
12  |  alekuriren   |   nummer 40  |   vecka 45  |   2007

Under höstlovet arrang-
erade Surteskolans fri-
tidshem, Hoppet, Lyckan, 
Hyttmästaren och Glas-
blåsaren, lite olika aktivi-
teter för barnen. På onsda-
gen gick man ut i skogen, 
vädret var fint och korvar-
na goda. Barnen lekte och 
hade skoj, några gick den 
nya kamratbanan.

En annan dag var det ge-
mensam maskerad i gym-
pahallen som stod på 
programmet. Där fanns 
häxor, Turtles, prinsessor, 
monster, Spindelmannen, 
Lucky Luke, Liemannen 
och Kapten Döskalle med 
flera. För att komma igång 
lektes dans-stopp med bra 
musik. 

Varje avdelning hade sedan 
planerat med varsin rolig 
lek. Efter det pustade del-
tagarna ut med popcorn 
och häftig bål. Lite mera 
dans avslutade maskera-
den.

LÖDÖSE. Under den 
gångna veckan serve-
rades djungelinspirerad 
mat i Tingbergsskolans 
bamba.

På menyn stod bland 
annat gorillans oxjärpe 
och lianstroganoff.

Syftet var att skapa 
ett engagemang kring 
vikten av att bevara 
regnskogen samt lära 
eleverna mer om växt- 
och djurriket, även 
utanför skolmatsalen.

”Ingen kan göra allt, men alla 
kan göra något”. Det var pa-
rollen för den djungelvecka 
som genomfördes på en rad 
olika skolor, bland annat 
Tingbergsskolan. Djungel-
veckan bjöd inte på bara på 
en annorlunda matsedel med 
god, nyttig och exotisk kost, 
den innehöll också informa-
tion om regnskogen och dess 
förödelse som skövlingen för 
med sig.

– En frågetävling med 
priser ingick i den här tem-
aveckan. Genom att gå runt 
i matsalen och läsa på affi-
scher kunde eleverna ta reda 
på svaren. Tanken var också 

att man skulle fördjupa sig i 
ämnet i respektive klass, säger 
bambapersonal Siw Anders-
son.

Trots att djungeln täcker 
en stor del av jordens yta hotas 
den av utrotning i form av 
skövling. Resultatet av sköv-
lingen blir att mängden kol-
dioxid ökar och detta bidrar 
till växthuseffekten och de 
stora klimatförändringarna. 
Regnskogen påverkas dessut-
om negativt av klimatföränd-

ringar, de höjda temperatu-
rerna förändrar regnmönst-
ret och intensivare torrperi-
oder uppstår. Vissa djur och 
växtarter dör ut och hela det 
ekologiska systemet hamnar i 
obalans.

– Eleverna, såväl små som 
stora, tycker det är roligt när 
det arrangeras sådana här 
temaveckor. För oss i perso-
nalen är det också kul efter-
som barnen visar en sådan po-
sitiv respons, säger Siw An-
dersson.

Therese Berglund, klass 3A, tyckte att gorillans oxjärpe sma-
kade förträffligt.
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DJUNGELVECKANS MENY
• Gorillans oxjärpe
• Tonfiskpasta á la Amboro
• Lianstroganoff

• Pumans Tunnpankaka
• Tomtatsoppa con Mangrove

Tingbergsskolans matsal bjöd på en djungelinspirerad meny under den gångna veckan. Elever-
na tog för sig av den exotiska kosten.

Djungelvecka på Tingberggbergsskolan

www.toyota.se

Avensis 2,0 business
Avensis är rena lyftet för ditt humör. Rolig att köra med extra kraft om du vill. Fronten, lyktorna 
och inredningen är nya. Nio airbags (en för förarens knän), antisladd, antispinn och whiplash-
skydd är standard. Välkommen.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING: 5,9–9,6 (AUT 7,7–9,4) L/100 KM. 
UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING: 156–228 (AUT 187–224) G/KM. MILJÖKLASS 2005.

Nu 209.000:-
inkl. met (ordinarie 224.500:-) Automat tillägg 13.000:-
Finansiera ditt bilköp via Toyota Finans, ränta 6.95% under november månad

Öppet: Måndag-fredag 9-18 lördag 11-14 Tel. 0303-24 57 70 
Bultgatan 42, Rollsbo Ind. omr.  www.toyotakungalv.se

5 Avensis 

kombi i lager

3 manuella, 

2 automat

Välkommen in till din
Toyotahandlare i Kungälv. 

55:-Tacobuffé med alla tillbehör + Pizza & Pasta

Måndag: Pannbiff med lök

Tisdag: Stekt fl äsk med löksås/bruna bönor

Onsdag: Stekt strömming med äkta potatismos

Torsdag: Ärtsoppa & pannkakor(med grädde & sylt)

Fredag: Kalops med potatis & rödbetor

Sallad, bröd, smör, dryck, kaffe & kaka ingår i dagens & buffén

– Alltid klassisk svensk husmanskost
Dagens

varje dag

frukostbuffé

alltid hos oss
Både varmt & kallt

Kaffe/läsk, smörgås & kaka
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Välkomna!Välkomna!
Mikaela med personal

Festlig maskeradFestlig maskerad 
på Surteskolan


