
TRETJI TEDEN AKCIJE SIMBIOZA GIBA 2021 

V tretjem tednu smo za vas pripravili 

Simbioza  GIBA III. IZZIV: V tokratnem izzivu vam predlagamo zabavo oziroma PLES. 

Tako je, zabavo si lahko pripravimo kjerkoli, kadarkoli, ne glede na to, da smo sredi 

epidemije! Prižgimo si radio, nastavimo si svojo ljubo pesem in zaplešimo (lahko tudi z 

osebami iz našega mehurčka, ali na prostem ob upoštevanju razdalje in drugih ukrepov)! 

Videli boste, da je ples še kako resen šport po katerem smo ravno tako utrujeni! Če želite s 

svojim plesom sodelovati v žrebanju za prisrčno nagrado, imate teden dni časa, da izziv 

opravite in nam pošljete foto ali video dokaz opravljenega na 

simbiozagiba@simbioza.eu. 

  

 

 

Simbioza GIBA III. MIT ALI RESNICA? 

Tokrat želimo z GIBA MIT-om ali RESNICO opozoriti na pomen odnosov, ki jih ljudje 

gojimo za naše duševno zdravje! Odnosi v katere vstopamo in jih na tak ali drugačen način 

vzdržujemo, so vsekakor nekaj čemur moramo posvetiti veliko naše pozornosti, saj tvorijo 

pomembno komponento duševnega zdravja! 
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Simbioza GIBA III. NAVDIH 

Zaradi vašega navdušenja nad pozdravom soncu, ki smo vam ga pripravili pretekli teden, 

tokrat v navdihu nadaljujemo z osnovnimi joga položaji, ki so primerni za vse generacije! 

Umirite se in začutite svoje telo – boljše se boste počutili in lepše boste preživeli dan! 

 

 

 



NE POZABITE: Nagradni natečaj traja do konca meseca maja 

Skozi celoten mesec maj vas vabimo, da s svojimi foto, video in literarnimi prispevki 

sodelujete tudi pri izvedbi Simbioza GIBA 2021 nagradnega natečaja, ki letos poteka na 

temo SKRB ZA DOBRO DUŠEVNO IN FIZIČNO POČUTJE V ČASU EPIDEMIJE 

COVID-19. Vaše prispevke pričakujemo na elektronski pošti: simbiozagiba@simbioza.eu 

 

 

 

Podelite to med svoje prijatelje, znance, sosede, otroke, starše, stare starše, sodelavce in 

med vse tiste, ki so vam blizu. 

Delite tudi na družbenih omrežjih ali po drugih kanalih obveščanja, da bodo dosegle čim 

večji krog ljudi! 

  

V kolikor imate kakšno vprašanje ali bi nam želeli karkoli sporočiti, smo vam vedno na voljo 

na elektronskih naslovih simbiozagiba@simbioza.eu ali sola@simbioza.eu. 

Vabimo vas, da sledite našim objavam tudi na naši: 

 Spletni strani: https://simbioza.eu/projekti/simbioza-giba 

 FB omrežju: https://www.facebook.com/Simbioza.eu/ 

 IG omrežju: https://www.instagram.com/simbioza_med_generacijami/ 
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