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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer réges-régen egy Finom nevű ország. 

Ennek az országnak a leghíresebb iskolája a Cukor Bella Iskola volt. Egyszer történt, 

hogy az iskolában az összes gép leállt: a vetítő, a tablet és még sorolhatnám.  A 

gondnok megnézte, hogy valaki lecsapta-e az áramot. De senki sem tudta, hogy mi 

történt.  

A 3.b-ben volt  egy hörcsög. Az egyik napon az egyik diák így szólt a tanító 

néninek:   

 - Tanító néni! Hová tűnt a hörcsög?   

- Óóó! - csapott a homlokára a tanító néni. – Tegnap nyitva felejtettem a ketrec 

ajtaját! – mondta.  

A gyerekek elkezdtek találgatni: 

- Talán a hörcsög okozta a tegnapi áramszünetet!- mondta az egyik diák. 

- Vagy pedig megszökött! - mondta a másik.  

E szavak hallatán mindenki megrémült.                

- Tanító néni, tegnap este nyitva volt az ablak? - kérdezték kórusban a gyerekek. 

- Igen, azért, mert annyira meleg volt, hogy muszáj volt nyitva hagynom. – mondta 

a tanító néni. 

Ezután kiment az osztály az udvarra játszani és csodálkozva látták, hogy a 

hétkarú fa minden ágán van egy csengő. Minden csengő más és más mintázatú és 

színű volt.  Az egyik gyerek felment a könyvtárba és kikereste a Hétkarú fa című 

könyvet. Azt olvasta benne, hogy április elsején, azaz a mai napon, a hétkarú fa 

minden ágán lesz valami, és ami megjelenik rajta az egy évig fog tartani. Ha szív 

lesz, akkor csupa jó dolog fog történni. Ha csengő, akkor csupa nevetés és jó jegy 

lesz. Ha csillag, akkor csendes lesz az iskola.  

A gyerek, aki a könyvtárban ezeket olvasta visszament az udvarra és elmesélte 

töviről hegyire a tanító néninek, hogy mit tudott meg. Ahogy ezt a tanító néni 



meghallotta összehívta az egész osztályt, hogy elmondja mi fog történni a hétkarú fa 

szerint.  

Ezután bementek a terembe és megírták a leckét. A tanító néni csodálkozva 

látta, hogy mindenkinek elsőre hibátlan lett a leckéje. Másnap felmérőt írtak, az is 

mindenkinek hibátlan lett. Úgy tűnik, hogy a könyv nem hazudott. Ezen felbuzdúlva 

a csodás osztály elindult egy természettudományi versenyen. Mivel a hétkarú fa 

varázslata még mindig működött az osztály megnyerte a versenyt. Fődíjként azt 

kapták, hogy az iskola alsó tagozatának minden osztálya kaphat egy kisállatot.  

De térjünk csak vissza a hörcsögre. Elárulom, hogy az áramszünetet nem ő 

okozta, hanem egy kisegér. A hörcsög azért szökött meg, hogy visszamenjen az 

állatkereskedésbe, ahonnan őt idehozták. Nagyon hiányoztak neki a barátai, ezért 

időnként megszökött, hogy viszont lássa őket, de másnapra mindig visszatért az 

osztályba, mert a gyerekeket is nagyon szerette. Lett nagy csodálkozás a gyerekek 

között, amikor meglátták, hogy a hörcsög újra a ketrecében van! A papagáj - aki 

szintén az osztály állata volt - elmesélte az osztálynak, hogy a hörcsögnek nagyon 

hiányoznak a barátai, ezért szokott megszökni.  

Ekkor az egyik gyerek felkiáltott: 

- Mi lenne, ha idehoznánk az iskolába a hörcsög barátait! Úgyis azt kaptuk a 

versenyen nyereményként, hogy az összes alsós osztály kapjon egy kisállatot.  És 

akkor a hörcsög se szökne meg többé, mert minden nap találkozhatna a barátaival.  

Aznap meg is valósították a tervet. 

          


