
Kass, K. Nõianeiu Nöbinina.  
Nöbinina ei ole mingi korralik kuri 
nõiamoor, vaid vastikult kena ja 
heatahtlik nõiaplika, arvavad teised 
nõiad. Sellepärast kolib Nöbinina 
pärast nõiakooli lõpetamist kodunt ära 
ühte mõnusasse majakesse. Selgub, 
et see on perekond Puravike 
suvekodu. Algab seiklusrikas suvi… 

Lindgren, A. Rasmus, Pontus ja 
Lontu.  
Kas sa oled juba lugenud lugusid Supilinna 
salaseltsist ning kriminalistidest Kribust ja 
Krabust? Siis on aeg tutvust teha 
Aktsiaselts Ühendatud Vanarauaga, mille 
omanikeks on Rasmus ja Pontus - kaks 11-
aastast poisijõnglast, kes lahendavad 
sajandi suurima hõbedaröövi ja võtavad 
kinni maailmakuulsa mõõganeelaja Alfredo. 

Dahl, R. Võlusõrm.  Mis juhtub kui üks 
pealtnäha tavaline 8-aastane tüdruk 
vihastab nii, et silme ees läheb mustaks? 
Koolipreili nina alla võivad kasvada pikad 
kassivurrud! Naabripere võib hakata tiibu 
lehvitama ja pardi moodi prääksuma! 
Ettevaatust - kõiges on süüdi 
VÕLUSÕRM!!! 

Fine, A. Minu ema on võimatu. 
Mida sina arvaksid, kui su emal oleksid 
peas erksinised juuksed ja jalas lillad 
võrksukkpüksid? Tegelikult on kogu Minna 
perekond (kaasa arvatud ema punkarist 
peika Tõuk) veidi ebatavaline. Minna on 
pere ainus mõistlik liige - ja uskuge mind, 
see pole sugugi kerge. 

Keene, C. Nancy Drew: teismeline 
detektiiv toob tõe päevavalgele: 
[raamatusari]. 1. raamat: Nefriittiigri 
saladus. 18-aastane Nancy on juba mitu 
saladuslikku juhtumit lahendanud. Ta püüab 
aidata ka isa sõpra Terryt ja tema 
vietnamlannast kasutütart Amyt, kelle koju 
murtakse sisse. Kaob Vietnamist pärit puust 
laegas ja ilmub välja väärtuslik nefriidist 
tiigrikuju. Amy röövitakse ja tema päästjaid 
ähvardab metsatulekahju… 

Kui Arno isaga koolimajja jõudis… 
Raamat vanast ajast, kirjanik Oskar Lutsust 
ja tema kirjutatud „Kevadest“. Loeme 
parimaid „Kevade“ lugusid: Arno esimene 
koolipäev, Kiire kadunud saapanööbid, 
parve jõepõhja laskmine... Vaarisade 
aegseid koolilugusid aitavad mõista juttude 
vahele lisatud fotod, joonistused ja 
sõnaseletused. Neilt näed, millised olid 
Tootsi kooliõpikud ja saad teada, miks 
Tootsi kutsuti Kentuki Lõviks. 

Lindberg, M. Paradiisi Oskar. 
Oskari pere uue kodu nimi on Paradiis. 
Oskar teab täpselt, mitu sammu on tema 
koduõue pikkus ja laius, ta teab kõigi 
naabrite harjumusi ja saladusi, sest tal on 
uurija loomus ja hea pikksilm. Kahjuks ei tea 
ta, miks on majale pandud nimeks Paradiis. 
Ja  kes naabritest salaja Bo Trebergi nime 
all kriminulle kirjutab?? Asja tuleb uurida! 

Nilsson-Brännström, M. Tsatsiki ja mamps. 
[Tsatsiki-sarja 1. rmt]. Tsatsikil on maailma 
parim mamps, kes oskab käte peal käies 
varbaid liigutada ja mängib rokkansamblis. 
Veel on tal sõjaväelasest sõber Göran. 
Kusagil kaugel Kreekas on ka 
tindikalamehest paps. Tsatsiki-sarja 1. lugu 
pajatab poisi esimesest kooliaastast; 6 raamatu 
jooksul jõuab ta juba 5. klassi. Ettevõtlikul poisil on 
nii kodus kui koolis palju seiklusi. 

Swindells, R. Tuba nr 13. 
Fliss näeb enne klassiekskursiooni unes 
kurjakuulutavat kummitusmaja. Järgmisel 
õhtul selgub, et klass peab ööbima täpselt 
sellises majas! Miks ilmub ühele uksele 
öösel number 13? Mis juhtus Ellie-Mayga? 
Kuidas päästavad sõbrad maja ja selle 
asukad vampiiri hirmuvalitsuse alt? 

Verleyen, K. Unenäovaras. Väikese Vereni 
linnakese lastel on mure. Nad kardavad õh-
tul magama jääda, sest unenägudes luusib 
Unenäovaras, kes röövib neilt armsaid asju, 
loo-mi ja isegi inimesi. Kuidas röövel kinni 
püüda - kas kärbsepaberitega? Hiirelõksu-
ga? Jonasel tuleb hea mõte. Ta joonistab 
uhke aardekirstu ja jätab pildi öökapile… 
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LASTE-RAAMATU-SUVI 2016 

Võru maakonna raamatukogude võistulugemine 16. maist 15. augustini 
 

……………………………………………………………… (ees- ja  perekonnanimi) 

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 kohale raamatukoguhoidjalt templijäljendi. 
Kui lugemispassis on juba 7 templit, võid edasi lugeda nii passist kui lisanimestikust! 
Suve lõpuks 

• joonistab ühele A4 püstformaadis paberile pildi ühest võistulugemise raamatust,  
                                                                            mis talle kõige enam meeldis, 

• kirjutab teisele A4 püstformaadis paberile, miks see oli tema lemmikraamat.   
• Tuletab meelde raamatud, mille autoriks on Kristiina Kass ja paneb eraldi lehele 

kirja vähemalt ühe huvitava küsimuse, mida ta tahaks Kristiina Kassilt küsida. 
• Kõigi lehtede tagaküljele kirjutab oma ees- ja perekonnanime ning 
                                                        lemmikraamatu autori ja pealkirja. 

Kõik võistulugejad, kes on 15. augustiks 2016 saanud lugemispassi  
vähemalt 7 templijäljendit ja toonud lähimasse raamatukokku  
pildi ja jutu lemmikraamatust ning küsimuse(d) Kristiina Kassile,  
saavad kutse kohtumisele Kristiina Kassiga, mis toimub  
Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnas 8. septembril 2016 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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Kass, Kristiina. Sandri mikroskoop. 
Lugu Sandrist, kellel lubatakse uue 
mikroskoobiga uurida kasvõi tolmurulle 
ja ninakolle - aga mitte mingil juhul 
ELUSAID ämblikke, sipelgaid, 
sajajalgseid ja muid satikaid! Muidugi 
läheb kõik hoopis vastupidi… 

Kitzberg, A. Piibelehe-neitsi.  
Väikest piibeleheneitsit tabas suur 
õnnetus – vihm oli tema ilusa 
lillemaja üle ujutanud ja nüüd ei 
olnud tal enam kodu. Lahke liblikas 
aitas piibeleheneitsil uut kodu leida. 

Kotta, F. Vaat mis juhtus. 
Kassiemme Kiis läheb hiiri püüdma ja 
hoiatab pojakesi - õue ei tohi minna, 
seal elab paha koer Laika, kes hiljuti 
tibupoja oma kuuti viis. Ai,ai, Laika! 
Sõnakuulmatu  ja uudishimulik 
kassipoeg Miisi sattub ikka hätta… 

Kreutzwald, Fr. R. Nupumees. 
(Raamatusari „Muinasjutukas“). Muinas-
jutt talumehe noorimast pojast, kes 
nupukat mõistust ja halli habemega 
vanakese abi kasutades kurjusest ja 
vaenlastest jagu sai ning kellele 
kuningas oma tütre naiseks andis. 

Nöstlinger, Ch. Tulipunane 
Friederike. Friederike elab koos kass 
Kõutsiga Annatädi juures. Tal on 
punased juuksed, mida teised lapsed 
pilkavad: „Tulipunane Friederike sealt 
tuleb! Peas tal tuli, tuli põleb!” See 
muudab Friederike kurvaks. Selgub 
aga, et just tulipunastel juustel on 
võlujõud ja peagi algavad ebatavalised 
lood… 

Parmentier-Blancard, C. Rebane ja 
kolm muna. (Raamatusari 
„Loomalood lastele“). 
Kana läheb kodunt ära ja palub heal 
sõbral Rebasel seni oma mune 
haududa. Linnas kuuleb Kana Rebase 
kohta hirmujutte, tõttab murelikult koju 
ja avastab, et üks muna ongi katki! 
Kas tõesti tahtis Rebane Kana petta ja 
tema muna nahka pista? 

Raud, E. Kurjad mehikesed.  
Batsill ja Nugiline seiklevad kärbse ja 
koera abil ringi ning otsivad võimalust 
inimestele haigust tuua. Kuidas neist 
pääseda? Jaak, Maie ja Pille said seda 
teada siis, kui ema luges neile 
raamatut „Kurjad mehikesed“.  
Loe sina ka! 

Stark, U. Täitsapoiss. Lugu Ulfist ja 
tema kahest vanaisast. Maavanaisa paneb 
Ulfi kõvasti tööd rügama, sest toit ei lenda 
ju ise lauale! Õnneks on Ulf täitsapoiss ja 
saab kõigega hakkama. Siis tuleb külla 
teine vanaisa ehk Taadu, kes oskab kõike 
teha nii, et sellest saab seiklus. Ja ennäe - 
kalad lendavadki ise söögilauale, 
puhastatud ja soolatud! 

Sendak, M. Seal, kus elavad 
metsakollid. Max tegi nii palju koerusi, 
et ema sai pahaseks: „Sa oled päris 
metsakoll!“ Max põgeneski 
metsakollide maale ja hakkas seal 
kuningaks. Kõik kollid pidid kuninga 
sõna kuulama! Aga koduigatsus tõi 
Maxi ikka tagasi - sinna kus teda ei 
kardetud, aga armastati üle kõige. 

Toomet, T. Kus on kodu? 
Karupoeg otsis metsas kadunud 
koduteed. Talle tuli appi hulk 
loomapoegi ja üks tüdrukutirts. 
Lõpuks jõutigi koos karuema 
juurde! Aga kuidas kõik abilised 
nüüd oma kodud üles leiavad? 
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kuningaks. Kõik kollid pidid kuninga 
sõna kuulama! Aga koduigatsus tõi 
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Toomet, T. Kus on kodu? 
Karupoeg otsis metsas kadunud 
koduteed. Talle tuli appi hulk 
loomapoegi ja üks tüdrukutirts. 
Lõpuks jõutigi koos karuema juurde! 
Aga kuidas kõik abilised nüüd oma 
kodud üles leiavad? 

Kass, K. Peeter ja mina. Inge ja Peeter 
pole üldse pahad lapsed, kuid neil on pi-
devalt midagi käsil ja siis võib vahel täitsa 
kogemata ka mõni pahandus juhtuda. Näi-
teks mattub elutuba tolmukihi alla, naabri-
tädi koeral läheb kõht lahti, naabrionule 
lendab sodi selga, isal murdub hammas 
pooleks või kukub emale tort sülle. 

Helbemäe, G. Vana Toomase 
legend. 400 aastat tagasi elas Tallinnas 
Kalamaja rannas väike poiss Toomas, kes 
tabas noolega täpsemalt märki kui kõik linna 
noormehed. Temast sai vapper linnakaitsja. 
Tänuks tubli töö eest pandi vana Tooma 
kuju Tallinna Raekoja tuule-lipule linna 
vaenlaste eest valvama ja meremeestele 
tuulesuunda näitama. 

Kirkegaard, O. L. Albert.  
Ema oli lootnud, et Albertist saab üks 
ilus, särasilmne ja kammitud viisakas 
poiss. Aga Albertil olid hoopis teised 
plaanid! Ta asutas koos naabripoisiga 
jõledate lurjuste klubi, seilas 
heeringatünniga mööda jõge, rändas 
koos röövel Rapolloga ringi - ja alles siis 
läks koju pannkooke sööma. 

Kozlov, S. Lugu sellest, kuidas siil 
ja karupoeg hundi ära päästsid. 
Vanas põlves hakkasid Hundi kõrvad 
pikaks kasvama. Õhtuti võttis ta käärid 
kätte, istus tiigi äärde ja kärpis hiljukesi 
kõrvu... ja siis rööviti ta tulnukate poolt... 
ja maakera oleks peaaegu pooleks 
läinud... Hea, et sõbrad Siil ja Karupoeg 
õigel ajal appi jõudsid! 

Kreutzwald, Fr. R. Põhja konn. 
Elanud kord kole elukas, kes kõik elava 
maa pealt tahtis ära hävitada. Ainult 
Saalomoni sõrmusega olevat võimalik 
koletist hävitada, teadsid targad. Üks julge 
noormees olevat läinud sõrmust otsima ja 
sattunud uskumatutesse seiklustesse... 
Kas ta sai koletisest jagu? 

Marjakobar ja teisi setu muinasjutte. 
Setu vanaemad on alati lastele põnevaid 
lugusid jutustanud. Selles raamatus on juttu 
kavalast rebasest ja rumalast hundist, karust, 
kuningapoegadest ja -tütardest. Lood on 
eestikeelsed, aga mõni tegelane räägib ka 
setu keeles. Siis võta raamatu lõpust sõnastik 
appi ja saad teada: tsudsu on hunt, hüru-müru 
on äike jne. 

Nicolaysen, M. Sven ja rott suvelaagris. 
9-aastane Sven läheb laagrisse. Seal 
võiks muidu äge olla, kui poleks vastikuid 
tüüpe nagu Kim ja kui poleks nii palju 
tüdrukuid (ehkki Lise on täitsa tore). Aga 
kõige keerulisem on peita salaja kodunt 
kaasa võetud rotti.  
Ühel päeval paneb rott Halvorsen plehku 
ja ilmub välja tüdrukute toas… 

Pukk, H. Lehepoiss ja tema koer.  
12-aastane Martin on mures - ema töökoht 
koondatakse ja neil pole enam raha poisi 
parima sõbra, saksa lambakoera Poika toidu 
jaoks. Martin ei anna alla ja hakkab tööd 
otsima. „Mida sa oskad?“ küsitakse temalt. 
„Ei midagi. Aga õpin ära, mis vaja!“ Läbi 
paljude seikluste ja sekelduste hakkabki kõik 
lõpuks laabuma. 

Särgava, E. Ennemuistsed jutud 
Reinuvaderist Rebasest. Muinaslood 
pajatavad sellest, kuidas eite-taati ning 
metsloomad rebane, hunt, karu ja jänes 
üksteist üle kavaldasid ja vastastikku 
vingerpusse mängisid - aga mõnikord 
ka üksteist hädast välja aitasid. 

Trull, I. Lõbusad luuletused. 
Vaimukate mõtte- ja sõnamängudega 
luuletustes muretsevad kodukassid 
endale välispassid, tulnukas kohtub 
läinukaga, kaelkirjak võtab vanni, 
känguru mängib ja koer armastab posti 
(aga mitte postiljoni) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Kass, K. Peeter ja mina. Inge ja Peeter 
pole üldse pahad lapsed, kuid neil on pi-
devalt midagi käsil ja siis võib vahel täitsa 
kogemata ka mõni pahandus juhtuda. Näi-
teks mattub elutuba tolmukihi alla, naabri-
tädi koeral läheb kõht lahti, naabrionule 
lendab sodi selga, isal murdub hammas 
pooleks või kukub emale tort sülle. 

Helbemäe, G. Vana Toomase 
legend. 400 aastat tagasi elas Tallinnas 
Kalamaja rannas väike poiss Toomas, kes 
tabas noolega täpsemalt märki kui kõik linna 
noormehed. Temast sai vapper linnakaitsja. 
Tänuks tubli töö eest pandi vana Tooma 
kuju Tallinna Raekoja tuule-lipule linna 
vaenlaste eest valvama ja meremeestele 
tuulesuunda näitama. 

Kirkegaard, O. L. Albert.  
Ema oli lootnud, et Albertist saab üks 
ilus, särasilmne ja kammitud viisakas 
poiss. Aga Albertil olid hoopis teised 
plaanid! Ta asutas koos naabripoisiga 
jõledate lurjuste klubi, seilas 
heeringatünniga mööda jõge, rändas 
koos röövel Rapolloga ringi - ja alles siis 
läks koju pannkooke sööma. 

Kozlov, S. Lugu sellest, kuidas siil 
ja karupoeg hundi ära päästsid. 
Vanas põlves hakkasid Hundi kõrvad 
pikaks kasvama. Õhtuti võttis ta käärid 
kätte, istus tiigi äärde ja kärpis hiljukesi 
kõrvu... ja siis rööviti ta tulnukate poolt... 
ja maakera oleks peaaegu pooleks 
läinud... Hea, et sõbrad Siil ja Karupoeg 
õigel ajal appi jõudsid! 

Kreutzwald, Fr. R. Põhja konn. 
Elanud kord kole elukas, kes kõik elava 
maa pealt tahtis ära hävitada. Ainult 
Saalomoni sõrmusega olevat võimalik 
koletist hävitada, teadsid targad. Üks julge 
noormees olevat läinud sõrmust otsima ja 
sattunud uskumatutesse seiklustesse... 
Kas ta sai koletisest jagu? 

Marjakobar ja teisi setu muinasjutte. 
Setu vanaemad on alati lastele põnevaid 
lugusid jutustanud. Selles raamatus on juttu 
kavalast rebasest ja rumalast hundist, karust, 
kuningapoegadest ja -tütardest. Lood on 
eestikeelsed, aga mõni tegelane räägib ka 
setu keeles. Siis võta raamatu lõpust sõnastik 
appi ja saad teada: tsudsu on hunt, hüru-müru 
on äike jne. 

Nicolaysen, M. Sven ja rott suvelaagris. 
9-aastane Sven läheb laagrisse. Seal 
võiks muidu äge olla, kui poleks vastikuid 
tüüpe nagu Kim ja kui poleks nii palju 
tüdrukuid (ehkki Lise on täitsa tore). Aga 
kõige keerulisem on peita salaja kodunt 
kaasa võetud rotti.  
Ühel päeval paneb rott Halvorsen plehku 
ja ilmub välja tüdrukute toas… 

Pukk, H. Lehepoiss ja tema koer.  
12-aastane Martin on mures - ema töökoht 
koondatakse ja neil pole enam raha poisi 
parima sõbra, saksa lambakoera Poika toidu 
jaoks. Martin ei anna alla ja hakkab tööd 
otsima. „Mida sa oskad?“ küsitakse temalt. 
„Ei midagi. Aga õpin ära, mis vaja!“ Läbi 
paljude seikluste ja sekelduste hakkabki kõik 
lõpuks laabuma. 

Särgava, E. Ennemuistsed jutud 
Reinuvaderist Rebasest.  
Muinaslood pajatavad sellest, kuidas 
eite-taati ning metsloomad rebane, 
hunt, karu ja jänes üksteist üle 
kavaldasid ja vastastikku vingerpusse 
mängisid - aga mõnikord ka üksteist 
hädast välja aitasid. 

Trull, I. Lõbusad luuletused. 
Vaimukate mõtte- ja sõnamängudega 
luuletustes muretsevad kodukassid 
endale välispassid, tulnukas kohtub 
läinukaga, kaelkirjak võtab vanni, 
känguru mängib ja koer armastab posti 
(aga mitte postiljoni) 

 




