Dzień Czekolady z konkursem w tle
12 kwietnia obchodzi się Światowy Dzień Czekolady. To dobra okazja, żeby bliżej przyjrzeć
się książkom poświęconym słodyczom.

Oto kilka ciekawych książek, w których czekolada odgrywa ważną rolę.
Charlie i fabryka czekolady, Roald Dahl
Książką, która jako pierwsza przychodzi na myśl w kontekście słodkości i przede wszystkim
czekolady, jest “Charlie i fabryka czekolady” Roalda Dahla. Ubogi Charlie znajduje Złoty Kupon
umożliwiający odwiedziny w fabryce czekolady szalonego pana Wonki. W fabryce pracują
uwielbiające kakao tajemnicze stworzenia, w rzece zamiast wody płynie czekolada, a rośliny
zrobione są ze słodkości. Charlie wraz z innymi szczęśliwcami, którzy weszli w posiadanie Złotego
Kuponu wyruszy w magiczną i momentami przerażającą podróż po fantastycznej fabryce
ekscentrycznego Wonki

Czekoladowy królik
Julka spędza wakacje u cioci na wsi. Pewnego dnia spotyka czekoladowego królika Kogolina, który
zabiera ją do czarodziejskiej Krainy Cukrupudru. Dziewczynka dobrze się tam bawi i poznaje
nowych przyjaciół. Niestety, krainie grozi wielkie niebezpieczeństwo!

Dzień czekolady
Opowieść o czasie, który wszystko zmienia, o lękach, marzeniach, tęsknocie, a przede wszystkim –
o miłości. Jej bohaterowie – siedmioletni Dawid i Monika – przeżywają problemy zbyt trudne na
swój wiek. Radzą sobie z nimi, oswajając rzeczywistość na swój dziecięcy sposób.
Książka została nagrodzona w I Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren i jest inspiracją do filmu
pod tym samym tytułem w reżyserii Jacka Piotra Bławuta.

Gorzka czekolada
Zbiór opowiadań o tym, co w życiu najważniejsze: o przyjaźni, szacunku, sprawiedliwości,
odwadze, wolności, ale też optymizmie, życzliwości, pokojowym nastawieniu do świata…
Niewiele jest książek tak poważnie traktujących młodego czytelnika. Znakomicie napisana,
świetnie zilustrowana – śmieszy i wzrusza, rozczula i skłania do refleksji, prowokuje do sporów
i dyskusji. Na pewno nie jeden nastolatek będzie identyfikował się z bohaterami „Gorzkiej
czekolady” – Kacprem, któremu tak trudno zdobyć się na odwagę, nastoletnią właścicielką
wielorasowego psa Kufla, której życie będzie o wiele prostsze, gdy przestanie notorycznie kłamać,
Jackiem i Marcinem, którzy zupełnie inaczej oceniają, co to szczęście, a co pech.

Konkurs Harry Potter
Żadna z części Harry’ego Pottera nie ma w tytule nazwy żadnego ze słodyczy, tym bardziej
czekolady. Ci, którzy czytali sagę J.K. Rowling jednak dobrze wiedzą, że słodycze odgrywają
ważną rolę w serii.
Czy wiecie jakimi słodyczami delektowali się bohaterowie książek o Harrym Potterze. Czekamy na
wasze odpowiedzi do 12 kwietnia do godz. 12:00 na maila:
malgorzata.sawicka@nauczyciel.sp2aug.pl Na 3 piersze osoby, które podadzą prawidłowe

odpowiedzi czekają nagrody.

