
K i r j a n d u s n i m e k i r i   

 

1. klass 

 Silvi Väljal „Jussikese seitse sõpra“ 

 Samuil Marsak „Kaksteist kuud“ 

 Eno Raud „Peep ja sõnad“ 

 Eno Raud „Sipsik“ 

 Gemma Merino “Krokodill, kellele ei meeldinud ujuda” 

 Mick Inkpen “Kipper”, “Kipperi mänguasjakast”, ”Kipperi jõululaupäev” 

 Aino Pervik “Paula…” sarja raamatud 

 Tove Appelgren, Salla Savolainen “Vesta-Linne ja hirmus emme”, “Vesta-Linne, kohe 

voodisse!”, “Vesta-Linne ja Nuusu”, “Vesta-Linne on murest murtud” 

 Martin Widmark, Helena Willis “LasseMaia detektiivibüroo…” sarja raamatud 

 

2.klass 

 Jaan Rannap „Nublu“  

 Astrid Reinla „Pätu“  

 Thørbjörn Egner „Sööbik ja Pisik“  

 Piret Raud „Tobias ja II b“  

 Hans Christian Andersen „Pöial- Liisi“  

 Vennad Grimmid „Vahva rätsep“, „Lumeeit“  

 Ellen Niit „Triinu ja Taavi lood“, „Pille-Riini lood“  

 

3.klass 

 Astrid Lindgren „Bullerby lapsed“, „Vahtramäe Emil“  

 Aino Pervik „Kunksmoor“  

 Otfried Preussler „Väike nõid“  

 Kristiina Kass „Nõianeiu Nöbinina“  

 Henno Käo „Vares Villemi jõulud“  

 Heiki Vilepi luulekogu  

 Jaanus Vaiksoo „Onu Heino eksis ära“  

 Andrus Kivirähk „Sirli, Siim ja saladused“, „ Kaelkirjak“  

 

4.klass 

 

 Mika Keränen „Soome pitsa“ 

 Aino Pervik „Arabella, mereröövli tütar“  

 Ronald Dahl „Matilda “ 

 Piret Raud „Ernesto küülikud“ 

 Astrid Lindgren „Madlike“ 

 Reeli Reinaus “Kuidas mu isa endale uue naise sai” 

 Üks luuleraamat 

 

  

  



5. klass 

 Oskar Luts “Kevade” 

 Mark Twain “Tom Sawyeri seiklused” 

 Astrid Lindgren “Vennad Lõvisüdamed”, “Röövlitütar Ronja” 

 Jaan Kross “Mardileib” 

 Jana Maasik “Hopspelleri amulett I. Kõrvetav puudutus” 

 Üks vabalt valitud uuem kirjandusteos eesti kirjandusest, väljaandmise aasta 2014 

või hilisem, vähemalt 150 lk 

 

6. klass 

 

 R. J. Palacio “Ime” 

 Ivar Soopan "Kõik poisid ei saa suureks" või Ferenc Molnar "Pal tänava poisid"  

 Rosalba Troiano “20 erakordset tüdrukut, kes muutsid maailma” 

 Eno Raud “Kalevipoeg” 

 Ilmar Tomusk "Algaja ajaränduri seiklused"  

 Reeli Reinaus “Kivid, tulnukad ja sekt” 

 Üks vabalt valitud uuem kirjandusteos eesti kirjandusest, väljaandmise aasta 2014 

või hilisem, vähemalt 150 lk 

 

 

7. klass 

Vabalt valitud raamatud järgmistest žanritest: 

 elulugu (biograafia)  

 noortekirjandus  

 luulekogu  

 "Minu ..." sarja raamat 

 fantaasiakirjandus ("Kääbik", "Harry Potteri" sari, "Eragoni" sari, Jonathan Stroudi 

teosed jms.  

 

8. klass 

 Harper Lee “Tappa laulurästast” 

 Salinger “Kuristik rukkis”  

 näidend Eduard Vilde „Pisuhänd“ või Lydia Koidula „Säärane mulk ehk sada vakka 

tangusoola“ 

Vabalt valitud raamatud järgmistest žanritest: 

 ulmeraamat (Stephen King, T. Pratchett vm) 

 krimiraamat (Dan Brown, A. C. Doyle, A. Christie vm) 

 

 

9. klass 

 Albert Kivikas “Nimed marmortahvlil” 

 Andrus Kivirähk “Mees, kes teadis ussisõnu” 

 Jerome David Salinger „Kuristik rukkis“ või Harper Lee “Tappa laulurästast” 

 Anton Hansen Tammsaare „Kõrboja peremees“ 

 Üks Indrek Hargla raamat 

 Üks luulekogu 

 


