
 

 
 

Saar, A. Juturaamat. Isevärki lood 
isevärki tüüpidest – Timmist, kes 
kaotas oma varju, Meelisest, kes 
enne eksamit õpikud täis sodis, 
Ugost, kes leiutas pesulõksu … 
„Viimase loo kogumikus kirjutas mees 
iseendast. Võid arvata, et ka selles ei suutnud 
ta oma liialdamistungi ohjes hoida.“ 

 

 
 

Butcher, A. J. Spioonikool. 1. episood: 

Frankensteini vabrik. Spioonikoolis 
õpivad erivõimetega noored võitlema 
kurikaelte vastu. Kõigepealt tuleb 
tiimiliikmetel õppida koos tegutsema. 
See ei taha kuidagi õnnestuda. Siis 
aga peab tiim takistama salapärase 
maniaki plaane … 

 

 
 

Hainsalu, L. Lemmiko, vanema 
poeg. Koos külavanema poja 
Lemmikoga rändame 700 aasta taha, 
praeguse Tartumaa kanti  Jogen-
tagana külla. Saame osa Muinas-
Eesti küla igapäevaelust, satume 
meistrimeeste ja külatarga manu. 
Külas on ärevad ajad – valmistutakse 
tapluseks raudmeestega. 

 

 
 

Johnson, P. Vinge nohik. Richard 
Hodgson (15) on tüüpiline nohik. Tema 
suurim unistus on olla sama vinge ja 
lahe nagu Steve Almond. Ühel päeval 
aga juhtub midagi … Nohikust saab 
lahe kutt Ricky, kelle maailmas on 
tähtis koht pidudel ja tüdrukutel. Ent 
kas see kõik on ikka nii tore, kui 
eemalt vaadates paistis? 

 

 
 

Kaldmaa, K. Halb tüdruk on jumala 
hea olla. Mida tegid maalapsed 
umbes 30 aastat tagasi? Li uitas jõe 
ääres, kiikus puulatvadega, valvas 
väikevenda ja -õde, seikles vana 
kaardi järgi metsas, tegi tempe ja 
kandis karistusi, rääkis haiglas 
palatinaabritega õudusjutte ja elas 
üldse igapidi tegusat elu. 

 

 
 

Lewis, C. S. Imetegija õepoeg.   
Narnia lood 1. Kaks uudishimulikku last 
saavad võimaluse rännata maailmade 
vahel. Ühe põgenemise käigus 
imeilusa, ent väga kurja Nõia eest 
satub kummaline seltskond paika, mis 
on algul pime ja kõle, kuid ärkab siis 
ellu – ja  sellest saab imeline uus 
maailm Narnia.  

 

 
 

Olsson, S. Berti päevik.  
Berti-sarja 1. rmt. Pole just palju poisse, 
kes päevikut peavad. Bert ehk Treb 
on üks neist vähestest. Ta kirjutab 
kõigest, aga enamjaolt muidugi 
sellest, mis toimub koolis. Mõnikord 
kirjutab Treb punase pliiatsiga – siis, 
kui ta on armunud. 

 

 
 

Otava, M. Priska. Piia Kristiina ehk 
Priska (14) käib sõpradega kohvikus, 
ujumas ja suusatamas, püüab tulla toime 
tüütute mateülesannetega ja unistab 
salaja kirjanikuks saamisest. Aga 
viimasel ajal on elu keeruline – lapsepõlv 
on läbi, kõik muutub ja mõttelinnud ei 
taha enam lendu tõusta … 

 

 
 

Smith, L. J. Vampiiripäevikud 1: 
Äratus.  
Fell´s Churchi väikelinnas hakkavad sel 
sügisel juhtuma kummalised lood. Blond 
kaunitar Elena ei usu, et süüdlaseks on 
romantiliselt salapärane uus 
koolikaaslane Stefan, kellest ta sisse 
võetud on. Või hoopis Stefani vennast 
Damonist? Kes nad tegelikult on? 

 

 
 

Wilder, L. Ingalls. Väike maja 
suures metsas. 1. rmt. Laura (5) elas 
Wisconsini suures metsas väikeses 
palkmajas noil ammustel aegadel, kui 
toit tuli metsast, põllult ja laudast ja 
suhkrut saadi vahtramahlast. Poest 
toodi vaid soola ja kleidiriiet. See oli 
tore, turvaline ja huvitav lapsepõlv – iga 
päev tõi uusi põnevaid toimetusi. 
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LASTE-RAAMATU-SUVI 2019 
Võru maakonna raamatukogude lugemismäng 15. maist 15. augustini 

 
 

 

……………………………………………………………… (ees- ja  perekonnanimi)             
Lugemispassi nimestikust loetud raamatute arv: ………….. 

                           Lisanimestikust loetud raamatute arv: …………. 

LUGEMISPASS 
Iga võistulugeja  
• küsib Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnast või  

lähimast Võru maakonna rahvaraamatukogust raamatunimestikuga lugemispassi, 
• valib nimestikust veel lugemata raamatu, 
• laenab selle raamatu raamatukogust, loeb läbi ja tagastab  
                                                   võistulugemise ajavahemikul (vt kuupäevad ülal),  
• vastab raamatukoguhoidjalt saadud küsimus(t)ele,  
• saab lugemispassi loetud raamatu lahtrisse raamatukoguhoidjalt templijäljendi. 
Kui lugemispassis on juba 7 templit, võid edasi lugeda nii passist kui lisanimestikust! 
15. augustiks 
• joonistab ühele A4 paberile pildi ühest võistulugemise raamatust, mis talle kõige 

enam meeldis. Pilt läheb hiljem näitusele; 
• kirjutab teisele paberilehele, miks see oli tema lemmikraamat ja kellele ta seda 

soovitaks;  
• kirjutab oma raamatusoovituse alla vähemalt ühe huvitava küsimuse,  
   mida ta tahaks kirjanik Anti Saarelt küsida; 
• mõlema paberilehe tagaküljele kirjutab oma ees- ja perekonnanime; 
• viib tembeldatud lugemispassi (+ lisanimestiku), joonistuse, raamatusoovituse ja 

küsimused lähimasse Võru maakonna raamatukokku. 
Kõik võistulugejad, kes on 15. augustiks 2019 vähemalt 7 templijäljendiga lugemispassi,   
pildi ja jutu lemmikraamatust ning küsimuse(d) kirjanikule lähimasse raamatukokku toonud, 
saavad kutse kohtumisele Anti Saarega, mis toimub  
Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnas 12. septembril 2019 kell 13.00.  
Parimate juttude, piltide ja küsimuste autoreid ning enim raamatuid lugenud osalejaid  
ootavad väikesed lisapreemiad. 
 
                   NOORE LUGEJA  
                           RAAMATUD 

EDASIJÕUDNUD  
LUGEJA  

ASJALIKU LUGEJA                                                                                           RAAMATUD                            
                                   RAAMATUD 
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Saar, A. Pärt ei oska saltot.  
Iga laps on milleski väga osav.  
Kaisa oskab saltot hüpata, sina oled 
tubli lugeja … aga Pärt? Milles on 
Pärt kõige parem? Raamatust saad 
teada ka seda, mida teeb Pärt siis, 
kui Kaisa teda narrima hakkab. 

 

 

Kaks ahnet karupoega.  
Kuidas jagada omavahel juustukera? 
Kumbki karupoeg ei raatsi teisele 
suuremat tükki anda …  
Arva ära, kes lõpuks kõhu täis sai? 

 

 

Langreuter, J. Kapten Sharky ja 
aaretesaare saladus.  
Miku arvates on piraadilaevale vangi 
sattumine põnev seiklus! Tänu Miku 
lugemisoskusele leiavad mereröövlid 
üles aarete saare. Aga kas nad 
leiavad ka aarde? 

 

 

Mänd, H. Koer taskus.  
Taavi parim sõber on Nässu - väike 
vahtkummist koer, kes mahub talle 
parasjagu taskusse. Nässu ja Taavi 
teevad kõike koos - mängivad, käivad 
lasteaias ja seiklevad õues. Vahel ka 
solvuvad teineteise peale, kuid seda 
rõõmsam on jälle leppimine. 

 

 

Ora, S. Lugu hundipojast, kes 
tahtis endale jänest.  
Lugu väikesest Hundust, kes soovis 
saada endale sõbraks jänest.  
Sõbra otsingutel kohtus ta paljude 
jänkudega… 

 

 

Selli, T. Pelle parim päev. Pelle on 
väike tegus poiss, kes teab alati täpselt, 
mida ta tahab. Mis sest, et emme ja issi 
mõnikord teistmoodi tahavad. Vahel 
lähevad asjad küll teisiti, kui tahaks ja 
tuju on paha - aga Pelle teab, kuidas 
tuju jälle heaks ja päev toredaks teha! 

 

 

Soonckindt, E. Pisike paharet.  
Sari "Liisa ja Lontu juhtumused" 

Liisa saab sünnipäevaks kutsika. 
Vanemate arvates on Lontu igati viks 
ja viisakas koer. Tegelikult teeb 
kutsikas palju pahandust – aga ainult 
siis, kui vanemaid kodus pole. 

 

 

Žutautė, L. Kake Make ja 
hambahaldja pidu.  
Kake Make arvates on hammaste 
pesemine igav ja mõttetu. No mis siis 
ikka juhtub, kui sa pole ammu hambaid 
pesnud? Paljugi võib juhtuda – näiteks 
sind ei kutsuta hambahaldja peole!  

 

Tomusk, I. Triinu tomat. Triinu saab 
teada, et seemnetest, mis tomatit 
hammustades laiali lendasid, võivad 
kasvada uued tomatitaimed! Isa teeb 
Triinu abiga rõdule kasvuhoone ja 
seemned külvatakse mulda. Mis sa 
arvad, kui kaua peab Triinu taimi 
poputama, enne kui saab oma- 
kasvatatud tomatit hammustada? 

 

 

Valter, E. Kassike ja kakuke.  
Kass ja kassikakk on täitsa ühte nägu. 
Kui veel hakkaks vahetamise mängu 
mängima – kass saaks noka ja lind 
nina, kass saaks tiivad ja lind käpad… 
Päris lõbus mõte! Aga kuidas nüüd 
jahti pidada?  
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Saar, A. Kuidas meil asjad käivad.  
Vassel pajatab, kuidas tema peres 
süüa tehakse ja süüakse, autoga 
sõidetakse ja unustatakse, 
päkapikke oodatakse ja õudusjutte 
räägitakse. No küll see Vassel on 
üks vahva jutuvestja! 

 

 

Dahl, R. Tohlamid. Härra ja proua 
Tohlam on üpris ebatavaline 
abielupaar - inetud, tigedad ja 
kiuslikud. Ilmast ilma kiusavad nad 
nii üksteist kui ka kõiki teisi inimesi ja 
loomi. Ühel päeval saab nende 
pahatahtlikkus aga ootamatu lõpu. 

 

 

Goscinny, R., Uderzo, A.  Asterix, 
Gallia kangelane. Koomiks 2069 
aasta tagusest ajast, mil Rooma 
leegion on vallutanud peaaegu kogu 
Gallia (praeguse  Prantsusmaa). 
Ainult üks vapper küla ei anna alla 
ja veab roomlasi ühtelugu ninapidi. 

 

 

Keränen, M. Armando.  
Esimesse klassi tuleb tõmmu 
mustasilmne poiss, keda ei taheta 
algul vahetunnis mängu võtta. Ta 
istub kurvalt jalgpalliplatsi ääres. 
Aga kui Armando lõpuks platsile 
pääseb, imestavad kõik lapsed! 

 

 

Lagercrantz, R. Minu õnnelik elu. 
Dora lugude 1. rmt. Hea on olla, kui 
koolis läheb hästi, leiad sõbranna ja 
oled õnnelik. Dora õnneliku elu rikub 
ära üks uudis, mis teda väga 
kurvastab. Edasi hakkab veel asju 
untsu minema. Aga siis saab Dora 
kirja! Ja kõik on jälle hästi! 

 

 

Lindgern, A. Pipi Pikksukk.   
Pipi Pikksukk on maailma kõige 
tugevam tüdruk, ta jaksab hobuse pea 
kohale tõsta! Pipi aias kasvab 
limonaadipuu! Pipi isa on Lõunamere 
saare kuningas! Lood pajatavad Pipi 
ning tema sõprade Tommy ja Annika 
seiklustest. 

 

 

Raud, P. Printsess Luluu ja härra 
Kere.  
Lugu riigist, mille kuningal on 
riidekapis luukere, kes hoiab 
ohtlikku saladust. Pintsess Luluu 
saab luukerega sõbraks, jõuab 
saladuse jälile ja seab õigluse jalule. 

 

 

Øvreås, H. Pruune. Rune on poiss 
nagu poiss ikka - ehitab onni, mängib 
sõpradega ja igatseb oma vanaisa 
järgi. Öösiti muutub ta aga superkan-
gelaseks Pruuneks ja astub koos 
sõpradega vastu suurtele poistele, kes 
päeval teda kiusavad. 

 

 

Stilton, G. Smaragdsilma saladus. 
Sari "Lõbusad lood". Hiiresaare 
pealinnas Hiirelas elab hiir nimega 
Geronimo Stilton. Geronimo ja 
sõbrad purjetavad vana maakaardi 
juhatusel otsima smaragdsilma – 
varandust, mis peaks asuma keset 
asustamata saart. Retk kujuneb 
seikluslikuks ja lõpeb üllatusega. 

 

 

Valter, E. Pokuraamat. Pokud on 
niiskes mullas kasvavad mättad. Kui 
jalgealune kuivama kipub, lähevad 
nad uut kodu otsima. Metsamaja 
tundub sobivat – aga seal elab vana 
Puuko koos kassi ja koeraga. Kas 
majas on ruumi ka pokudele? Mida 
uut ja huvitavat on uudishimulikul 
pokurahval Puukolt õppida? 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Saar, A. Kuidas meil asjad käivad.  
Vassel pajatab, kuidas tema peres 
süüa tehakse ja süüakse, autoga 
sõidetakse ja unustatakse, 
päkapikke oodatakse ja õudusjutte 
räägitakse. No küll see Vassel on 
üks vahva jutuvestja! 

 

 

Dahl, R. Tohlamid. Härra ja proua 
Tohlam on üpris ebatavaline 
abielupaar - inetud, tigedad ja 
kiuslikud. Ilmast ilma kiusavad nad 
nii üksteist kui ka kõiki teisi inimesi ja 
loomi. Ühel päeval saab nende 
pahatahtlikkus aga ootamatu lõpu. 

 

 

Goscinny. R, Uderzo, A.  Asterix, 
Gallia kangelane. Koomiks 2069 
aasta tagusest ajast, mil Rooma 
leegion on vallutanud peaaegu kogu 
Gallia (praeguse  Prantsusmaa). 
Ainult üks vapper küla ei anna alla 
ja veab roomlasi ühtelugu ninapidi. 

 

 

Keränen, M. Armando.  
Esimesse klassi tuleb tõmmu 
mustasilmne poiss, keda ei taheta 
algul vahetunnis mängu võtta. Ta 
istub kurvalt jalgpalliplatsi ääres. 
Aga kui Armando lõpuks platsile 
pääseb, imestavad kõik lapsed! 

 

 

Lagercrantz, R. Minu õnnelik elu. 
Dora lugude 1. rmt. Hea on olla, kui 
koolis läheb hästi, leiad sõbranna ja 
oled õnnelik. Dora õnneliku elu rikub 
ära üks uudis, mis teda väga 
kurvastab. Edasi hakkab veel asju 
untsu minema. Aga siis saab Dora 
kirja! Ja kõik on jälle hästi! 

 

 

Lindgern, A. Pipi Pikksukk.   
Pipi Pikksukk on maailma kõige 
tugevam tüdruk, ta jaksab hobuse pea 
kohale tõsta! Pipi aias kasvab 
limonaadipuu! Pipi isa on Lõunamere 
saare kuningas! Lood pajatavad Pipi 
ning tema sõprade Tommy ja Annika 
seiklustest. 

 

 

Raud, P. Printsess Luluu ja härra 
Kere.  
Lugu riigist, mille kuningal on 
riidekapis luukere, kes hoiab 
ohtlikku saladust. Pintsess Luluu 
saab luukerega sõbraks, jõuab 
saladuse jälile ja seab õigluse jalule. 

 

 

Øvreås, H. Pruune. Rune on poiss 
nagu poiss ikka - ehitab onni, mängib 
sõpradega ja igatseb oma vanaisa 
järgi. Öösiti muutub ta aga superkan-
gelaseks Pruuneks ja astub koos 
sõpradega vastu suurtele poistele, kes 
päeval teda kiusavad. 

 

 

Stilton, G. Smaragdsilma saladus. 
Sari "Lõbusad lood". Hiiresaare 
pealinnas Hiirelas elab hiir nimega 
Geronimo Stilton. Geronimo ja 
sõbrad purjetavad vana maakaardi 
juhatusel otsima smaragdsilma – 
varandust, mis peaks asuma keset 
asustamata saart. Retk kujuneb 
seikluslikuks ja lõpeb üllatusega. 

 

 

Valter, E. Pokuraamat. Pokud on 
niiskes mullas kasvavad mättad. Kui 
jalgealune kuivama kipub, lähevad 
nad uut kodu otsima. Metsamaja 
tundub sobivat – aga seal elab vana 
Puuko koos kassi ja koeraga. Kas 
majas on ruumi ka pokudele? Mida 
uut ja huvitavat on uudishimulikul 
pokurahval Puukolt õppida? 

 
 

 




