Назив дела: Чарли и фабрика чоколаде
Име и презиме писца: Роалд Дал
Наслов рада: Чарли и фабрика чоколаде
Чарли је био сиромашан децак. Живео је на периферији града у малој кући
од дрвета са мајком и оцем, господином и госпођом Бакит. Са њима је живео дека
Џо и бака Џозефина, дека Џорџ и бака Џорџина.
Чарли је јако волео чоколаду, али његови отац и мајка су могли само једном
годишње да му је приуште. Његов отац је остао без посла, морао је да чисти снег
за много мање новца. Чарли је сваког дана пролазио поред фабрике чоколаде да
би стигао до школе. Вили Вонка је био власник фабрике чоколаде, имао је доста
година а није имао наследника. Одлучио је да објави такмичење. У пет чоколада је
ставио златне улазнице за посету фабрике чоколаде. Улазнице су освојили: Август
Глуп, Верука Солт, Виолета Боргард, Мајк Телкач и Чарли Бакит. Август је био
много прождрљив. Верука је била размажена. Виолета је била злобна.

Мајк је

волео да гледа ТВ. Чарли је био дарежљив и ако није имао пуно. Када је нашао 50
пенија за 25 је купио чоколаду а 25 је дао мајци. Када је отворио чоколаду нашао је
златну улазницу. Поносно је укућанима показао. Деца која су освојила улазнице су
морала да поведу некога. Чарли се одлучио да поведе деку Џоа. Дошао је и тај дан
да се крене у обилазак фабрике. Тамо их је чекао Вили Вонка. Сви су били
пресрећни што су ту. Ушли су унутра. Тамо су текли потоци чоколаде и за сваки
слаткиш је постојала посебна просторија. Посетиоци су видели раднике

Умпа

Лумпе, патуљке из удаљене земље, који су само јели гусенице. Када су стигли до
чоколадне реке Август је хтео да узме чоколаду али је упао у реку и увукла га је
цев за прераду чоколаде. Вили Вонка је показао нови изум жвакаћу гуму. Виолета
је упркос претњама узела жваку, надувала се као балон и постала љубичаста.
Наставили су даље и наишли на огромну стаклену собу где су веверице чистиле
орахе. Верука је пожелела једну веверицу и ушла да је узме. Веверице су скочиле
и гурнуле је у цев за отпатке. Мајк је угледао ТВ и потрчао ка њему. То је био нови
изум - чоколадна телевизија помоћу које људима можеш слати чоколаде. Мајк је
хтео да се пошаље преко чоколадне телевизије. Вонка га је упозорио да то не ради

али он није слушао. Толико се смањио да је могао да стане на длан. Остали су
само Чарли и Џо. Вонка је објаснио да су сва деца добро али да нису победници.
Погласио је Чарлија својим наследником и рекао му да може да се пресели у
фабрику и да ту живи са својом породицом.
Из књиге сам схватила да када слушамо пажљиво упутства лакше долазимо
до циља. Чарли је био добар дечак и то му се на крају исплатило.
Када бих ја била у фабрици, осмислила бих цвет који фотосинтезом
поизводи чоколадне бомбонице. Када се цвет убере на његово место израсте нови.
Овако би тај цвет изгледао.
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