Nelosten diplomikirjat
Lukudiplomin saadaksesi sinun tulee lukea kuusi kirjaa, jotka voit valita tältä kirjalistalta.
valitse 1-2 kirjaa listan jokaisesta kirjaryhmästä.
Kuudesta kirjasta yksi voi olla vapaavalintainen eli voit itse valita yhden kirjan,
jonka haluat lukea.
Nelosluokkien oppilaiden lukudiplomin suoritukseen hyväksytään yksi kuunneltu kirja.

SADUT
Foxley: Muncle Trogg : maailman pienin jättiläinen
Muncle Trogg on jättiläinen, mutta niin pienikokoinen vielä 10-vuotiaanakin, että joutuu
usein kiusatuksi.
Nuotio: Sekuntiviisaripoika
Merevän kaupungin pormestari löytää raatihuoneen portailta paketin ja vie sen kotiin.
Laatikossa on pieni poikavauva. Pormestari päättää kasvattaa pojasta
sekuntiviisaripojan, joka pitää huolta siitä, ettei raatihuoneen kello koskaan pysähdy.
Parkkinen: Karhukirjeitä Karvoselle
Karhulapsi Otso on päässyt tätinsä hoitoon Karhumäkeen siksi aikaa, kun
verokarhuäiti ja tiekarhuisä viipyvät urantekomatkoillaan. Tädin luota Otso kirjoittelee
ystävälleen Karvoselle ja kertoo kuulumisiaan.
Suomen lasten hölmöläissadut
Hölmölän väkeä ei voi syyttää mielikuvituksen puutteesta! Kertomuksia Hölmölän kylän
touhuista
White: Lotta ystäväni
Vilppu-possun sydän särkyy, kun se kuulee, mikä pulskia porsaita jouluna odottaa.
Onneksi Vilpulla on ystävänä navetan katonrajassa asuva Lotta-hämähäkki, joka
päättää auttaa sitä.
SARJAKIRJAT
Littlewood: Lumoleipomo-kirjat
Lähteenmäki: Salakari-kirjat
Mäkipää: Etsiväkerho Hurrikaani –kirjat
Nopola: Heinähattu ja Vilttitossu –kirjat
Seppälä: Topi-kirjat
Walldén: Ruben-kirjat
KOTIMAISET NUORTENROMAANIT
Anttalainen: Oskarianus ja Ermengarde /
Oskarianus ja Ermengarde : kupliva pihalampi
Oskarianus on matikkanero ja tekniikan mies, onhan hänen isänsäkin ammattikeksijä.
Ermengarde puolestaan kuuluu Kyöpelin noitasukuun. Ystävykset selvittelevät
kummallisia tapahtumia, joiden ratkomiseen tarvitaan kekseliäisyyttä, teknistä
osaamista ja taistelutahtoa.

Haahti: Ufo tapaus, eli, Arvoitus nimeltä Antero
Otto löytää Mustalta lammelta mystisen, punaista hehkuvan esineen, jonka hän
nimeää rubiiniavaimeksi. Samoihin aikoihin Oton naapuriin muuttaa salaperäinen
Antero. Otto ja hänen luokkatoverinsa Peppi ryhtyvät selvittämään rubiiniavaimen ja
Anteron välistä yhteyttä.
Heimonen: Suokaislan suloinen Cecilia / Kesätuulten Cecilia
Eläinrakas Milka saa isältään synttärilahjaksi kissanpennun. Mutta miten äiti ja isäpuoli
suhtautuvat uuteen perheenjäseneen?
Levola: Leevi ja Leonora
Leevin perhe muuttaa maalta kaupunkiin ja taakse jäävät vanha koti, kaverit ja koulu.
Leeviä kiusataan koulumatkoilla ja hän meneekin aina koulun jälkeen mummolaan
turvaan. Kerran koulumatkalla Leevi törmää Leonoraan, Albaniasta tulleeseen
maahanmuuttajatyttöön, jota myös on kiusattu. Leevi ja Leonora ystävystyvät ja
näyttävät lopulta kiusaajilleen, etteivät he enää pelkää.
Romppainen: Salainen sähkökitara
11-vuotiaan Wilhelmin täytyy salata rock-harrastuksensa kunnianhimoisilta
vanhemmiltaan. Urheiluhullu isä haluaisi pojastaan jääkiekkotähden, äiti puolestaan on
sitä mieltä, että musiikkipiireistä saa vain huonoja vaikutteita.
Uskali: Pietari, Nella ja kulmakunnan kauhu
Vaviskaa roistot, Pyjamaporukka on täällä! Pietarin talossa tapahtuu kummia. Eräänä
aamuna huomataan, että alakerran Nellan parveke on yöllä sotkettu spraymaaleilla.
Kuka sen on tehnyt ja miksi?
Valkama: Arvi lukee uutiset
Aleksin perheessä ei todellakaan ole hiljaista! Ellei äänessä ole pikkuveli, puhumisesta
pitää huolen 56-vuotias papukaija nimeltään Arvi. Kesälomaan tuo jännitystä outo
mies, jota Aleksin kaveri Rami epäilee terroristiksi sekä hämäräperäinen
nuorisojoukko, johon myös Aleksin isosisko kuuluu.
Valmu: Veera tiellä
Veeran äiti on kuollut syöpään ja isäänsä hän ei ole koskaan nähnytkään. Äidin
kuoleman jälkeen Veera on asunut sukulaisten luona, mutta päättää lähteä etsimään
isäänsä. Kertomatta kenellekään Veera suuntaa matkansa kohti Lappia, missä isä
asuu.
ULKOMAISET NUORTENROMAANIT
Dahl: Iso kiltti jätti
Sohvi ei saa unta ja hiipii ikkunan luo. Hän näkee kadulla jotain hirvittävän isoa,
mustaa ja laihaa. Se on neljä kertaa ihmisen kokoinen jättiläishenkilö ja se kidnappaa
Sohvin. Onneksi se on kiltti.
King-Smith: Vesihevonen
Kirstie ja hänen pikkuveljensä löytävät kotirannalta erikoisen munan ja vievät sen
kotiin. Koko perheen seikkailu alkaa, kun munasta kuoriutuu kummallinen eläin, jolla
on neljä räpylää, pää kuin hevosella ja ruumis harmaan suomun peitossa. Miten he
onnistuvat salaamaan eläimen olemassaolon muilta?
Morrison: Aaltomatkaaja / Tuulenkesyttäjä
Archie Stringweedin seikkailuja tuulen tuivertamassa skotlantilaiskylässä.

Murray: Neronleimaus / Tähtireportteri
Camillaa jännittää eka päivä uudessa koulussa. Kun koulussa järjestetään iso testi,
Camilla nappaa parhaat pisteet. Hän onkin huippulahjakas nero!
Peirce: Iso Nipa iskee jälleen / Iso Nipa on ykkönen
Helppolukuinen sarjakuvakertomus.
Wilson: Kahden kodin välillä
Kun 10-vuotiaan Andyn vanhemmat erosivat, he eivät osanneet päättää, kumman
luona Andy asuisi. Niinpä Andy matkustaa joka viikko äidin uudesta kodista isän
uuteen kotiin. Olo on kaikkialla ulkopuolinen: uudet sisarukset ovat riiviömäisiä ja
tavatessaan äiti ja isä vain huutavat toisilleen.
RUNOT
Helakisa: Niille joilla on nauravat korvat
Kunnas: Tiitiäisen pippurimylly
Laulajainen: Lumottu lipas
Nuotio: Hyttysenkesyttäjä ja muita haaveammatteja
Tiihonen: Jees ketsuppia!

