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Moment 17 Agustus merupakan hari spesial bagi bangsa Indonesia. Pada hari itu rakyat Indonesia
memperingati dan merayakan HUT RI. Tahun 2017 tepatnya 72 tahun yang lalu negeri ini telah
memproklamirkan kemerdekaan pada dunia, dimana kemerdekaan yang diraih bukanlah hadiah dari
bangsa penjajah, namun merupakan hasil dari perjuangan dan pengorbanan para pejuang dan
seluruh rakyat Indonesia.&nbsp;

&nbsp;

Serangkaian kegiatan dalam memperingati dan merayakan hari kemerdekaan senantiasa digelar di
negeri ini. Seperti halnya yang dilakukan SD Muhammadiyah Metro Pusat. Kegiatan yang
dilaksanakan pada 17-18 Agustus 2017 diikuti oleh 1.300-an siswa serta guru dan karyawan.

&nbsp;

Diawali dengan upacara bendera yang diikuti oleh siswa kelas 4,5 dan 6. Kegiatan yang melatih
kedisiplinan dan jiwa nasionalisme ini ditempatkan di Kampus 2 yang dikomandani Ustadz Bisri
Mustofa dan Ustadz Budiyanto sebagai inspektur upacara.

&nbsp;

Dalam amanatnya, ustadz &nbsp;Budiyanto mengungkapkan akan pentingnya menumbuhkan jiwa
nasionalisme dan patriotisme sejak dini pada siswa. &ldquo;Sebagai generasi penerus, dalam
mengisi kemerdekaan RI yang ke-72 ini, sebagai seorang pelajar harus senantiasa serius dalam
belajar agar dapat menjadi insan yang berguna bagi nusa dan bangsa,&rdquo; ungkapnya.

&nbsp;

Usai upacara bendera, dilanjutkan dengan lomba memasak antar guru/karyawan, puisi dan fotografi
yang diikuti siswa kelas 4, 5 dan 6. Antusias dan suasana gembira terlihat dalam lomba antar
guru/karyawan, dikarenakan pesertanya hanya dari bapak-bapak saja. Secara berkelompok,
mereka dituntut untuk mengolah bahan dasar Lele yang telah disiapkan panitia (mahasiswa PPL
IAIN Jurai Siwo Metro, red).&nbsp;

&nbsp;

Dalam lomba puisi tidak kalah serunya. Masing-masing siswa yang tampil merupakan perwakilan
dari kelasnya. Tak ayal suara riuh dari para pendukung masing-masing kelas turut mewarnai
suasana lomba yang ditempatkan di aula lantai 3 kampus 2. Ajang lomba fotografi pun ikut beraksi
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berburu angle foto dari moment terbaik yang ada. Foto yang mereka ambil dari dua lomba yang
berlangsung secara serentak yaitu lomba memasak guru/karyawan dan lomba puisi siswa. Mereka
tidak hanya berburu foto saja, namun juga dapat mendeskripsikan isi dari foto tersebut.

&nbsp;

Rangkaian lomba dilanjutkan dihari kedua (18/8) yang berlangsung di beberapa tempat berbeda.
Kelas 1, 2, dan 5 kegiatan lombanya ditempatkan di Kampus 2, kelas 3 di kampus 1, kelas 4 di
lapangan tembak Kodim 0411/LT dan kelas 6 di Gedung Olahraga Jurai Siwo Metro. Aneka
permainan tradisional pun turut dilombakan.

&nbsp;

Ustadz Ihwan (Kepala Sekolah) mengatakan bahwa lomba-lomba yang diadakan dalam bentuk
permainan tradisional bertujuan selain untuk memupuk jiwa sportifitas dalam berlomba di antara
siswa juga dapat membangkitkan semangat kebangsaan dalam memperkuat ketahanan nasional
menghadapi tantangan global. Semoga kegiatan ini dapat mempersiapkan generasi penerus yang
handal sebagai pemimpin bangsa kelak. Aamin. (Lfr)

&nbsp;

&nbsp;

Upacara Pengibaran Bendera Peringatan HUT RI ke-72

&nbsp;

&nbsp;

Suasana Lomba Memasak Guru/Karyawan SD Muhammadiyah Metro Pusat

&nbsp;

&nbsp;

Semangat Merah Putrih Tim Paduan Suara SD Muhammadiyah Metro &nbsp;
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&nbsp;

&nbsp;

Suasana Lomba Baca Puisi

&nbsp;

&nbsp;&nbsp;

Lomba Makan Kerupuk Siswa Kelas 4&nbsp;
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