
T R É N I N K O V Á  S T E Z K A  

S E  Z A J Í Č K E M

P A V L Í Č K E M
 

Z A C V I Č T E  S I  
V  P Ř Í R O D Ě  

P Ř I  P R O C H Á Z C E
 
 
 
 



Pořád jenom jím a kynu,
nikam nesmím, ani přes

pole se nemůžu
proběhnout. Ach jooo.

 
Vymyslel jsem si trénink. 

Zkusíte ho se mnou?
Abychom byli všichni

zdraví a silní!
 

Vyražte po mých stopách.

stanoviště1.

Trénink vytvořen



Nejdříve se musíme
pořádně zahřát. 

 
Proběhni se kolem

stromu 5x doprava a 5x
doleva na druhou

stranu.
 
 

A honem dál.
 
 

stanoviště2.
Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Trénink vytvořenPořadatel akce: 



Nejdříve se musíme
pořádně zahřát. 

 
Zaskákej si panďuláka. 

To skáčeš na místě a dáváš
nohy od sebe a 

k sobě při každém skoku a
přitom i ruce nad hlavu a

podél těla.
 

A honem dál.
 
 

stanoviště3.
Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Trénink vytvořenPořadatel akce: 



Doběhni rychle
k dalšímu stanovišti. 

 
 

 
 
 
 

stanoviště4.
Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Trénink vytvořenPořadatel akce: 



Zvedni natažené ruce
nad hlavu a začni dělat
velké kruhy rukama. 

 
Úplně super bude, když

začneš točit jednou
rukou dopředu a
druhou dozadu.

 
A honem dál.

 
 

stanoviště5.
Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Trénink vytvořen
Pořadatel akce: 



Opři se o strom jako
já o kámen a zatlač
do stromu vší silou,
jako kdybys chtěl/a
strom posunout. 

 
(Vyber nějaký pěkný

statný strom.)
 

A honem dál.
 
 

stanoviště6.
Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Trénink vytvořenPořadatel akce: 



Prkno - tělo musí být v jedné
lajně jako prkno.

 
Vydrž 30 sekund a pak ještě

jednou.  
Srovnej se jako já 

na obrázku, ať nevystrkuješ
vysoko zadeček a

neprohýbáš záda dolů. 
  

A honem dál.
 

stanoviště7.
Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Trénink vytvořenPořadatel akce: 



Najdi pařez a zkus kliky. 
Chvilku si odpočiň. 

 
Ještě jednou se opři 

o pařez. Šlapej nohama od
sebe, vpravo, vlevo a k sobě.

  
Správná poloha: ruce jsou opřené pod rameny, ne

moc vepředu a dáváte si pozor, aby nebyla vystrčená
sedinka (zadek, hýždě) moc nahoru či naopak

propadlá záda dolů. Důležité je zkusit přitom zapnout
střed těla (břicho).

 

A honem dál.
 

stanoviště8.
Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Trénink vytvořenPořadatel akce: 



Skákej okolo stromu
dokola po jedné noze a pak

po druhé noze nazpátek.
 

Zkus to 2x. 
 
 
 

A honem dál.
 
 

stanoviště9.
Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Trénink vytvořen
Pořadatel akce: 



Běž opatrně k dalšímu
stanovišti POZADU. 

 
 
 
 
 

stanoviště10.
Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Trénink vytvořenPořadatel akce: 



Posaď se  a hned zase
vstaň. 

 
Využij pařez, kládu, lavičku.

 
Jestli nejsi tak fit, tak 10x. 

Jestli máš dobrou
kondičku, tak klidně 30x 

a víc.
 

A honem dál.

stanoviště11.
Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Trénink vytvořenPořadatel akce: 



Sedni si na pařez a pomalu zvedej
jednu nohu a pak druhou nohu 

(pokrčenou či nataženou).  
 

Využij pařez, kládu, lavičku.
 

Jestli nejsi tak fit, tak 10x. 
Jestli máš dobrou kondičku, tak

klidně 30x 
a víc.

 

 

stanoviště12.
Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Trénink vytvořenPořadatel akce: 



Dřepy.
 

Jestli nejsi tak fit, tak 20x. 
Jestli máš dobrou

kondičku, tak klidně 100x 
a víc.

 
 

A honem dál.

stanoviště13.
Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Trénink vytvořenPořadatel akce: 



Oběhni strom jako koník 
z jedné strany a pak 

z druhé strany.
 

Při běhu se zvedají kolena
do výše pasu.  

 
 
 

A honem dál.

stanoviště14.
Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Trénink vytvořenPořadatel akce: 



Opři se o strom jako já. 
 

A snaž se vydržet 20
sekund nebo napočítej 

do 20.
 

A jestli jsi hodně
namakanej, tak ještě
jednou a vydrž celou

minutu.
 
 

stanoviště15.
Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Trénink vytvořenPořadatel akce: 



Klekni si jako já na všechny
čtyři. 

 
A snaž se rukama, koleny i
chodidly tlačit do země vší

silou. 
Schválně, jestli vytlačíš

důlky.
 

A honem dál.

stanoviště16.
Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Trénink vytvořenPořadatel akce: 



Zkus se chytit za palec 
u nohy. 

Můžeš mít nohy od sebe či
u sebe a důležité je

nepokrčovat kolena. 
 
 
 

A honem dál.

stanoviště17.
Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Trénink vytvořenPořadatel akce: 



Lehni si na záda a zvedni
nohy nahoru a zkus se

chytit za palce u nohou. 
 

Pak si odpočiň a zkus ještě
několikrát.  

Jestli je to moc lehký, tak
30x opakuj.

 
A honem dál.

stanoviště18.
Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Trénink vytvořenPořadatel akce: 



Lehni si na záda, opři se 
o lokty a střídavě zvedej

nohy nahoru. 
 

Pak si odpočiň a zkus ještě
několikrát.  

Jestli je to moc lehký, tak 
 30x opakuj.

 
A honem dál.

stanoviště19.
Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Trénink vytvořen
Pořadatel akce: 



PROTAŽENÍ
 

Protáhni si celé tělo. 
Nezapomeň na protažení
hlavy, rukou, lýtek, stehen

a zadečku.
Vždy je důležité si

protáhnout tělo na obě
strany.

 
 
 
 
 

20. stanoviště

Protahování předního stehenního svalu

Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Trénink vytvořenPořadatel akce: 

Protahování lýtkového svalu

Protažení zádových svalů a zadních 
stehenních svalůProtažení hýžďových svalů



Protažení 
Protáhni si celé tělo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

stanoviště21.
Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Trénink vytvořenPořadatel akce: 

Strom - narovnání celého těla

Protažení hlavy a krku

Protažení zádových, stehenních svalů



RELAXACE
 

Lehni si na záda a vyklepej
všechny končetiny.

 
 
 

A honem dál.

stanoviště22.
Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Trénink vytvořenPořadatel akce: 



RELAXACE
 

Lehni si na záda a podívej
se, jak se třepotají větve ve

větru.
 
 
 
 

A honem dál.

stanoviště23.
Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Trénink vytvořenPořadatel akce: 



HURÁÁÁ
 

a je to za námi.
 
 
 
 

A pozítří znova. 
Přidejte si u každého

cviku  5x víc. 
 

stanoviště24.
To jsem si teda mákl apozítří si to musímzopáknout.Kdo si to dá zase se mnou?  Jo, a dejte si pozor, co sidáte večer k večeři. Žádnésladkosti!

Chtěli byste za tu práci
nějakou odměnu? 

 

Odměnou je krásný pocit
z dobré práce. Já taky nic

nedostanu. 
Ale mohl bych si třeba

něco přát.
 

Zkuste si přát třeba
ANANAS!

Hodně zdraví přeje 

Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Pořadatel akce: 



HURÁÁÁ
 

a je to za námi.
 
 
 
 

A pozítří znova. 
Přidejte si u každého

cviku  5x víc. 
 

stanoviště24.
To jsem si teda mákl apozítří si to musímzopáknout.Kdo si to dá zase se mnou?  Jo, a dejte si pozor, co sidáte večer k večeři. Žádnésladkosti!

Chtěli byste za tu práci
nějakou odměnu? 

 

Odměnou je krásný pocit
z dobré práce. Já taky nic

nedostanu. 
Ale mohl bych si třeba

něco přát.
 

Zkuste si přát třeba
ŠVIHADLO!

Hodně zdraví přeje Irena Šulcová

Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Pořadatel akce: 



HURÁÁÁ
 

a je to za námi.
 
 
 
 

A pozítří znova. 
Přidejte si u každého

cviku  5x víc. 
 

24.

Hodně zdraví přeje Irena Šulcová

stanoviště
To jsem si teda mákl apozítří si to musímzopáknout.Kdo si to dá zase se mnou?  Jo, a dejte si pozor, co sidáte večer k večeři. Žádnésladkosti!

Chtěli byste za tu práci
nějakou odměnu? 

 

Odměnou je krásný pocit
z dobré práce. Já taky nic

nedostanu. 
Ale mohl bych si třeba

něco přát.
 

Zkuste si přát třeba
MELOUNA!

Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Pořadatel akce: 



HURÁÁÁ
 

a je to za námi.
 
 
 
 

A pozítří znova. 
Přidejte si u každého

cviku  5x víc. 
 

24.

Hodně zdraví přeje Irena Šulcová

stanoviště
To jsem si teda mákl apozítří si to musímzopáknout.Kdo si to dá zase se mnou?  Jo, a dejte si pozor, co sidáte večer k večeři. Žádnésladkosti!

Chtěli byste za tu práci
nějakou odměnu? 

 

Odměnou je krásný pocit
z dobré práce. 

 
Ale když budeš pořádně
hledat tady v okolí, tak

třeba něco najdeš.

Tréninková stezka se zajíčkem Pavlíčkem

Pořadatel akce: 


