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Elevlogg:  
Tjo hej salam 

Idag har varit en bra dag. Vi vaknade tidigt på morgonen för att äta frukost och hade en ganska lugn 

dag. Frukosten var ljuvlig vilket den alltid är när ”Sommarskolan” står i byssan. Sen hade vi en lugn 

morgon med lärorika mattelektioner. Att räkna är alltid roligt med Björn. 

Det roligaste under dagen bortsett från matten var när vi på kvällen åkte på utflykt upp till Teides 

nationalpark. På Teide fick vi se stora vulkaner och massor av fina lavastenar. Vår engagerade guide 

lärde oss att se skillnaden på förstelnad lava och magma. Vi bifogar lite bilder från de fina klipporna. I 

nationalparken vandrade vi mellan stora formateringar och sedan avslutade vi med att bestiga ett av 

de vulkaniska bergen för att se solnedgången där uppifrån. Sedan hade vi en mysig bussresa tillbaka 

med somrig musik. Vi stannade också en stund för att titta på stjärnorna. 

Nu när vi skrivit klart ska vi gå och packa våra resväskor. Snart åker vi ju tillbaka till Estocolmo. Det är 

tråkigt att tänka på att resan nästan är slut men det ska bli skönt att få komma hem och sova i våra 

egna sängar ...hela förmiddagen. Önska oss lycka till nu när vi ska få igen väskorna! God Natt!  

Adios kära läsare! Hoppas ni sover sött och inte saknar oss för mycket när nästa klass tar över loggen <3 

 

Personallogg: 
En sån dag.  Efter en varm och skön förmiddag med lite matte-light, bordade vi en något försenad 

buss som tog oss upp till ca 2000 meters höjd (Teides topp ligger på 3713 m) där det var lite kyligare 

även om solen värmde bra där också. Vi mumsade i oss våra goda mackor medan vi njöt av det 

spektakulära landskapet. Det blev en hel del fantastiska vyer och Alva tog en faslig massa grupp-

bilder, se nedan. Vi avslutade det med en solnedgång som var lite blåsig men vacker. Alla verkar vara 

nöjda med den sista utflykten innan vi förbereder oss för hemresan. Detta blir därmed min sista logg 

från denna resa. Det har varit fantastiskt kul att hänga med detta gäng Mb19b.  

Ha det bra. Björn 



 



 

 

  


