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Školní den, o kterém chci vyprávět, začal velmi poklidně. 

Děti a jejich kamarád pejsek Detektiv seděli před vyučováním v hloučku a povídali si. Jana 

jedné kamarádce vyprávěla, že o víkendu byla v kině, a vytahovala si vše z aktovky. Strkala si 

učení do lavice a přitom vyprávěla: „Byla jsem v kině se Zuzkou a Janou. U vchodu jsme se potkali 

s Matoušem ze 3. třídy. A ten tam přišel s Jendou a naším sousedem.“ Když zazvonilo, vše ztichlo. 

Uběhla první a druhá hodina a nastala svačinová přestávka.

Detektiv ve škole

Jana se dívá do své aktovky a volá 

paní učitelku, že se jí ztratila svačina: 

„Určitě jsem si ji dnes brala, měla jsem 

jablko a toustík.“ Janička je nešťastná, 

sedí v lavici a pláče.

Paní učitelka už je u Jany, hledá také 

v aktovce a kroutí nešťastně hlavou. 

Zkusí se zeptat na radu ostatních:

„Žáci, víte o té svačině někdo něco?“
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Pejsek si sám pro sebe přemýšlí: „Všiml jsem 

si, že si dnes ráno Jana povídala se spolužačkou 

a seděla u toho v lavici. Kdo by jí to mohl vzít? 

Nikdo jiný u lavice nestál. Musím zavřít oči 

a vybavit si, co jsem viděl a slyšel.“ 

Detektiv pejsek má zavřené oči a slyší 

v duchu znovu Janino štěbetání, jak vypráví, 

že o víkendu byla v kině, a uslyší šustění 

svačinového sáčku.

Pejsek na to přišel. „Už to mám!!!! 

Jana si svačinu strčila do lavice, 

když si uklízela desky s učením.“

Detektiv pejsek hned přemýšlí a snaží se 

vyluštit tu záhadu. Věděl by někdo z vás, 

kam se poděla Janina svačina? 

Nyní je prostor pro žáky,  

aby vypověděli, co si myslí. 
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Jana, celá červená vytáhla 

z lavice svačinu a omlouvá se: 

„Promiňte mi prosím, já jsem 

si toho nevšimla. To bylo 

nedopatřením. Je mi to líto.“

Pejsek Detektiv má velikou radost. Je rád, že si vzpomněl, jak slyšel 

do Janina vyprávění šustění sáčku. Ta vzpomínka ho přivedla na stopu.

Byl pozorný, a proto mohl vyluštit záhadu.
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