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Ne, ne idem!
ana i marko



Ovo su Ana i Marko.
Ana ima osam godina 
i ide u II. razred.
Njezin brat Marko je 
upravo napunio šest 
godina.

Za rođendan je na 
poklon dobio 
nogometnu loptu.
Krajem ljeta i Marko 
će krenuti u školu.



Ovo su Ana i Marko.
Ana ima osam godina 
i ide u II. razred.
Njezin brat Marko je 
upravo napunio šest 
godina.

Za rođendan je na 
poklon dobio 
nogometnu loptu.
Krajem ljeta i Marko 
će krenuti u školu.

Ana rado slika.
Marko voli       pse i naravno 
nogomet.

Njih dvoje žive s tatom 
Ivanom i mamom Sandrom 
u kući u predgrađu Pule.



Slobodno se idite 
još igrati!

Hajde!

Mama je u kuhinji 
i kuha ručak.
„Kada ćemo jesti?“, 
pita Marko.
„Još će malo 
potrajati“, 
odgovara mama.

…pozove Ana. 
„Idemo na igralište!“



Na igralištu se Marko odmah popeo 
na tobogan. Ponio je i novu loptu.

„Ja ću se radije ljuljati“, pomisli Ana.



Kad se Marko popeo na tobogan, 
ugledao je prijatelje koji su se igrali na  
livadi pored igrališta.
Brzo se spustio niz tobogan, uzeo loptu 
i otrčao prijateljima na livadu.



Luka, Ivano, Mateo – svi su tu. Luka se obrati Marku:

Zdravo! 
Hocemo li igrati 
dva protiv dva?

Može!

…odgovori Marko 
i šutne loptu.

´



Vrlo brzo počela je prava utakmica. 
Dečki se bore za loptu, a Marko je
upravo postigao drugi gol.
Odjednom Luka zastane: 
„Moram kući, sigurno je gotov ručak!“

„Vi još ostajete?“, upita Marko Ivana i Matea.
„Ne, i mi moramo kući.“
Dječaci odlaze i dovikuju Marku:
„Vidimo se sutra Marko!“



Marko je ostao sam na livadi. 
Isprobava nekoliko trikova 
loptom. U jednom trenutku lopta 
se otkotrljala na stazicu i Marko 
ugleda nepoznatog čovjeka.

Neznanac šutne loptu 
prema Marku i oni se 
nastave dodavati.
  

Neznanac pokaže 
Marku trik s loptom.

„Vi još ostajete?“, upita Marko Ivana i Matea.
„Ne, i mi moramo kući.“
Dječaci odlaze i dovikuju Marku:
„Vidimo se sutra Marko!“



Super!

...začuđeno će Marko.

„Moje je ime Darko.“
Vrlo je ljubazan i drag. 
Neznanac se nagne 
prema Marku i pokaže 
mu fotografi ju.
Na slici je maleni pas.



...začuđeno će Marko.

„Moje je ime Darko.“
Vrlo je ljubazan i drag. 
Neznanac se nagne 
prema Marku i pokaže 
mu fotografiju.
Na slici je maleni pas.

„Kako je sladak!“, pomisli 
Marko.
„Želiš li ga malo 
pomaziti?“, upita Darko.
„Psić je kod mene u autu, 
tamo, malo dalje.“
Neznanac pokaže niz ulicu. 
„Hajde, dođi sa mnom.“



Ana je još uvijek na igralištu i ljulja 
se. Pogleda prema livadi i uplaši se - 
Marko priča s nepoznatim čovjekom. 
Čovjek nešto pokazuje Marku u 
smjeru ulice.



Marko, 
pa ti znaš da nigdje 

ne smijemo ici s 
neznancima!

Ana otrči prema bratu i glasno mu kaže:

Marko se zamisli...

...da, točno, to nam  
mama i tata stalno 
govore.

´



Marko je osjetio neki čudan osjećaj u želucu.
Nije siguran što bi trebao učiniti. Razmišlja: 
Darko je ljubazan i drag, a on bi tako rado 
vidio lijepog psića. Ali što im mama i tata 
stalno govore? Ne smije se nigdje ići s 
nepoznatim ljudima, bez obzira koliko 
su dragi i ljubazni.

Ideš li ili ne?

NE, 
NE IDEM!

…odgovori Marko glasno.

„Ostavi nas na miru!“,
odvrati Ana.



Marko je osjetio neki čudan osjećaj u želucu.
Nije siguran što bi trebao učiniti. Razmišlja: 
Darko je ljubazan i drag, a on bi tako rado 
vidio lijepog psića. Ali što im mama i tata 
stalno govore? Ne smije se nigdje ići s 
nepoznatim ljudima, bez obzira koliko 
su dragi i ljubazni.

Djeca brzo otrče kući.
Kada su došli kući, 
Marko se jošuvijek nije 
dobro osjećao.

Bio je zbunjen, nije 
zapravo znao je li je 
postupio ispravno.

Mama je na trenutak 
ostavila kuhanje.



Sjela je do Marka i čvrsto 
ga zagrlila. Marko i Ana 
ispričali su mami što se 
upravo dogodilo na 
igralištu. Mama pažljivo 
sasluša njihovu priču do 
kraja.
„Djeco, postupili ste 
ispravno“, reče im mama 
na kraju.

„Ja i tata uvijek želimo 
znati s kim se družite. 
Nikada ne smijete otići s 
neznancem, a da se prije 
ne javite meni ili tati.“

Marko je jako sretan. Opet je sve u redu i dobro se osjeća.



Marko je jako sretan. Opet je sve u redu i dobro se osjeća.

Kada je tata došao kući, svi su zajedno sjeli 
za stol i uživali u maminom ukusnom ručku.

Marko je bio posebno gladan. Onaj 
loš osjećaj iz želuca potpuno je nestao.



• Mama i tata uvijek moraju znati s kim se družiš i gdje ideš.

• Ukoliko ti priđe netko nepoznat i od tebe nešto traži, kaži to mami i tati.

• Reci jasno „NE“ kada netko traži da učiniš ono što ne želiš.

• Nemoj primati darove od nepoznatih ljudi. 

• Nikad nemoj ući u vozilo s nepoznatom osobom ako mama i tata to ne znaju.

• Mami i tati uvijek možeš sve reći i kad misliš da si nešto skrivi-o/la i kad te je sram.
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• Naučite svoju djecu da budu oprezni u komu-
nikaciji s nepoznatim ljudima, da ne vjeruju 
neznancima, ne primaju od njih darove niti  s 
njima ikamo odlaze bez vašeg znanja. 

• Naučite svoju djecu da se na drugima ne vidi 
uvijek imaju li dobre ili loše namjere.

• Njegujte osjećaj povjerenja sa svojim djetetom, potičite ga da vam kaže sve što ga 
muči, pa i ono čega se srami i što mu stvara neugodu.

• Objasnite svom djetetu da postoje dobre i loše tajne. Dobre tajne su uzbudljive i 
vesele ga, a zbog loših je tužan i zabrinut. Potaknite svoje dijete da vam povjeri i 
takve tajne, čak i ako mu je netko od odraslih ili starijih vršnjaka to zabranio.

• Osnažite svoje dijete da se zna oduprijeti neprimjerenim nagovaranjima drugih 
ljudi, da im zna reći jasno „NE!“ i po potrebi pozvati pomoć.

savjeti roditeljima



POLICIJSKA UPRAVA

ISTARSKA

Ova je slikovnica nastala kao rezultat suradnje Policijske Direkcije Hannover 
i Policijske uprave istarske. 
Policijska Direkcija Hannover i Policijska uprava istarska surađuju od 2002. 
godine i razmjenjuju iskustva na različitim područjima policijskog djelovanja. 
Jedno od područja suradnje je i prevencija iz čega je, kao zajednički projekt, 
proizašla ova slikovnica. 
Djeca su budućnost društva ali i najranjivija skupina, stoga razmjenjujemo 
iskustva kako ih najbolje zaštititi.
Ona zbog svoje iskrenosti, neposrednosti i neiskustva lako mogu postati žrtve 
kaznenog djela. Slikovnicom smo, kroz priču, na djeci blizak način, upozorili 
na situacije koje za njih mogu biti opasne.
Nadamo se da će je djeca s radošću čitati i pamtiti poruku, a roditelji koristiti 
kako bi ih podučili oprezu.
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