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počutje in
brezplačne športne
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Pozdravljeni!
Čas, v katerem smo se znašli, je prinesel veliko negativnih učinkov na naše počutje,
zdravje in kondicijo. Upada fizičnih sposobnosti pri otrocih še lep čas ne bomo
nadoknadili, če bomo samo nadaljevali z gibanjem, kot je bilo pred epidemijo. Veliko
otrok in odraslih bo težko ponovno začelo z gibanjem, saj je upad sposobnosti tako
velik, da ne bodo zmogli.
V Športno turističnem društvu Gibko se zavedamo posledic in želimo pomagati ljudem.
S projektom Zbiranja kilometrov za dobro počutje želimo spodbuditi čim več odraslih,
otrok, starostnikov, družin,... vseh ki lahko hodijo, tečejo ali kolesarijo, da si zadamo
skupni cilj in v dveh mesecih zberemo čim večje število kilometrov. To pomeni, da bi
veliko časa preživeli na svežem zraku, v gibanju. Vsak kilometer je finančno
ovrednoten, tako bi z gibanjem in zbiranjem kilometrov zbirali sredstva za več gibanja
za otroke. Z zbranimi sredstvi bi namreč otrokom omogočili brezplačne športne
počitnice. Želimo si, da bi ljudje ponovno odkrili moč gibanja, s katerim si lahko sami
pomagamo in preprečimo negativne učinke na naše zdravje. 
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Koga želimo spodbuditi?
OBČIN0 LENDAVA
MADŽARSK0 SAMOUPRAVN0 NARODN0 SKUPNOST
PODJETJA V LENDAVI
ODRASLE
OTROKE
OSNOVNO ŠOLO
SREDNJO ŠOLO
VRTEC
ŠPORTNA DRUŠTVA
KLUBE
ŠPORTNO ZVEZA
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Kdo smo 
GIBKOJEVCI?
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Renata Gyurkač, prof.šp.vzg in
Tjaša Horvat, prof.šp.vzg z
družinama
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Kaj počnemo? 

Izvajamo športne vadbe za otroke vseh starosti, gimnastiko in
ples za otroke ter funkcionalno vadbo za odrasle, vadbe za
dojenčke in mamice po porodu, nosečnice in masažo za dojenčke
po mednarodno priznanem programu IAIM. V času korona krize
smo začeli s snemanjem vadb za odrasle in iger za otroke.
Najdete nas ne facebook profilu Gibko, Instagram profilu Gibko,
na youtube kanalu Gibko ter na naši spletni strani gibko.si.
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Zakaj zbiranje kilometrov?
Ker sva po srcu in duši pedagoginji in nama vest ne dopušča, da bi samo nemo gledali, kako se
prepuščamo toku, ki nas nosi v nepravo smer. Veva, da zmoreva in lahko nekaj narediva za
ljudi iz naše občine, saj smo Gibkojevci že dovolj prepoznavni, ljudje nas spremljajo, z nami
vadijo in nam zaupajo.
Zavedamo se, da je marsikdo v času epidemije obsedel doma in izgubil veliko kondicije ter
pridobil na telesni teži. Vse to ima negativne učinke na zdravje. Z redno športno aktivnostjo
izboljšamo zdravstveno stanje, dvignemo nivo energije in uravnamo telesno težo. Kvaliteta
življenja, delovna produktivnost in nivo učenja se dvignejo. In to si želimo doseči - spodbuditi
čim več občanov in občank h gibanju. Skupna motivacija, povezovanje, skupni cilj. Z zbiranjem
kilometrov bomo zbirali tudi sredstva, s katerimi bomo našim otrokom omogočili brezplačne
športne počitnice in jim s tem ponudili več gibanja in druženja skozi vso poletje, za kar so v
tem času še kako prikrajšani.



Kako bo projekt potekal?
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Na pametnem telefonu si namestite aplikacijo, s katero
boste merili opravljene kilometre. Priporočamo Sport
Tracker ali Samsung Health oziroma nekaj podobnega, kjer
lahko izbirate tudi med vrsto gibanja. Če boste hodili
izberete hoja, če tečete tek in če kolesarite kolesarjenje.
Pred začetkom vklopite aplikacijo in ta vam bo izmerila
število opravljenih kilometrov, shranila vam bo tudi vsako
vadbeno enoto. Tako boste na koncu lahko število
opravljenih kilometrov vnesli v spletno anketo, kjer se
bodo beležili vsi podatki.



HOJAHOJAHOJA KOLESARJENJEKOLESARJENJEKOLESARJENJE

TEKTEKTEK
Pri hoji ni pomembno koliko
prehodimo, kdaj in kako.
Lahko je to hoja po ravnini,
lahko hoja navkreber, hitra
hoja ali počasna, dolgotrajna
ali kratkotrajna. Vsak
kilometer šteje.

Tek izbirate glede na svoje
sposobnosti. Tudi če kombinirate
tek in hojo šteje vsak kilometer.
Tečete lahko po ravnini, v naravi,
na atletski stezi (če je odprta).

 

V projekt Zbiranja kilometrov za
dobro počutje smo vključili tudi
kolesarjenje, le da bomo
prekolesarjene kilometre pretvorili v
hojo. Tako pretvorimo eno uro
kolesarjenja v deset kilometrov hoje
in tako sorazmerno gor in dol. Kar
pomeni pol ure kolesarjenja, 5 km
hoje,...



Občina Lendava
Želimo si sodelovanja z vami, posluh in zaupanje. Skozi
projekt Lendava zdravo mesto, ki je zadnja tri leta potekal
pod okriljem MiTja&TiNa šport, s katerim smo tesno
sodelovali, smo občane in občanke ter otroke pripeljali do
točke spoznanja, da je gibanje zabavno. Veliko odraslih je
odkrilo moč gibanja, boljšega počutja, večje produktivnosti
na vseh področjih. S projektom Zbiranja kilometrov za
boljše počutje bi že znani projekt nadgradili, dopolnili in
ponovno pognali ljudi v gibanje. Gre za naše soobčane, za
našo občino, kateri bomo produktivnost, zdravje, počutje
ter klimo dvignili na višji nivo.
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Podjetja v občini Lendava
V podjetjih si želimo, da bi zaposlene spodbudili k Zbiranju
kilometrov za dobro počutje. Podjetje lahko skupno zbira
kilometre. Zaposleni bi tako bili več na svežem zraku, več bi
se gibali in s tem dvignili tudi produktivnost zaposlenih. Naš
predlog je, da bi podjetja uvedla 30 minutne rekreacijske
odmore na izmeno. Takrat bi vsi zaposleni naredili 30
minutni sprehod po svežem zraku. Menimo, da bi se 30 minut
podarjenega časa za rekreacijo zelo kmalu poznalo pri večji
produktivnosti zaposlenih, boljšem počutju in manj bolniških
staležih. S tem bi pozvali podjetja, da donirajo sredstva po
svojih zmogljivostih za otroke, katerim bomo z zbranimi
sredstvi omogočili brezplačne počitniške športne aktivnosti.
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Vrtec Lendava
DSŠ Lendava

DOŠ I Lendava

V vrtcu predlagamo vsakodnevne
sprehode - sprehodi so lahko tematsko,
motivacijsko obarvani in prilagojeni
glede na sposobnosti in starost otrok.
Kilometri se štejejo od vsakega otroka,
kar pomeni, da v kolikor skupina
prehodi 1 km se ta pomnoži s številom
otrok in vzgojiteljic, ki so to razdaljo
premagali. Preko kanalov obveščanja,
bi se projekt predstavil tudi staršem.
Želimo spodbuditi družine, da gredo
vsakodnevno ven s svojimi otroki, ne
glede na vreme.

Vsi se zavedamo, da so srednješolci
utrpeli največji upad fizičnih
sposobnosti. Leta, v katerih so, in
situacija, v kateri so se znašli, ni nič kaj
zavidljiva. Menimo, da je vloga nas,
športnih pedagogov, v tem obdobju
predvsem motivacijskega pomena.
Prepričati moramo naše skoraj odrasle
otroke, da je gibanje v novonastali
situaciji še toliko bolj pomembno. Z
vsakodnevnim gibanjem na svežem
zraku si lahko pomagajo, da jim bo tudi
učna snov bolje šla od rok. Glede na to,
da je rekreacija na prostem dovoljena,
se lahko dnevno organizirajo ure
pohoda, h katerim bi se srednješolci
lahko priključili.

Osnovna šola nam ponuja najbolj
pester profil otrok. Tako starostno,
kot po zmogljivostih in tudi
socialnem statusu. Ne glede na profil
otroka je gibanje  tisto sredstvo,
skozi katerega se otrok najbolj
razvija. Razvoj možganov in gibanje
hodita z roko v roki. Vsi smo opazili,
da se je koncentracij bistveno
zmanjšala, odkar so otroci doma.
Gibanja je veliko manj. Tokrat je za
razliko od spomladanske epidemije
še zima, mraz in slabo vreme. Vendar
vse to ne bi smelo biti ovira za
gibanje otrok na svežem zraku.
Otroci, ki so že zasedli šolske klopi,
naj vsak dan z razredom naredijo
sprehod. Naj po razredih zbirajo
kilometre. Kilometri se seštejejo od
vsakega otroka, kar pomeni, da v
kolikor razred prehodi 1 km, se ta
pomnoži s številom otrok in učiteljic,
ki so to razdaljo premagali



Trije dogodki v sklopu projekta:
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V sklopu projekta bi organizirali tri športne dogodke, s katerimi bi zbirali kilometre in sredstva za športne
počitnice naših otrok. Dogodki bi bili organizirani z upoštevanjem vseh priporočil za zajezitev epidemije. Dogodki
bi potekali ob sobotah.

06. 3. 2021 - KOLIKOKRAT V ENEM DNEVU LAHKO LENDAVA PRIDE NA PIRAMIDO?

Dogodka se lahko udeležijo vsi občani in občanke. Otroci, odrasli, mladina, starostniki. Pri atletskem stadionu ob
DOŠ I Lendava bo registracijska točka. Družina ali posameznik se prijavi in gre do Piramide, ko pride nazaj se
ponovno registrira. Vpišejo se kilometri, ki jih je naredil ter zabeleži kolikokrat je usvojil vrh Piramide. V dokaz
lahko pokaže pot v aplikaciji na telefonu ali pametni uri. Za vse, ki niso tako vešči uporabe sodobne tehnologije bo
na vrhu kontrolna točka, kjer bomo popisali vsakega, ki pride na vrh, čas in smer prihoda ter odhoda. Tako se bo
vedelo, koliko kilometrov je vsak opravil. Na štartu bomo zbirali prostovoljne prispevke za športne počitnice
otrok.
Dogodek bo potekal med 9. uro dopoldan in 17. uro popoldan.
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 27. 3. 2021 - KOLIKO KILOMETROV LAHKO LENDAVA PREKOLESARI V ENEM DNEVU?

Dogodka se lahko udeležijo vsi občani in občanke. Otroci, odrasli, mladina, starostniki. Pri atletskem stadionu
ob DOŠ I Lendava bo registracijska točka. Družina ali posameznik se prijavi in začne s kolesarjenjem.
Kilometre si mora meriti na števcu, pametnem telefonu ali pametni uri. S tem bo dokazoval prevožene
kilometre in čas vožnje. Upoštevali bomo tudi, če bo eden od družine oziroma manjše skupinice meril in bodo
vsi skupaj kolesarili. Ko zaključite s kolesarjenjem, pridete do registracijske točke in pokažete prevožene
kilometre in čas. Kolesarjenje bomo pretvorili v kilometre hoje. Ena ura kolesarjenja je 10 km hoje. Na štartu
bomo zbirali prostovoljne prispevke za športne počitnice otrok.
Dogodek bo potekal med 9. uro dopoldan in 17. uro popoldan.
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 17. 4. 2021 - KOLIKO KILOMETROV LAHKO LENDAVA PRETEČE V ENEM DNEVU?

Dogodka se lahko udeležijo vsi občani in občanke. Otroci, odrasli, mladina, starostniki. Pri atletskem stadionu
ob DOŠ I Lendava bo registracijska točka. Družina ali posameznik se prijavi in začne s tekom. Teče lahko na
atletski stezi (posamezna celica vsaj 5 metrov oddaljena od druge celice) ali v naravi, na poti, ki si jo
posameznik izbere sam. Na atletski stezi lahko štejete pretečene kroge, katere pretvorimo v kilometre ali
merite razdaljo s pametno uro ali pametnim telefonom. Pri teku v naravi je porebno razdaljo meriti. Upoštevali
bomo tudi, če bo eden od družine oziroma manjše skupinice meril in bodo vsi skupaj tekli. Tek si lahko tudi
razdelijo na več krajših razdalj, ki se na koncu seštejejo. Ko zaključijo s tekom pridejo do registracijske točke
in pokažejo izmerjene kilometre oziroma povedo koliko krogov so pretekli. Na štartu bomo zbirali prostovoljne
prispevke za športne počitnice otrok.
Dogodek bo potekal med 9. uro dopoldan in 17. uro popoldan.
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Gibanje je osnovni način komunikacije živih bitij z okoljem, človek ga uporablja kot
sredstvo izražanja. Kot instrument za gibanje uporablja svoje telo. Pri človeku je gibanje
opredeljeno kot splošna telesna gibljivost, kot ročna spretnost in govor. 
Gibalnih vzorcev se človek uči vse življenje. Postopoma postajajo naučeni gibi vedno bolj
kompleksni, saj se vežejo na psihično dogajanje. Običajno opredelimo človekovo gibanje
na šest osnovnih psihomotoričnih funkcij: hitrost, okretnost, moč, natančnost, ravnotežje
in skladnost. Če je neka psihogibalna funkcija motena, se lahko kaže kot specifična učna
ali gibalna težava (motnja pozornosti, branja in pisanja, pomnjenja, hitrosti, ritma,...). Te
motnje pogojujejo značilno vedenje, ki se kaže kot motorični nemir, motnja koncentracije,
čustvena preobčutljivost, neprilagodljivost... Z ustrezno gibalno vzgojo lahko vplivamo na
te motnje, zato otroka učimo prepoznavati lastna gibala in telo, ga spodbujamo h gibanju,
ga znamo doživljati in mu omogočimo delovanje po načelu – zdrav duh, v zdravem telesu
(Ščuka, 1991).



 

Naj postane Lendava kraj, ki bo z gibanjem premagala
epidemijo. Vnesimo v vsakdan pozitivno energijo z

gibanjem, komunikacijo, socializacijo na svežem zraku.
Sprostili bomo telo in duha in s tem premagali vse!

Pridružite se nam!
Skupaj zmoremo več!

 
Gibko se giba, daj se še ti!
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