
Põhikooli lugemisvara 2020/2021. õppeaastal 
 

Loetavad teosed ning nende lugemise järjekord võib paralleelklassiti erineda, selle täpsustab 

õpetaja õppeaasta algul esimestes kirjandustundides. 

 

5. KLASS 

● J. R. R. Tolkien „Kääbik“ või J. K. Rowling “Harry Potter ja tarkade kivi” 

● A. Jacobsson ja S. Olsson „Berti päevik“ või J. Kinney “Ühe äpardi päevik” või R. R. Russell “Luuseri 

päevik” 

● F. R. Kreutzwald „Eesti rahva ennemuistsed jutud“ või eri rahvaste muinasjutud 

● S. Rannamaa „Kadri“ või I. Soopan „Kõik poisid ei saa suureks“ 

● R. Dahl „Matilda“ või „Charlie ja šokolaadivabrik“ või „Suur sõbralik hiiglane“ 

● omal valikul 1 vabalt valitud proosateos 

● E. Kippel “Meelis” 

 

6. KLASS 

● omal valikul 1 L. Lilleste kriminaalromaan („Murdvargus koolis“, „Inimröövlid internetis“, „Köhi 

pappi, või muidu…“, „Elu ohus“, „Narkodiilerite küüsis“, „Ohtlikud miljonid“, „Sünged saladused“, 

„Süütamine koolis“) 

● omal valikul 1 J. K. Rowlingu Harry Potteri sarja raamat / B. Peers “Lüriidiumivaras” 

● L. Sachar „Augud“ või C. Nöstlinger „Vahetuslaps“ 

● O. Luts „Kevade“ 

● F. R. Faehlmann „Müütilised muistendid“ 

●F. Molnar “Pal-tänava poisid” 

● M. Ulman “Kohkumatud lapsehoidjad” 

● omal valikul 1 uudisproosateos 

 

 

7. KLASS 

● A. Vallik „Kuidas elad, Ann?“ või „Mis teha, Ann?“ või „Mis sinuga juhtus, Ann?“ 

● omal valikul 1 biograafia või autobiograafia (nt M. Strömstedt “Astrid Lindgren. Elulugu”, “Anne 

Franki päevik”, D. Lagercrantz, Z. Ibrahimovic “Mina, Zlatan”, R. Dahl “Roald Dahl. Poiss. 

Lapsepõlvelood”, J. Sildre “Kahe heli vahel. Graafiline romaan Arvo Pärdist”) 

● omal valikul või õpetaja antud valikutest 1 noortejutustus või –romaan 



● omal valikul 1 luulekogu 

● 1 seiklusjutt õpetaja antud valikutest 

● omal valikul 1 reisikiri 

● omal valikul 1 uudisproosateos 

 

 

8. KLASS 

● F. R. Kreutzwald „Eesti rahva ennemuistsed jutud“  

● A.   de   Saint -Exupery   „Väike   prints“ 

● W. Golding “Kärbeste Jumal”  

● M. Karu “Nullpunkt” / S. Henno “Mina olin siin” 

● A.   C.   Doyle   „Baskerville ́ide   koer“,   jutustus ed  „Baskerville ́ide   koer“ ja “Etüüd punases” või A. 

Christie kaks jutustust  

● L. Koidula “Säärane mulk” 

● omal valikul 1 luulekogu 

 

8.B KLASS 

● A. de Saint -Exupery „Väike prints“ 

● F. R. Kreutzwald „Eesti rahva ennemuistsed jutud“ – valik muinasjutte 

● S. Henno “Mina olin siin” või C. Kuuskmäe „Ekraani taga“ 

● J.D. Salinger „Kuristik rukkis“ 

● D. Leesalu „Mängult on päriselt“ või W. Herrndorf „Miks me varastasime auto“ 

● A. C. Doyle jutustus „Baskerville idé koer“ või jutustus “Etüüd punases” või A. Christie jutustus 

„Tuhkurhobune“ 

● K-P. Wolf „Nohik“ või N. McClintok „Üle ääre“ 

● L. Koidula näidend  “Säärane mulk” 

● A. Kivirähki näidend „Adolf Rühka lühike elu“ või J. Viidingu ja T. Rätsepa näidend „Olevused“ 

● M. Karu “Nullpunkt”  

● L. Lowry „Andja“ 

 

 

9. KLASS 

● A. Kivirähk „Rehepapp“ 

● F. Tuglase novellid „Popi ja Huhuu“ ja „Suveöö armastus“ 



● A. H. Tammsaare „Kõrboja peremees“ 

● E. Vilde „Pisuhänd“ 

●J. Kross “Wikmani poisid”  

● omal valikul 1 Eesti nüüdisaegne luulekogu, ilmunud alates 2009 

● omal valikul 1 uudisproosateos 


