
Místo, kde žijeme-seznámení s prostředím školy a školní družiny, režimem a pravidly družiny, 

seznámení s okolím školy. Bezpečnost při cestě do školy. Lidé kolem nás-výchova ke kamarádství, 

poučení o bezpečnosti ve školní družině a při vycházkách, pravidla chování ve školní jídelně, sportovní 

soutěže, udržování pořádku v družině, úklid hraček a pomůcek, přírodovědné vycházky n Knihov, 

Písmena a do blízkého okolí.

MPP TÉMA: DRUŽINA – JSME TU SPOLU /Kamarádi, spolužáci a spolužačky, paní vychovatelka, 

zážitky z prázdnin. /

Sběr podzimních plodů, výrobky z přírodnin, výstava a soutěž O nejhezčí podzimní výrobek z přírodnin, 

práce s papírem a přírodninami, míčové hry. 

MPP TÉMA: PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ /Vytvoření pravidel pro soužití ve škole a školní družině, 

podpora vzájemného respektu a partnerských vztahů mezi vychovatelkou a žákem, stimulace prostředí 

rozvíjející komunikační dovednosti, vytváření prostředí navozující pocit bezpečí a spoluprožívání. /

Vycházky – poznávání podzimní přírody, modelování, projektový den - Podzim, Mikuláš-tradice, 

výrobky, příprava na Advent.

MPP TÉMA: VZTAHY MEZI SPOLUŽÁKY /Spolupráce, vrstevnický tlak, pomoc upevnit roli starších 

dětí jako ochranitelů mladších, naučit se rozpoznat šikanu a umět ji zastavit./

Zimní sporty, vycházka do zimní přírody, hry na sněhu, Vánoce-zvyky a tradice, vánoční úklid, koledy-

zpěv i poslech, vánoční výrobky a přání.

MPP TÉMA: UMĚT MYSLET NA DRUHÉ /Bezpodmínečná láska, radost, štěstí./

Lidé a čas-režim dne, zimní sporty (bobování, sněhové stavby, soutěž O nejlepšího sněhuláka, vycházky 

do zimní přírody (krmení zvířátek, krmítka), projektový den-Zima.

MPP TÉMA: ZVLÁDÁNÍ STRESU /Nácvik jednoduchých relaxačních cvičení./

Valentýnská přání, člověk a jeho zdraví, dodržování hygienických návyků, jídelníček, maškarní karneval-

zpívání, tancování a soutěživé hry, využití časopisů a knih o přírodě, stopy zvířat, pohybové hry. 

Vědomostní kvíz-spolupráce se školním klubem.

MPP TÉMA: DŮVĚRA /Důvěra k blízkým, spolužákům, obezřetnost při jednání s cizími lidmi, 

kiberšikana, chat./

Výrobky k MDŽ a ke Dni učitelů, březen jako měsíc knihy a internetu - návštěva MLK, beseda o knize, 

šifry, tělovýchovné chvilky, velikonoční tradice a výrobky, výroba drobných dárků k zápisu, vycházky - 

určování jarních rostlin, projektový den - Jaro

MPP TÉMA: SMYSL ŽIVOTA, PLÁNOVÁNÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL /Uvědomění si sebe sama 

ve světě, životních hodnot a vlastní jedinečnosti, zdraví./

Rozmanitost přírody-vycházky do přírody, pozorování jarní krajiny, poznávání rostlin, Den Země-

celodružinový projekt, úklid okolí, vytváření vztahu k přírodě a životnímu prostředí, malování na 

chodníku, pohybové hry na hřišti.

MPP TÉMA: KAŽDÝ JE VYJÍMEČNÝ JEDINEC /Rozvoj sebevědomí, práce s emocemi, zařazení 

ranních chvilek (Raníček), povídání o potížích, radostech a starostech./

Májové dny-výrobky k Svátku matek, rozvíjení atletiky, dbáme na kladný vztah dětí k přírodě-tématické 

vycházky, sběr a poznávání rostlin, Vernisáž.

MPP TÉMA: JAK SE BRÁNIT MANIPULACI A ZNEUŽÍVÁNÍ /Hry na cvičení odmítnutí drogy, 

šikana a zneužívání se dá zastavit./

Den dětí na Městské hoře v Berouně-cesta pohádkovým lesem, Medvědárium, společné hry na hřišti-

vybíjená, fotbal, míčové hry, zásady společenského chování, kamarádské vztahy, chování k dospělým, 

malujeme "prázdniny", vycházky do přírody, příprava na prázdniny, sportovní pětiboj se školním klubem

MPP TÉMA: SAMOSTATNOST /Rozvoj sebevědomí, sebepoznání a vzájemných vztahů ve školní 

družině a škole./
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