Naše třída má 27 žáku pátého ročníku. Rezervovali jsme si pobyt v měsíci květnu
2010.
ŠVP na MONTANII jsme si vybrali hned z několika důvodů. Měli jsme pěknou
referenci od třídy z naší školy, která byla nadmíru spokojená, objekt není daleko od
Prahy a je v krásném prostředí Jizerských hor. Ubytování odpovídalo představám dětí
i dospělého doprovodu. Ocenili jsme sociální zařízení u všech pokojů, která byla po
nedávné modernizaci a velmi čistá. Stravování bylo v jídelně s bílými ubrusy, které se
díky našim jedlíkům často vyměňovaly. Snídaně v podobě bufetu vyhovovala všem.
Každý si dopřál, na co měl chuť. Obědy a večeře nám také moc chutnaly. Děti měly
po celý den připravenou šťávu či vodu, kterou si mohly načepovat do menších
lahviček. Výborný nápad byl také dát do patra PET láhve s vodou i s kelímky.
Dopolední výuku jsme provozovali venku u stolků. Vzhledem k tomu, že děti byly na
výuku rozděleny do skupin, velmi nám vyhovovaly stolečky s deštníky. Ve
společenské místnosti jsme měli základnu s rozloženými pomůckami. Na stěnách
jsme vystavovali projekty a práce dětí. Ve společenské místnosti se udály události
jako diskotéka, předávání diplomů atd. Pro vytváření projektů a jiných činností jsme
využili místní rybníček, dětské a volejbalové hřiště i blízké okolí.
Je zde mnoho stezek, jak pěších, tak pro kola či brusle. Turistické stezky, které jsme
absolvovali, nejsou náročné. Zvládl je i malý tříměsíční Šimon, který se vezl v
kočárku. Přes kořeny a malé potůčky se však musel kočárek přenést.
Spokojení byli i rodiče, kteří přijeli na víkendovou rozlučku. Kuchyně pro nás
připravila lákavě upravené upečené selátko, buřty a párečky. Takto krásně jsme se
rozloučili se školním rokem. Už tam vznikaly nápady, že se na Montanii určitě opět
všichni sejdeme. Děkujeme celému personálu za prima ŠVP.
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