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Zagadka choinkowej bombki.
Zgromadzeni detektywi słuchają w napięciu.
- Dziś rozwiążemy zagadkę choinkowej bombki, która niechcący
spadła z drugiego piętra z domu państwa Tytrzów.
- Panie Juliuszu starszy - zapytał zaniepokojony Haniuś Młodszy - Co
się właściwie stało?
- To jest sprawa dla nas. Musimy to wyjaśnić. – powiedział Juliusz
Starszy, a Juliusz Młodszy zapytał :
- Kiedy będziemy to wyjaśniać na zebraniu koła detektywistycznego
„ Przyjaźń”?
- Zebranie koła musi się odbyć z udziałem podporucznika
Malinowskiego, bo on widział bombkę spadającą z drugiego piętra z
kamienicy Tytrzów.
- Ale Tytrzowie mieszkają na parterze!
- To ja już nic nie rozumiem – powiedział detektyw Popławski.
- Ależ Panie kolego! – powiedział porucznik Malinowski - Oni to
mieszkanie wynajęli Państwu Marczewskim.
- To jest sprawa prosta, bo Pan Marczewski chciał wyrzucić
niedopałek papierosa i przez nieuwagę wyrzucił bombkę.
- Sprawę zbadamy od początku– ruszamy. Od teraz akcja nosić będzie
kryptonim „Papieros” - powiedział podporucznik Malinowski, a cała
detektywistyczna brać zgodziła się z nim.
- Ale jak mamy to zrobić? - zapytał Juliusz Młodszy. Genowefa
Starsza mu odpowiedziała:
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- Normalnie, musimy ustalić, gdzie ten papieros ostatnio był widziany,
gdzie mamy ewentualnie go szukać - odparła Genowefa Starsza z
przekonaniem.
- No to ruszamy. Wsiedli do taksówki „detektywki” do zadań
specjalnych. Kiedy już byli na miejscu, zaczęli dochodzenie. Okazało
się, że papieros spokojnie leżał u pana Jerzowskiego na biurku, gdzie
ten pisał receptę.
- Super zagadka kryminalna - powiedzieli detektywi i ruszyli dalej, bo
okazało się, że teraz zaginęła lupa pana Jerzowskiego.
Krążyli, krążyli, aż wpadli na ślad pana Mydełko i zaaresztowali
go, bo był on szefem gangów Malinowego Sadu. Postawili mu
zarzuty. Porucznik Malinowski powiedział:
- Koniec na dzisiaj wyczerpujących zajęć. Ruszamy teraz na lody.
Ruszyli całą detektywną grupą i każdy zamówił sobie po gałce
lodów, takich jak lubił, napili się lemoniady, tylko porucznik
Malinowski poprosił o kawę.
Już następnego dnia gotowi byli przesłuchać pana Latarenkę,
gdyż zginął Panu Buźce żółty kapelusz z rondem. Ale to już zupełnie
inna opowieść…
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Krzyżówka do Kropki przygotowana przez Małgorzatę Blass,
Anetę Wolańską i Adrianę Głowacką-Przybyło
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BOŻEGO NARODZENIA
1. zimowa szata
2. uroczysta kolacja w przeddzień Bożego Narodzenia
3. kto był biskupem Miry?
4. „Anieli grają, króle witają… klękają…”
5. chleb, którym dzielimy się w Wigilię
6. co jest symbolem Świąt Bożego narodzenia
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Składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia:
smacznego karpia, prezentów pod choinką,
szalonego Sylwestra
a w Nowym Roku 2013 wszelkiej pomyślności,
dobroci i spełnienia marzeń.
Uczniowie SP 116 i G 52
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