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Kao i svakog jutra, Marka je probudio tata.
 „Obuci svoju plavu trenirku i siđi na doručak.“

Як і кожного ранку, Марка розбудив тато
“Одягай свій синій спортивний костюм і 
спускайся на сніданок.”



Mark je došao u kuhinju i obradovao se 
svom najdražem doručku - omletu i limunadi. 
Zahvalio se mami i punog stomaka krenuo s 
tatom u ŠKOLU.

Марк прийшов на кухню і зрадів своєму 
улюбленому сніданку – омлету та лимонаду. 
Подякував мамі, сів і пішов з батьком до школи.



Na putu prema ŠKOLI, tata je pokazao na 
obližnji izlog, pun prekrasnih bicikala. „Mark, 
sutra ti je rođendan i mislim da je ovo 
savršen poklon za tebe, plavi bicikl.“

Mark je pogledao bicikl i pomislio kako svi 
dječaci u ŠKOLI imaju sličan bicikl.



По дорозі до школи тато показав мені 
сусідній магазин, повний гарних велосипедів. 
“Марк, завтра твій день народження, і я 
думаю, що це ідеальний подарунок для тебе 
— синій велосипед”.

Марк подивився на велосипед і подумав, що 
всі хлопці в школі мають велосипед.



Stigavši u ŠKOLU, Mark je sjeo za stol na 
kojem su njegovi prijatelji slagali svemirske 
brodove. Mark je sjedio i nije znao kako 
započeti slaganje svog svemirskog broda.

„Mark, zašto ne slažeš? Hoćeš li uzeti ove 
plave kockice?“ upitala je učiteljica

Приходить до школи, Марк сів за стіл, де 
його друзі складали космічні кораблі.
Марк сидів і не знав, як почати збирати свій 
космічний корабель.



Mark je pogledao plave kockice u kutiji te je i 
dalje bio neodlučan.

“Марк, чому ти не складаєш корабель? Хочеш 
взяти ці блакитні кубики?” запитала викладач.

Марк подивився на сині кубики в коробці і все 
ще не визначився



Teta mu je rekla da pogleda u drugu kutiju i 
nađe kockice koje mu se sviđaju.

Od svih boja, plave, zelene, crvene, ljubičaste, 
Mark je uzeo žute kockice i s veseljem počeo 
slagati svoj brod.

Його викладач сказала йому заглянути 
в іншу коробку і знайти кубики, які йому 
подобаються.

З усіх кольорів, синього, зеленого, червоного, 
фіолетового, Марк взяв жовтий кубик і 
щасливо почав збирати свій корабель.



Po završetku slaganja, Markov prijatelj 
je s divljenjem gledao u žuti brod, a drugi 
prijatelj je rekao: „Mark, tvoj brod je baš 
drugačiji od naših.“

Mark je bio zadovoljan kako
je izgradio svoj žuti brod.

Коли закінчили складати, друг Марка 
захоплено дивився на жовтий корабель, а 
інший друг сказав: “Марку, твій корабель дуже 
відрізняється від наших”.

Марк був задоволений тим, як він побудував 
свій жовтий корабель.



Tata je došao po Marka u ŠKOLU te su krenuli 
kući, na putu je Mark razmišljao o svom 
svemirskom brodu.

Sve do večeri, Mark je primjećivao žute stvari. 
Legavši u krevet, napokon je odlučio: „Žuta je 
moja najdraža boja.“



Тато прийшов забрати Марка з школи і вони 
попрямували додому, дорогою Марк думав 
про свій космічний корабель.

До вечора Марк помітив жовті речі. Лежачи 
в ліжку, він нарешті вирішив: “Жовтий — мій 
улюблений колір”.



Sljedećeg jutra, umjesto najdražeg doručka, 
dočekao ga je plavi muffin sa svjećicom. 
Roditelji su uzbuđeno rekli: „Prije vrtića, 
idemo po tvoj novi, plavi bicikl.“

Kada je puhao svjećicu, Mark je poželio da u 
trgovini postoji i žuti bicikl.

Наступного ранку замість улюбленого 
сніданку його чекав синій кекс зі свічкою. 
Батьки схвильовано сказали: “Перед 
садочком підемо за твоїм  новим, синім 
велосипедом”.

Коли він задував свічку, Марк побажав, щоб у 
магазині був жовтий велосипед.



Ušavši u trgovinu, roditelji su pokazali na plavi 
bicikl i rekli: „Pogledaj ovaj plavi, baš je za tebe.“

Ali, moja najdraža boja je žuta. Ovo je pravi 
bicikl za mene!“

Roditelji su se iznenadili Markovim odabirom i 
rekli: „Mi smo mislili da je tvoja najdraža boja 
plava. Izgleda da smo bili u krivu.“

Зайшовши в магазин, батьки показали на синій 
велосипед і сказали: “Поглянь на цей синій, 
він якраз підходить тобі”.

“Але мій улюблений колір жовтий. Це 
справжній велосипед для мене!”

Батьки були здивовані вибором Марка і 
сказали: «Ми думали, що твій улюблений 
колір синій, схоже, ми помилялися».



Mark je odmah sjeo na svoj žuti bicikl i jurio 
prema ŠKOLI.

Na ulazu je sreo svoje prijatelje koji su 
začuđeno pogledali u njegov bicikl i rekli: „Mark 
pa tvoj bicikl je potpuno drugačiji od naših!“

Mark se nasmijao i rekao:
„Nema veze, vaša najdraža
boja je plava, a moja je žuta.“

Марк одразу сів на свій жовтий велосипед і 
помчав до дитячого садочка. 27. Біля входу він 
зустрів друзів, які з подивом поглянули на його 
велосипед і сказали:

“Марку, твій велосипед зовсім інший, ніж наш!”
Марк засміявся і сказав: «Не має значення, ваш 
улюблений колір — синій, а мій — жовтий».





Kratki opis projekta
Promotivnim i edukativnim aktivnostima osvijestiti javnost o 

važnosti integracije raseljenih osoba te omogućiti raseljenim 

osobama brži i lakši pristup svim potrebnim informacijama o 

zaštiti, pomoći, obrazovanju i radu.

Ciljevi projekta
Opći cilj projekta: 

Promovirati aktivnosti koje osiguravaju lakšu integraciju 

raseljenih osoba

Specifični ciljevi:

1. Osigurati dostupnost informacija raseljenim osobama kroz 

izradu informativnih i edukativnih materijala

2. Diseminacija primjera dobre prakse putem izrade 

promotivnih materijala, objava na društvenim mrežama te 

održane konferencije za širu javnost






