9. klassi lugemisvara
Baturin, N.
“Karu süda”
Bornhöhe, E. “Villu võitlused”
“Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimsed päevad”
“Tallinna narrid ja narrikesed”
Faehlmann, F. R.
“Müütilised muistendid”
Gailit, A.
“Toomas Nipernaadi”
“Ekke Moor”
Kender
“Iseseisvuspäev”
Kitzberg, A.
“Maimu” ,“Rätsep Õhk ja tema õnneloos”
“Veli Henn” ,“Hennu veli” ,“Kosjasõit” ,“Libahunt”
“Kauka jumal”
Kivastik
“Novellid armastusest”
Kivikas, A.
“Nimed marmortahvlil”
Kivirähk, A
“Rehepapp”
Koidula, L.
luule ja näidendid
Kreutzwald, F.R.
“Kalevipoeg”
Kross,J.
”Kolme katku vahel”, “Rakvere romaan”
“Wikmani poisid”
Kõusaar, Kadri
“Ego”
Liiv, J.
luuletused ja jutustused: ”Vari”,” Käkimäe kägu”
“Nõia tütar”
Luts, O.
“Pildikesi Paunverest”
“Suvi”, ”Tootsi pulm”, “Äripäev”, ”Sügis”
Meri, L.
reisikiri ”Kobrade ja karakurtide jälgedes”
“Virmaliste väraval”, “Hõbevalge”
Metsanurk, M. “Ümera jõel”
Rakke, Kertu “Kolmas printsess”
Reimus, K.
“Haldjatants”
Ristikivi, K.
“Võõras majas”, “Rohtaed”, “Imede saar”, ”Hingede öö”
Sauter
“Indigo”
Smuul, J.
”Muhulaste imelikud juhtumused Tallinna juubelilaulupeol”
“Muhu monoloogid”
näidendid “Lea”, “Polkovniku lesk”
Tammsaare, A. H. “Kõrboja peremees”, “Tõde ja õigus”,
“Elu ja armastus”, “Põrgupõhja uus Vanapagan”
näidend “Juudit”
Tanksoo, J.
“Hanejaht”
Teder, T.
“Jutte kambrist 21-1”
Tuglas, F.
“Ühe Norra reisi kroonika”
“Väike Illimar”
novellid “Suveöö armastus”, “Toome helbed”,
“Popi ja “Huhuu”, “Saatus”, “Inimese vari”
Unt, M.
“Hüvasti, kollane kass”, “Võlg”, “Mõrv hotellis”, “Sügisball”
Vallik, Aidi
“Kuidas elad, Ann?”
Vetemaa, E.
“Monument”, “Pillimees”, “Väike reekviem suupillile”, “Kalevipoja
mälestused”

Viirlaid, A.
Vilde, E.
Wimberg

“Ristideta hauad”
“Külmale maale”, “Mahtra sõda”, ”Kui Anija mehed Tallinnas käisid”,
“Prohvet Maltsvet”, “Mäeküla piimamees”, “Pisuhänd”, “Tabamata ime”
“Lipamäe”

Terviklikult käsitletavad teosed uue ainekava järgi III kooliastmes
Eduard Bornhöhe „Tasuja“ või „Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimsed päevad“
Oskar Luts „Kevade“
Sass Henno „Mina olin siin“
August Kitzberg „Libahunt“
Albert Kivikas „Nimed marmortahvlil“
Andrus Kivirähk „Rehepapp“
Lydia Koidula „Säärane mulk“
Jaan Kross „Väike Vipper“
Diana Leesalu „Mängult on päriselt“
Helga Nõu „Kuues sõrm“ vm noorsooromaan
Jüri Parijõgi „Teraspoiss“
Katrin Reimus „Haldjatants“
Anton Hansen Tammsaare „Kõrboja peremees“
Valev Uibopuu „Janu“
Aidi Vallik „Kuidas elad, Ann?“ või „Mis teha, Ann?“ või „Mis sinuga juhtus, Ann?“
Eduard Vilde „Pisuhänd“
Paulo Coelho „Alkeemik“
Daniel Defoe „Robinson Crusoe“
William Golding „Kärbeste jumal“
George Orwell „Loomade farm“
Erich Maria Remarque „Läänerindel muutuseta“
A. de Saint-Exupéry „Väike prints“
Salinger „Kuristik rukkis“
üks Terry Pratchetti romaan omal valikul
üks Agatha Christie’i või Arthur Conan Doyle’i romaan omal valikul
üks reisikiri omal valikul
vähemalt üks uudisproosateos omal valikul
üks vabalt valitud luulekogu igal aastal.

