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Datum: 23. 5. 2022 

Spoštovani, 

najprej najlepša hvala vsem, ki GIBAte z nami😊. Pred nami je že predzadnji GIBAlni paket, ki 

vsebuje: 

🏔☀GIBA IZZIV 

Naš tokratni izziv vas pelje ven, v naravo – med zelene krošnje in pod zavetje toplega sonca. 
Predlagamo vam, da za družbo povabite s seboj še kakšnega (starejšega) prijatelja, prijateljico ali 
sorodnika in sorodnico, nato pa se vsi skupaj odpravite na sprehod po vašem domu ali osvojite 
bližnji hrib, če vam zdravje to dopušča. Videli boste, kako zdravilni niso le sprehodi v naravi ampak 
tudi prijetni pogovori z našimi najbližjimi, ki božajo našo dušo. Časa za opravljanje izziva imate kot 
vedno teden dni – do 30. 5. 2022 tako pričakujemo vaše foto dokaze o opravljenem izzivu na naslovu 
simbiozagiba@simbioza.eu ali polonca.logar-avbelj@francebevk.si. 

 

 

🍎🍆GIBA NAMIG 

V tokratnem namigu vam razkrivamo povezavo med zdravo prehrano in zdravim življenjskim slogom. 
Z vami delimo 12 nasvetov, povzetih po Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, poskusite jih 
upoštevati vsaj teden dni in videli boste, kako se bo izboljšalo vaše počutje! 
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🚴🏀GIBA ALI STE VEDELI 

Ali ste vedeli, da lahko na enostaven način – zgolj z nekaj sprememb v rutini – gibanje učinkovito 
uvrstimo v naš vsakdan. Ko smo doma, lahko ozavestimo pomen jutranje telovadbe in se po vseh 
opravkih odpravimo peš, v prostem času pa lahko vsa druženja in dejavnosti organiziramo tako, da 
je prisotna tudi (vsaj minimalna) oblika vadbe. 
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Želimo vam prijetno gibanje. 

 

Vodja Simbioze skupnost 

Polonca Logar Avbelj 


