan 
sekolah. Pertemuan yang mengangkat tema “Penggunaan 
Fasilitas Dunia Maya” ini, dilaksanakan karena permasalahan-
permasalahan yang dihadapi oleh para siswa berkaitan 
dengan penggunaan gadget secara tidak bertanggung jawab. 

Para siswa yang mempunyai hobi menggunakan gadget 
yang berlebihan dan tidak mengenal ruang dan waktu inilah 
yang mengakibatkan mereka mengalami permasalahan 
belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Mereka lebih 
senang bermain-main dengan dunia maya mereka daripada 
belajar. Mereka lebih senang pergi bermain game online 
daripada pergi ke sekolah. Fasilitas gadget yang semakin 
canggih yang disediakan oleh para orang tua siswa inilah 
yang akhirnya bisa mengganggu proses belajar para siswa. 
Dra. Lanny Herawati yang diundang sebagai pembicara, 
memberikan pencerahan terhadap para orang tua agar 
mampu mengendalikan kesibukan putra-putri mereka 
terhadap penggunakan gadget yang berlebihan, dengan 
seringnya mereka bergelut dalam dunia maya mereka. Para 
orang tua diajak untuk mengerti dan memahami apa itu 
gadget dan dunia maya, yang apabila digunakan dengan 
benar akan membuahkan kebaikan, dan bila digunakan 
secara salah akan merugikan diri sendiri dan banyak orang.

Harapan setelah diadakannya pertemuan ini adalah 
mengajak orang tua agar dapat memantau dan mengarahkan 
putra-putri mereka dengan baik, sehingga mampu 
berkonsentrasi untuk belajar dengan baik dan benar di 
sekolah, serta dapat menyelesaikan masa belajarnya dengan 
nilai yang memuaskan.

SMA Kristen Petra 2 mengirimkan dua tim untuk 
ikut dalam lomba “Economics Week 2015” yang 
diselenggarakan oleh Fakultas Bisnis dan Ekonomika 

Universitas Surabaya, pada tanggal 13–15 Maret 2015. 
Lomba yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai 
SMA di Indonesia ini dibagi dalam empat babak. Pada 
hari pertama, kami mengikuti babak penyisihan, tiap 
tim peserta diberi sebuah kasus yang harus didiskusikan 
dan dipresentasikan. Kami sempat berkecil hati saat 
mendengar presentasi yang bagus dari kelompok lain, 
tetapi kami tetap optimistis karena masih ada babak 
kedua pada hari berikutnya.

Pada hari kedua ada babak investasi. Tiap tim harus 
mempertaruhkan sejumlah poin untuk menjawab soal. 
Nilai investasi ini akan diakumulasikan dengan nilai 
presentasi pada hari sebelumnya. Karena khawatir 
nilai presentasi kami terlalu rendah, kami memutuskan 
untuk all out, dan syukurlah jawaban kami tepat. Babak 
berikutnya adalah rally games. Kami diajak untuk 
bermain sambil belajar. Selain dituntut menggunakan 
ilmu yang sudah kami peroleh, kami juga dituntut 
mampu bekerja sama dengan baik. Setelah babak rally, 
tibalah saat yang paling mendebarkan... karena dari 
sekian banyak tim, hanya ada tiga tim yang akan lanjut 
ke babak final. Puji Tuhan...! Kedua tim dari SMA Kristen 
Petra 2 mampu lolos ke babak final.

Babak final yang digelar di Supermal Surabaya 
Convention Center, berupa permainan scrabble yang 
dimodifikasi dengan pertanyaan ekonomi. Setelah 
bersaing cukup sengit, hasil yang diperoleh adalah... tim 
I (Joshua Kevin, Lewi Setiabudi Y., dan Karolus Steven) 
meraih Juara I, dan tim II (Stefanny C., Evelyn,  dan Dicky 
R.) meraih Juara II. Semua hasil ini kami peroleh karena 
penyertaan dan kekuatan dari Tuhan Yesus semata. 
Thanks, Jesus!

oleh: Joshua, Karolus, Lewi

Economics week Pertemuan
Orang tua siswa2015



Fakultas Farmasi Universitas Surabaya mengadakan olimpiade 
kimia yang bertajuk “Chem-Is-Try Our Best” pada tanggal 
14 Maret 2015. Kami bertiga, Kevin Luke, Olivia Rusli, dan 

Harris Jefferson, mengikuti olimpiade berskala nasional ini untuk 
mewakili SMA Kristen Petra 1. Tak kurang dari empat puluh 
tim dari penjuru Indonesia turut meramaikan event ini. Pada 
babak penyisihan ada peraturan, apabila menjawab benar akan 
mendapat empat poin, apabila salah akan dikurangi satu poin, 
apabila tidak menjawab nilainya nol. Akumulasi poin pada babak 
ini akan ditambahkan terus sampai pada babak final. Pada babak 
penyisihan ini kami mengerjakan soal bermodal percaya diri, 
karena ada beberapa soal yang tidak kami temukan jawabannya. 
Puji Tuhan, tim kami menempati peringkat dua dengan perolehan 
127 poin. Kami lolos ke babak semifinal yang mengambil lima 
belas tim teratas.

Pada babak semifinal, yaitu rally game, tim peserta 
mengerjakan soal yang dipilih sendiri tingkat kesulitannya. 
Terdapat tiga tipe soal, yaitu “mudah” dengan nilai sepuluh 
poin, “sedang” dengan dua puluh poin, dan “sukar” dengan 
tiga puluh poin. Soal-soal tersebut tersebar di tujuh pos yang 
berada di lingkungan kampus. Semua tim harus mendatangi 
semua pos dengan waktu sembilan puluh menit. Apabila tim 
bisa mengerjakan dengan waktu singkat, tim diperbolehkan 
untuk mengerjakan soal pada pos bonus, tetapi hanya tiga tim 
tercepatlah yang diperbolehkan untuk mengerjakan soal di pos 
bonus ini. Kami pun menerapkan strategi mengerjakan soal 
yang mudah terlebih dahulu, lalu soal sedang, dan terakhir soal 
sukar. Strategi ini berhasil, karena kami bisa mengerjakan soal-
soal lebih cepat dari waktu yang ditentukan oleh panitia. Kami 
pun mendapat soal pada pos bonus. Setelah istirahat, panitia 
mengumumkan hasil perolehan nilai. Tim kami menduduki 
peringkat satu dengan perolehan 212 poin, dan melaju ke babak 
final bersama lima tim finalis lainnya.

Pada babak final, keenam tim dibagi dalam kelompok A dan 
kelompok B. Tiap kelompok diminta untuk mengerjakan sepuluh 
soal dengan poin meningkat, dari sepuluh hingga seratus, dengan 
beradu cepat dalam menjawab. Tim yang menjawab benar 
akan mendapat tambahan nilai, dan tim yang menjawab salah 
mendapat pengurangan nilai. Tim kami bisa melewati semua 
tahapan  ini dengan baik, dan berhasil meraih gelar Juara I. 
Keberhasilan ini bukan semata-mata karena usaha kami sendiri, 
melainkan berkat penyertaan dari Tuhan Yesus. Thanks, God!

oleh: Kevin Luke, Olivia Rusli, Harris J.S.

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada 
tanggal 19 Maret 2015, para siswa kelas 
XI IPS SMA Kristen Petra 3 memperoleh 

kesempatan untuk belajar tentang bursa saham 
di PT Bursa Efek Indonesia kantor perwakilan 
Surabaya. Dengan ditemani oleh dua guru 
pendamping, mereka mendapat penjelasan 
tentang jenis-jenis saham, jual-beli saham, 
ataupun manfaat kepemilikan saham. Yang 
lebih menarik, mereka juga dapat melakukan 
simulasi langsung tentang jual-beli saham di 
bursa saham. Kegiatan ini merupakan program 
yang disediakan oleh PT Bursa Efek Indonesia 
dalam rangka memberikan edukasi kepada 
para pelajar dan mahasiswa untuk mengetahui 
lebih jauh tentang saham, terutama pelajar di 
Surabaya.

Waktu yang disediakan oleh PT Bursa 
Efek Indonesia hanya dua jam, mulai pukul 
13.30 hingga 15.30 WIB. Sekalipun singkat, 
namun mampu menambah pengetahuan dan 
pengalaman bagi para siswa dalam bidang 
pelajaran ekonomi. Manfaat lain dari kegiatan 
ini adalah untuk menjalin hubungan kerja sama 
antara PT Bursa Efek Indonesia dan SMA Kristen 
Petra 3, sehingga jika ada program lanjutan, 
sekolah dapat memanfaatkan kembali program 
tersebut.

CHEM-is-try
our best

Mengenal
Pasar saham
Surabaya
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Fourteenth of February 2015 was a special day for Petra 1 Christian 
Junior High School students. Do you know why? Obviously... it is a 
valentine day, but actually that is not the point. It was the day when 

we held our art performance. So, some students performed their talents 
in playing music, singing, dancing, or even acting. Not only the students, 
but also the teachers wanted to show their talents. Guess what? They 
sang in the art performance. One of the most wonderful gospel songs is 
“Shine”. The surprising performance had not ended there yet. The whole 
performance were performed in English, from the opening by MC, praying, 
song, the speech of Mrs. Hariati as the principal of Petra 1 Christian Junior 
High School, and the drama. Well... the reason we used English for the art 
performance was because we wanted to sharpen our ability in English. 
Moreover, it is our excellent point. Do you want to know the rest of the 
story? Just stay tune on it.

This art performance is held annually by our school, and the theme 
for this year is “Justice”. But, what does justice actually mean? Is it about 
superman or batman who protects all the people from crime? Well 
actually justice is not only about super heroes, but also about how brave 
you can defend the truth. Of course... from this art performance we can 
learn how to protect justice even though you are threatened by other 
people. 

Anyway, when the time showed 5.00 p.m., all the performers had 
been ready in the backstage. We were all so nervous but we believed that 
we had practiced a lot and hopefully everything would be done well. The 
main show of the art performance was the drama. It was a story about a 
kingdom that was led by a king called Charles. He was a king that loved a 
peaceful life and cared about all his people’s life. But, there was also the 
wicked advisor named Miranda in that kingdom. She wanted to take the 
king’s position to be the queen no matter how. She even had a plan to 
murder the king and take all the people’s lands. Fortunately, there was a 
girl called Ella. She knew Miranda’s evil plans and she was willing to tell 
everybody about it even though she was only an ordinary girl. Because of 
her bravery, the kingdom was safe, and in turn, Miranda spent her whole 
life living in the dungeon. The drama taught us that justice was not only 
applied in certain aspect, but also in all parts of our real life.

After the drama ended, all the performers sang along together a 
song from Bon Jovi  “It’s My Life” as the closing of the art performance. 
We were so happy as the art performance could run well. We heard the 
audience’s cheers and applause. We thanked to God for His blessing ‘till 
the end. Hopefully all these good memories will be of our remembrance 
forever.

by: Thomas

Sebagai upaya untuk mengembangkan bakat 
dan minat individu secara holistik dalam 
bidang intelektual, fisik, spiritual, dan sosial, 

serta membentuk individu siswa agar menjadi 
pribadi-pribadi yang tangguh, diperlukan 
sarana yang tepat untuk mewadahinya. Salah 
satu sarana tersebut adalah olahraga, karena 
olahraga merupakan aktivitas permainan 
fisik yang mengajarkan seseorang untuk 
dapat mengendalikan diri, mengasah mental, 
dan bersosialisasi dengan orang lain. Untuk 
mewadahi pengembangan talenta siswa di 
bidang olahraga, SMP di lingkungan PPPK 
Petra mengadakan Petra Sport Event, yang 
dimotori oleh SMP Kristen Petra 1 sebagai 
panitia penyelenggara. Kegiatan ini digelar pada 
tanggal 23–25 Maret 2015, untuk cabang bola 
voli; tanggal 26–28 Maret 2015, untuk cabang 
bulu tangkis; dan tanggal 28 Maret 2015, untuk 
cabang fun gym. Penyelenggaraan pertandingan 
bola voli ditempatkan di SMP Kristen Petra 
2, untuk penyelenggaraan pertandingan bulu 
tangkis dan fun gym ditempatkan di SMP Kristen 
Petra 1. Pada Petra Sport Event ini, SMP Kristen 
Petra 2 berhasil meraih Juara Harapan II dalam 
cabang fun gym, Juara II dalam cabang bola 
voli untuk tim putra dan tim putri, serta Juara II 
dalam cabang bulu tangkis. Selamat tim P2!                                                                                 
     
oleh: Angelin Cahyono 

SYMPHONY
RAIH PRESTASI

OF JUSTICE

KEMBANGKAN DIRI



Mengikuti tema “Bersikap Konstruktif” dalam 
Pendidikan Karakter Kreativitas Sekolah, 
pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2015, 

SMP Kristen Petra 3 mengadakan kegiatan kreativitas 
membuat oven solar box. Solar box ini adalah 
oven yang digunakan untuk memasak dan dibuat 
berdasarkan prinsip pemantulan cahaya. Kegiatan ini 
diadakan juga sebagai bagian dari kegiatan excellent 
point di sekolah. Semua bahannya terbuat dari bahan 
bekas atau daur ulang, sehingga solar box ini ramah 
lingkungan dan mudah untuk membuatnya.

Beberapa hari sebelumnya, pada jam pelajaran 
IPA, kami diberi arahan oleh guru Fisika tentang 
cara pembuatan oven matahari tersebut. Kemudian 
pada hari H, kami membawa bahan dan alat yang 
dibutuhkan, lalu mulai membuat oven matahari 
ini. Pertama-tama, kami mengecat kaleng bekas 
dengan warna hitam, karena warna hitam lebih 
baik dalam menyerap panas. Lalu, kami memotong 
kardus bekas hingga membentuk cekungan dan 
melapisinya dengan kertas aluminium foil, yang 
berfungsi sebagai lensa untuk memantulkan cahaya. 
Kami kemudian mencari titik fokus tempat cahaya 
yang dipantulkan saling berpotongan, menggunakan 
rumus diameter kuadrat dibagi empat jarak cekungan 
ke permukaan kubus. Setelah titik fokus selesai dicari, 
kami membuat rangka dari kawat untuk menopang 
serta menempatkan kaleng berdasarkan titik fokus, 
dan jadilah solar box ini. Setelah itu, diuji coba di 
lapangan sekolah. Ternyata benar, air yang berada 
di dalam kaleng pun mendidih. Seru, kan! Dengan 
adanya kegiatan kreativitas ini, semua siswa belajar 
membangun dan mengembangkan dirinya secara 
positif dengan kegiatan yang juga bisa berguna bagi 
orang lain.

oleh: Bryan Yehuda

Tahun 2015 merupakan tahun ke-8 dilaksanakannya 
Biological Opus Fair (BOF) oleh Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember. BOF diikuti oleh siswa-siswi SMP 

se-Jawa-Bali. SMP Kristen Petra 5 berpartisipasi dengan 
mengirimkan tiga muridnya. Babak penyisihan dilaksanakan 
pada tanggal 31 Januari 2015. Kami mengerjakan seratus 
soal pilihan ganda. Pada tanggal 2 Februari 2015, lima 
puluh peserta yang lolos ke babak final diumumkan secara 
online. Setelah itu, pada tanggal 9 Februari 2015, babak 
semifinal dilaksanakan. Kami mengerjakan tiga puluh soal 
pilihan ganda dengan tingkat kesulitan yang tentunya lebih 
tinggi. Saya pun sempat ragu karena persaingan yang ketat, 
dan peserta yang dipilih untuk melanjutkan ke babak final 
sangat sedikit.

Pada hari itu juga, pukul 15.00, perolehan nilai para 
semifinalis diumumkan. Perbedaan skornya sangat tipis. 
Lima peserta dengan nilai tertinggi pun melanjutkan ke 
babak final pada keesokan harinya. Babak final terbagi 
menjadi dua tahap, yaitu pengerjaan soal esai dan lima 
macam praktikum (botani, zoologi, mikrobiologi, biokimia, 
dan ekologi). Syukurlah, soal esai bisa dikerjakan dengan 
baik. Kami pun melanjutkan ke tahap praktikum. Tiap-tiap 
praktikum berdurasi tiga puluh menit, dengan pembagian 
waktu lima belas menit untuk pengerjaan, lalu lima belas 
menit sisanya untuk presentasi dan tanya jawab dengan 
dosen. Tahap praktikum ini terasa menegangkan.

Pukul tiga sore, babak final selesai. Saya sangat tak sabar 
sekaligus khawatir menunggu pengumuman. Akhirnya... 
pukul empat sore, saatnya pengumuman pemenang. Juara 
Harapan II hingga III telah diumumkan. Kini, hanya tersisa 
nama saya dan David (SMP Kristen Petra 3) yang belum 
disebut. Puji Tuhan... David meraih juara pertama dan saya 
meraih juara kedua. Walaupun tidak menjadi yang pertama, 
saya tetap senang dan bersyukur. Jesus bless you! 

oleh: Naomi Natasha

Mengembangkan diri
SECARA POSITIF

BIOLOGICAL
OPUS FAIR



PPPK Petra kembali mengadakan kegiatan 
design and media workshop bagi para 
siswanya, khususnya siswa SMA kelas XI, 

di ruang media SMP Kristen Petra 1 pada hari 
Sabtu, tanggal 28 Maret 2015. Pembicara dalam 
workshop dengan topik “Creativity trough 
Poster Design” 
ini adalah Dr. Lim 
Poh Teck dari 
Nanyang Academy 
of Fine Art (NAFA), 
Singapura. 
Workshop 
diawali dengan 
perkenalan 
dari NAFA, 
yaitu tentang 
sejarah dan 
perkembangan 
NAFA hingga saat ini. Untuk menambah 
semangat para peserta dalam mengikuti 
workshop ini, Dr. Lim Poh Teck juga 
menceritakan tentang mahasiswa-mahasiswa 
NAFA yang berasal dari Indonesia, terutama 
Surabaya. Ternyata, beberapa mahasiswa dari 
Surabaya itu adalah alumni PPPK Petra yang 
melanjutkan studi di Singapura, dan mereka 
juga berhasil meraih banyak prestasi dan 
penghargaan mancanegara.

Setelah perkenalan dari NAFA, Dr. Lim Poh 
Teck mengundang beberapa peserta workshop 
yang mahir melukis untuk maju ke depan, dan 
mereka diminta untuk melukis apa saja yang 
mereka suka. Kemudian... hasil lukisan mereka 
ternyata digunakan oleh Dr. Lim Poh Teck untuk 
menjelaskan tentang perbedaan jenis dan 
ciri dari setiap gambar. Mereka lalu diminta 
untuk membuat poster dengan melukis dirinya 
sendiri di kertas yang sudah dibawa. Lukisan 
diri berupa karikatur ini 

lebih fokus ke wajah yang lebih besar daripada 
tubuh. Peserta juga diperbolehkan untuk 
memberi warna dan menghias lukisan mereka 
menggunakan potongan majalah yang telah 
mereka bawa. Setelah menyelesaikan lukisan 
dan hiasan poster itu, mereka diminta 

untuk meletakkan hasil karya mereka 
di depan agar dapat 
dinilai dan dipilih 
sebagai poster 
terbaik. Dari sekian 
poster, ada tiga poster 
yang terpilih sebagai 
poster terbaik menurut 
Dr. Lim Poh Teck. 
Peserta dengan poster 
terbaik tersebut 
mendapatkan 
goodie 
bag 

dari NAFA sebagai 
kenang-kenangan. Pada 
penghujung acara, 
Dr. Lim Poh Teck juga 
menjelaskan kepada 
para siswa tentang 
cabang-cabang dari 
dunia desain dan seni 
rupa, yaitu product 
design, graphic design, 
fashion design, dan 
banyak lagi.

Pelaksanaan 
workshop ini berjalan 
dengan lancar. Dengan 
adanya kegiatan 
ini, diharapkan 
bisa menambah 
wawasan para 
siswa dalam bidang 
design dan media, sekaligus sedikit 
memberikan gambaran kepada 
mereka dalam kelanjutan studi 
mereka kelak sesuai dengan 
talenta yang dimiliki. Semoga 
kegiatan-kegiatan seperti ini tidak 
hanya sampai di sini saja, tetapi 
akan diselenggarakan secara 
berkelanjutan, sehingga bisa 
memberi manfaat yang 
positif bagi siswa-siswi 
PPPK Petra.



Bahasa Mandarin kini semakin 
populer di kalangan masyarakat. 
Hal ini tidak terlepas dari semakin 

dekatnya kita dengan yang namanya 
era globalisasi. Tidak hanya bahasa 
Inggris yang dipandang sebagai bahasa 
internasional, bahasa Mandarin 
juga.... PPPK Petra juga telah mulai 
menggalakkan pengajaran bahasa 
Mandarin di sekolah-sekolah yang 
berada di naungannya. 

Sehubungan dengan hal tersebut, 
PPPK Petra juga ingin menambah 
motivasi sekaligus memberikan wadah 
untuk meningkatkan dan menguji 
kemampuan berbahasa Mandarin bagi 
para siswanya. Pada hari Sabtu, tanggal 
28 Maret 2015, diadakan Lomba Gerak 
dan Lagu Mandarin untuk jenjang TK 
dan SD di Kantor Direktorat Pendidikan 
PPPK Petra yang terletak di Jalan 
H.R. Muhammad Kav. 808, Surabaya. 
Untuk jenjang TK, tema materi yang 

diperlombakan adalah mengenai 
binatang, dengan lagu-lagunya, antara 
lain: Xiao Lau Zhu (tikus kecil), Mi 
Fung Zhou Gong (lebah), Bai Du Sai 
Bao (kelinci). Untuk jenjang SD, tema 
materinya adalah mengenai sekolah, 
dengan lagu-lagu Wo Ai Xie Xau (saya 
cinta sekolah), Lao Shi Zao An, Xiao Peng 
You (teman-teman). Satu per satu, tim 
peserta maju ke panggung untuk tampil 
di hadapan dewan juri dan teman-
teman yang lain. Mereka semua tampil 
sangat baik hingga mengundang tepuk 
tangan yang meriah dari dewan juri 
serta teman-teman yang hadir.

Setelah semua tim selesai tampil, 
mereka pun beristirahat sejenak sambil 
menunggu pengumuman juara dari 
dewan juri. Beberapa waktu berlalu, 
dewan juri kembali ke ruangan lomba 
dan bersiap membacakan pengumuman 
pemenang. Para peserta pun tak sabar 
ingin segera mendengarnya. Dan 

hasilnya... tim TK Kristen Petra 5 menjadi 
juara kategori lafal terbaik, dengan para 
anggotanya Melia Setiawan, Euginia 
Permadi, Richelle Zorine, Jichania 
Naomi W., dan Owen Timothy I.. 
Sedangkan juara kategori penampilan 
terbaik jenjang TK diraih oleh tim TK 
Kristen Petra 13 dengan anggotanya 
Nathaniel Nicander, Vania Elysia K., 
Delon Nathanael T., Jorge Scofield T., 
dan Mikhael Excelsis S.. Untuk jenjang 
SD, juara kategori lafal terbaik diraih 
oleh tim SD Kristen Petra 7 dengan 
anggotanya Jacquelyn Gabrielle T., 
Verlyn Florentcia B., dan Vita Adeline H.. 
Sedangkan juara kategori penampilan 
terbaik diraih oleh tim SD Kristen Petra 
1 dengan anggotanya Daniel Angelo T., 
Feivel Alyshiarta T., dan Chaylene Faith. 
Selamat bagi para pemenang!

omba   erak dan   agu   andarinl l
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Petra Solo Vocal
C O M P E T I T I O N   2 0 1 5

Lomba vokal siswa kembali diadakan 
oleh PPPK Petra bagi siswa-siswinya, 
mulai dari jenjang TK, SD, SMP, hingga 

SMA/SMK. Penyelenggaran lomba vokal 
ini bukannya tanpa alasan. Melalui event 
ini, PPPK Petra ingin memberi wadah 
dalam pengembangan bakat dan minat 
siswa di bidang seni vokal, turut dalam 
melestarikan budaya bangsa (salah 
satu materi lagu yang diperlombakan 
adalah lagu daerah), serta meningkatkan 
kualitas daya apresiasi seni siswa dan 
guru. Lomba ini dilaksanakan pada 
tanggal 26 Maret 2015, bertempat di 
Kantor Direktorat Pendidikan PPPK 
Petra, Jalan H.R. Muhammad Kav. 808, 
Surabaya. Para peserta lomba vokal 
ini adalah para siswa PPPK Petra yang 
bukan anggota Petra Children Choir (PCC) 

ataupun mantan anggota PCC. Hal itu 
dikarenakan PPPK Petra ingin memberi 
kesempatan bagi siswa yang lain untuk 
unjuk kemampuan dan talenta mereka, 
atau dengan kata lain mencari bibit-bibit 
baru para siswa yang memiliki potensi  
di bidang seni vokal agar mereka bisa 
berkembang lebih jauh lagi.

Mereka semua tampil dengan penuh 
percaya diri di atas panggung, berusaha 
menjadi yang terbaik dan meraih trofi 
juara. Tiap-tiap peserta menyanyikan 
satu lagu wajib dan satu lagu pilihan. 
Dari lomba ini, diambil dua kategori 
pemenang pada tiap jenjang, yaitu peraih 
vokal terbaik dan penampilan terbaik. 
Untuk jenjang TK, Michael Jefferson A. 
(TK Kristen Petra 7) merebut gelar vokal 
terbaik, dan Desak Made Intan Devika 
S.D. (TK Kristen Petra 5) merebut gelar 
penampilan terbaik. Untuk jenjang SD, 
Bryant Jonathan (SD Kristen Petra 1) 
merebut gelar vokal terbaik, dan Jane 

Limantara (SD Kristen Petra 5) merebut 
gelar penampilan terbaik. Untuk jenjang 
SMP, Michael Angelo K. dengan pengiring 
musik Joy Jordan (SMP Kristen Petra 2) 
berhasil merebut gelar vokal terbaik 
sekaligus penampilan terbaik. Sedangkan 
untuk jenjang SMA/SMK, Michael Jehian 
S. dengan pengiring musik Winfield 
Hansen Y. (SMA Kristen Petra 1) merebut 
gelar vokal terbaik, kemudian Kezia Irene 
L.T. dengan pengiring musik James Tirto 
(SMA Kristen Petra 3) merebut gelar 
penampilan terbaik. 

Itulah nama-nama pemenang Petra 
Solo Vocal Competition 2015 ini. Semoga 
prestasi ini tidak berhenti sampai di sini 
saja, namun bisa menjadi motivasi untuk 
mengembangkan talenta mereka dan 
meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. 
Selamat bagi para pemenang! God bless 
you all....
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Pendidikan Seks dan Napza

Kami, para siswa KB-TK-SD Kristen Petra 11, 
mengadakan kegiatan pentas seni pada tanggal 27 
Maret 2015 yang lalu. Tema yang diangkat adalah 

“Ambeg Utomo Andhap Asor” yang berarti menjadi yang 
utama tetapi tetap rendah hati. Sungguh... acara ini 
merupakan acara yang luar biasa. Semua siswa terlibat di 
dalamnya. Kami menampilkan rangkaian acara, seperti: 
paduan suara, sulap, drama, tari-tarian atau dance (hip-
hop, balet, dongklak, rantak, jaranan, dan tari kain).

Oleh karena kerja keras kami dalam berlatih, kami 
pun bisa menampilkan yang terbaik dalam acara ini. 
Kami bangga karena bisa tampil di panggung yang besar 
tersebut dengan disaksikan oleh mama dan papa kami. 
Dengan adanya pentas seni ini, kami semakin terpacu 
untuk mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan 
kepada kami semua.

Pentas Sen i

Gebyar

Apa yang ada di 
benak kalian ketika 
mendengar kata 

seks? Apa yang kalian 
ketahui tentang napza? Ketika 

mendengar kata seks, mungkin 
kalian akan langsung menjawab: 

”Hiiii... jijik” atau ”porno”. Jika begitu, 
berarti kalian belum memiliki pemahaman yang benar tentang 
seks. Nah, agar para murid SD Kristen Petra 1 mempunyai 
pemahaman yang benar tentang seks dan napza dari sumber 
yang benar, sekolah mengadakan kegiatan ceramah pendidikan 
seks dan napza pada tanggal 18 Maret 2015, khususnya bagi 
murid kelas IV dan V.

Kegiatan ceramah seks ini digelar di ruang media untuk 
murid putri, dengan pembicara dr. Titik Sunaryati. Sedangkan 
untuk murid putra, digelar di auditorium sekolah dengan 
pembicara dr. Dian Negara. Seks adalah alat kelamin, yaitu 
perempuan dan laki-laki yang juga bermakna sebagai identitas 
kita. Itu berarti, seks adalah bagian dari diri kita. Oleh karena 
itu, kita harus mengenal dan menjaganya agar terhindar dari 
masalah penyalahgunaan fungsi seks, baik oleh diri sendiri 
maupun dari orang lain di sekitar kita.

Setelah jam istirahat, seluruh siswa berkumpul di auditorium 

untuk mengikuti ceramah napza. Apa itu napza? Napza 
merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya. Napza adalah obat, bahan, dan zat yang bukan 
tergolong makanan yang jika diminum, dihisap, ditelan, atau 
disuntikkan, dapat menyebabkan ketergantungan 
(kecanduan) dan berpengaruh terhadap 
kerja otak serta fungsi vital organ tubuh 
lain. Bagaimana dengan rokok dan minuman 
beralkohol? Keduanya juga termasuk jenis 
napza, yang juga bisa menyebabkan kanker 
ataupun serangan jantung.

Nah, teman-teman... mari kita menjaga 
tubuh kita dan hidup dengan 
bertanggung jawab. Ingatlah firman 
Tuhan dalam 1 Korintus 6:19-20, yang 
berbunyi: ”Atau tidak tahukah kamu, 
bahwa tubuhmu adalah bait Roh 
Kudus yang diam di dalam kamu, Roh 
Kudus yang kamu peroleh dari Allah, 
-- dan bahwa kamu bukan milik kamu 
sendiri? Sebab kamu telah dibeli 
dan harganya telah lunas dibayar: 
Karena itu muliakanlah Allah dengan 
tubuhmu!”
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Terbang ke Angkasa

Menambah Wawasan

Belajar IPS tentang “Peranan Bangsa Indonesia di Era 
Globalisasi” tidaklah mudah jika hanya membaca 
dari buku paket dan mendengarkan penjelasan dari 

para guru, meskipun para siswa tersebut sudah duduk di 
kelas VI. Mereka hanya dapat membayangkan saja. Agar 

materi pengajaran dapat ditangkap secara utuh oleh siswa, 
para guru berusaha mengajak anak-anak untuk belajar di 
luar ruang kelas.

Pada tanggal 24 Februari 2015, siswa-siswi kelas VI SD 
Kristen Petra 5 diajak belajar secara langsung di sebuah 
pabrik besar di Surabaya yang memproduksi sandal. Dengan 
didampingi beberapa guru, mereka melihat secara langsung 
proses kegiatan produksi di pabrik tersebut. Pengetahuan 
dan teknologi yang berkembang begitu pesat, mendorong 
timbulnya globalisasi di sektor perekonomian dan industri. 
Banyak perusahaan asing kini kian tertarik untuk ikut 
mendirikan usahanya di Indonesia. Melalui kegiatan 
kunjungan ini, sekolah mencoba mengenalkan siswa 
dengan dunia usaha/industri. Semoga dengan tambahan 
wawasan dan pengalaman baru ini, kelak mereka bisa turut 
mengembangkan sektor industri di dalam negeri ini.

Halo teman-teman.... Aku mau bercerita tentang 
pengalamanku bersama teman-teman kelas I SD 
Kristen Petra 13 saat berkunjung ke Rumah Pintar 

Juanda Cendekia pada tanggal 5 Maret 2015 yang lalu. 
Hari itu adalah hari yang menyenangkan,  karena kami 
akan belajar mengenai pesawat yang ada di sana.

Sampai di sana, kami menuju ke perpustakaan 
untuk menambah wawasan tentang kesehatan, 
melalui penayangan video pembelajaran ataupun 
membaca buku-buku yang ada di sana. Setelah 
pembelajaran selesai, kami dipandu oleh bapak tentara 
menuju hanggar bandara untuk melihat pesawat secara 
langsung. Kami sungguh gembira ketika diperbolehkan 
untuk menyentuh pesawat. Waaaah...! Tak menunggu 
lama, kami pun segera berbaris dengan rapi. Satu per 
satu, kami menyentuh bagian dari pesawat tersebut. Dari 
raut wajah teman-teman, terlihat mereka serasa ingin 
menerbangkannya ke angkasa. Semoga kelak kami bisa 
mencapai impian kami, hehehe...! Sungguh... ini merupakan 
pengalaman belajar yang mengasyikkan!

Pesawatku

melalui Kegiatan Edukasi
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Horeee... kami belajar memasak lagi, 
sudah tidak sabar, nih!” teriak siswa 
kelas IV saat kegiatan ELS cooking 

class di SD Kristen Petra 7 pada tanggal 15 
Februari 2015 lalu. Kegiatan cooking class 
pada hari itu adalah membuat salad buah. 
Mereka sangat antusias dan bekerja sama 
dengan baik. Mereka belajar memotong buah, 
mencuci buahnya hingga bersih, lalu meraciknya 
menjadi salad dengan tambahan mayonaise dan susu. 

Hmmm... yummy...! Mereka sangat senang, 
dan tidak sabar mencicipi salad buatan 
mereka sendiri. Apakah teman-
teman juga ingin membuat? 
Caranya gampang kok, asal 
ada niat dan kemauan... 
pasti kalian bisa! Selamat 
mencoba.

Kesehatan adalah hal yang 
sangat penting dalam hidup 
kita. Kita akan merasa bahagia 

apabila memiliki badan yang sehat. 
Untuk menjaga kesehatan tubuh 
kita, bisa juga dilakukan dengan 
olahraga yang sederhana, misal 
dengan berjalan santai ataupun 
melakukan senam pagi. Nah, pada 
hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 
lalu, para siswa SD Kristen Petra 
10 juga melakukan hal yang sama. 
Mereka mengikuti kegiatan fun 
walk dan fun gym yang diadakan 
oleh sekolah.

Kegiatan fun walk dibagi dalam 
dua sesi. Sesi I untuk kelas 
I–III, dengan jarak tempuh 
sekitar 2 km. Sesi II untuk 
kelas IV–VI, dengan jarak 
tempuh sekitar 2,5 
km. Mereka berjalan 
santai dan tertib, 
sambil bernyanyi 
dengan gembira. 
Setelah kegiatan 
itu, mereka 
b e r i s t i r a h a t 
dan kembali ke 

Makes You
Good Health

Happy

kelas untuk mengikuti pelajaran 
bersama guru sambil menunggu 
pelaksanaan fun gym. Tidak 
terasa... sudah tiba saatnya fun 
gym. Kegiatan yang berlangsung 
di aula sekolah ini dibagi menjadi 
enam sesi, sesuai dengan jenjang 
kelas, mulai dari kelas I hingga 
kelas VI. Mereka melakukan 
senam poco-poco yang berasal dari 
Maluku. Dengan gerakannya yang 
mudah dan menyenangkan, semua 
siswa mengikuti setiap gerakan 

dengan lincah dan penuh 
semangat.

Kedua kegiatan yang 
berlangsung pada hari 
itu berjalan dengan baik. 
Para siswa menyadari 
bahwa kesehatan 

yang baik bisa juga 
memberi mereka 

kebahagiaan. Yeah! 
Good health 
brings happiness. 
Terima kasih 
Tuhan atas 
kesehatan yang 

telah Kau beri....

This is My Fruits Salad



Aku Ingin Menjadi Seorang Chef

Sup ayam? Hmm... enak, itu makanan 
kesukaanku. Tetapi bagaimana cara 
membuatnya, ya? Biasanya kalau di rumah, 

mama sudah menyediakan di atas meja makan, 
dan aku tinggal menikmatinya, hehe..! Nah, 
hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015, ibu guru 
mengajak aku dan teman-teman TK Kristen 
Petra 9 kelompok B belajar memasak sup ayam. 
Wah, pasti seru, nih!

Awalnya, ibu guru menunjukkan semua 
bahan-bahan untuk sup ini, ada wortel, buncis, 
sosis, daging bakso, dan ayam. Semua bahan 
itu dicuci, lalu dikupas dan dipotong kecil-kecil. 
Tak lupa bumbunya, ada bawang putih, merica, 
garam, daun seledri, serta daun bawang. 
Setelah semua siap, mulailah proses memasak. 
Ternyata tidak terlalu sulit, tetapi kita harus 
hati-hati, teman-teman.... Jangan sampai kita 
terkena api atau panci yang panas, ya..!

Wow…!!! Masakan sudah matang, dan siap 
untuk dinikmati. Senangnya hari ini, aku bisa 
menjadi chef cilik, hahaha..! Eh, aku juga bisa 
membawa pulang sup ayam buatanku ini untuk 
mama di rumah, lho...! Asyikkk, yaaa..!!!

Chef Cilik : 

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya 
pada hari Senin, tanggal 30 Maret 
2015, siswa KB B di KB Kristen 

Petra 11 mengikuti kegiatan belajar 
dengan tema mengenal permainan 
tradisional. Pada pembelajaran ini 
para siswa diperkenalkan dengan 
salah satu permainan tradisional yang 

Chicken
Soup

Hai, teman! Aku keren kan, 
memakai baju chef ini? Ini 
memang cita-citaku, lho... menjadi 

seorang chef yang hebat, membuat 
berbagai makanan yang enaaak..! Itulah 
yang aku dan beberapa teman dari 
kelompok B TK Kristen Petra 10 lakukan 
dalam kegiatan JRP pada tanggal 20 
Maret 2015. Kami bermain peran sesuai 
dengan cita-cita kami. Ada yang jadi 
dokter, dan ada juga yang jadi seorang 
chef. Wah, seru rasanya saat kami saling 
menyebutkan cita-cita masing-masing. 
Ada yang masih malu, tetapi ada juga 
yang sangat bersemangat menyebutkan 
cita-citanya dengan suara keras.

Nah, tiba waktunya bu guru meminta 
kami untuk memakai kostum sesuai 
dengan cita-cita kami. Aku merasa 

seperti chef sungguhan, hehehe...! 
Kemudian, kami pun bermain peran dan 
melakukan tugas masing-masing dengan 
sungguh-sungguh. Kami percaya nanti 
kalau sudah besar, kami pasti jadi orang 
yang sukses sesuai dengan cita-cita, 
asal kami belajar dengan tekun. Teman-
teman semangat juga, ya...!

Mengenal
Permainan Tradisional

menyenangkan dan mudah untuk 
dimainkan, yaitu dakon. Mereka tampak 
gembira dan senang sekali. Tujuan dari 
pembelajaran ini adalah agar siswa 
mengenal dan mengetahui salah satu 
jenis permainan tradisional serta dapat 
memainkannya dengan baik.
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BURGER

Selamat pagi, Anak-anak...!“ sapa 
drg. Livy kepada kami, siswa-siswi 
TK B di TK Kristen Petra 1. Pada 

hari Selasa pagi, tanggal 17 Maret 2015 
tersebut, kami baru selesai menikmati 
istirahat dan makan bersama. “Kalian 
sudah selesai makan, Anak-anak?” tanya 
bu dokter. Serentak, teman-teman pun 
menjawab “Sudah, Dok...!” Hihihi.... 
Kemudian, bu dokter melanjutkan, 
”Sebelum kita menggosok gigi, ibu 
dokter akan menjelaskan bagaimana 
cara menggosok gigi yang benar. 
Pertama, kalian menggosok gigi bagian 
depan dahulu dengan gerakan ke atas 
dan ke bawah. Kemudian, gosoklah gigi 
bagian kanan dan kiri, baik atas maupun 
bawah, dengan gerakan sikat gigi masuk 

Horeee... ibu guru mengajak 
kami, siswa-siswi TK A dari TK 
Kristen Petra 7, berkunjung ke 

McDonald’s! Hehehe... Pasti teman-
teman semua tahu kan, tempat ini? 
Kira-kira apa yang akan kami lakukan, 
ya? Pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 
2015, kami pun berangkat. Begitu 
sampai di sana, kami langsung disambut 
oleh kakak-kakak yang ramah. Kami 
diajak menyanyi bersama dan belajar 
membuat burger sendiri. Lalu, kami 
pun diajak masuk ke dapur tempat 
pembuatan burger. Di sana sudah 
tersedia meja panjang yang di atasnya 
ada berbagai macam isi burger, seperti 
daging burger, bawang bombay, dan 
saus tomat. Setelah diberi roti burger, 
aku segera mengambil daging burger 
dan menaruhnya di tengah roti, lalu 

dan keluar. Terakhir, gosoklah gigi 
bagian dalam yang menghadap ke 
atas, disikat dengan gerakan masuk 
dan keluar. Tidak perlu tergesa- gesa, 
supaya gigi kita bersih, sehat, dan 
bebas dari kuman penyakit. Nah, 
apakah sekarang kalian sudah siap 
untuk sikat gigi?“ tanya drg. Livy. 
“Siaaapp... Dokter!“ sahut teman-
teman. “Dok, lihat… gigi saya jadi lebih 
bersih,“ kata Mercyano. ”Nah, kalian 
jangan lupa, gosoklah gigi kalian dua 
kali sehari, tiap pagi dan malam hari 
sebelum tidur,” pesan drg. Livy setelah 
semua selesai menggosok gigi. Nah, 
sekarang bagaimana dengan teman-
teman? Kalian jangan malas untuk 
rajin menggosok gigi, ya...! Hehehe...!

Spesial
menambahkannya dengan saus tomat. 
Nah, jadi deh burger buatanku! Burger itu 
lalu dibungkus dalam kantong roti, namun 
kami belum boleh memakannya karena 
kakak pemandu akan mengajak kami ke 
ruang es krim. Wow…! Ternyata kami akan 
diberi bonus es krim, hehehe..! Aku dan 
teman-teman boleh menuang sendiri es 
krim dari alatnya. Hmm... nyummy..!

Besoknya, ibu guru mengajak kami 
untuk mempraktikkan lagi membuat 
burger di sekolah. Wah, asyik sekali! 
Apalagi ada tambahan sayuran, telur, 
keju, dan tomat segar. Ternyata... burger 
buatanku tidak kalah enak dengan burger 
di McDonald’s, dan tentunya lebih sehat 
karena ada tambahan sayurannya. Teman-
teman juga bisa mencoba membuat 
burger di rumah, lho..!

BUATANKU

Putih Berseri
Gigiku
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Wah, kali ini seluruh TK di lingkungan PPPK Petra 
sedang  mengikuti kegiatan yang seru, lho..! Hehe... 
ternyata ada kegiatan Rally Games Competition. 

Untuk lomba siswa kelompok B (Smart Kids), berlangsung di TK 
Kristen Petra 12 pada tanggal 6 Maret 2015. Sedangkan untuk 
lomba siswa kelompok A (Powerful Kids), bertempat di TK 
Kristen Petra 5 pada tanggal 19 Maret 2015. Lomba ini menguji 
kemampuan fisik motorik, kognitif, bahasa, dan kerja sama 
antarsiswa. Para peserta harus melalui pos-pos yang tersedia, 

yang berisi beberapa games, seperti: berjalan 
di papan titian, melintasi terowongan, 
berhitung, menyusun kata, menebak 
gambar menggunakan bahasa Inggris, dan 
lain-lain. 

Mereka semua yang ikut lomba 
berusaha tampil baik untuk meraih 

kemenangan. Bersemangat untuk 
menang dan bergembira bersama, 

itulah yang mereka rasakan dalam 
perlombaan ini. Wah, mereka semua 
hebat-hebat, lho...! Tetapi, pada 
setiap perlombaan pasti ada yang 

menang dan ada juga yang kalah. Akhirnya, 
pengumuman pemenang yang ditunggu-
tunggu pun tiba. Horeee...!!! Betapa 

bahagianya membawa piala dan bisa 
membanggakan orang tua, teman-teman, 
sekolah, terlebih lagi membanggakan 

Tuhan. Mereka bersyukur masih 
diberi kepercayaan untuk 
memenangkan lomba tersebut. 
It’s amazing experience...!

Bersih dan Hijau

Competition
Rally Games

Smart Kids

Powerful Kids

Juara I - TK Kristen Petra 13
(Jovantinus E. Ong, Stephanie C. Citro, Vereno Zavindra)
Juara II - TK Kristen Petra 5
(Angeline R. Annabelle, Howard W. Tanuwijaya, Jonathan G.L.)
Juara III - TK Kristen Petra 12
(Janet Hendradjaja, Alvan M. Artansa, Kezia Febriane)

Langit tampak cerah pada pagi hari itu.... Teman-teman kelas TK B 
diajak keluar pagar halaman sekolah oleh bu guru, sambil memakai 
sarung tangan plastik. Hmm... kegiatan apa ya, yang akan dilakukan? 

Ehh... ternyata mereka sedang belajar untuk mencintai lingkungan, yaitu 
salah satunya dengan membersihkan dan menyapu daun-daun kering yang 

berjatuhan di sekitar pagar sekolah. Setelah mendengarkan penjelasan 
oleh bu guru, mereka pun memulai kegiatan tersebut, ada yang 
menyapu, mengambil daun-daun yang kering, serta membuang 

dedaunan tersebut ke tempat sampah. Setelah kegiatan bersih-
bersih selesai, mereka pun diajak oleh bu guru masuk ruangan 
kelas kembali. Nah, teman-teman... belajar untuk lebih mencintai 
lingkungan itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana lho, 
yaitu bisa dengan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. 
Hehehe... itulah salah satu kegiatan teman-teman TK Kristen Petra 5 

pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 yang lalu.

Juara I - TK Kristen Petra 5
(Calvin A. Siswadi, Justin W. Thomas, Owen T. Irawan)
Juara II - TK Kristen Petra 12
(Alodia D. Sundah, Leonardo Salim, Ben C. Hermawan)
Juara III - TK Kristen Petra 1
(Graciella S. Agung, Oliver Zhao, Kelly Sugiharto)
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