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VSAK TRENUTEK 
JE LAHKO NOV ZAČETEK
Osnovna dejavnost društva Šola zdravja 
je jutranja telovadba »1000 gibov«
po metodi Nikolaya Grishina, dr. med.

KDAJ TELOVADIMO?
Od ponedeljka do sobote od 
7:30 do 8:00h.

KJE TELOVADIMO?
Vadimo na prostem, na 8-ih različnih 
lokacijah v Občini Kranj.

KDO LAHKO TELOVADI?
Vadba je primerna za vsakogar.
V Sloveniji jutranjo vadbo »1000 gibov« 
izvaja že več kot 4000 oseb. 

KAKO TELOVADIMO?
V 30-ih minutah razgibamo vse dele 
telesa: začnemo pri dlaneh in končamo 
pri podplatih. Vadbe vodijo usposobljeni 
vaditelji prostovoljci.

ZAKAJ TELOVADIMO?
Redna telesna vadba omogoča boljšo 
gibljivost telesa in zmanjšuje bolečine.

SKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE

Redna in zmerna telesna dejavnost ima številne 
pozitivne učinke na zdravje ljudi. Zdrav življenjski 
slog, katerega ključni del je tudi gibanje, vodi do 
odličnega počutja, zadovoljstva z življenjem, 
učinkovitosti na delovnem mestu, v šoli, pri domačih 
opravilih…

Začeti dan s telesno aktivnostjo v veseli družbi 
pomeni, da zbudimo telo skupaj z naravo in začnemo 
dan polni energije.

PRIDI V NAŠ RAJ.

Ne čakaj pomladi, le pridi v naš raj,
Naredi to zase in vedno bo maj.

Razmigaj zdaj z nami vse sklepe,
Raztegni se od glave do pete.

Nasmeh na obrazu, prijazen pozdrav,
Začel bo odslej tvoj dan.

Telo nič ne čaka, mu ura tik-taka, kliče pomoč.
Vsak dan začnimo migajoč,
Vsak dan začnimo vsi pojoč!
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V ŽABNICI
Na športnem igrišču pri Baru 

Ledine

NA PLANINI
Na športnem igrišču med vrtcema 

Mojca in Najdihojca.

V ČIRČAH
Pri balinišču KS Čirče

V STRAŽIŠČU
Na športnem igrišču OŠ Stražišče

NA MLAKI-KOKRICI
Pri gostišču Dežman

POSEBNI SKUPINI
MOK in VDC

V ŠORLIJEVEM NASELJU
Na otroškem igrišču nasproti Mercatorja

V PREŠERNOVEM GAJU
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V PREDOSLJAH
Na letnem prizorišču pri župniji
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