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Toimumise aeg Üritus 
September  
01.09 Esimese koolipäeva aktus 
08.09 Kooli matk Kivivare linnamäele;  LA liikluses 
16.09 LA matkal 
 LA ja kooli lillenäitus 
21.09, 28.09 Spordipäevad 
 LA nunnunäitus ja köögiviljanädala tegemised 
27.09 LA vanem rühm spordipäeval Valgutas 
29.09 LA Puka lasteaia lustipäeval. Teema: esmaabi 
29.09 Kool Rõngus sügiskrossil 
Oktoober  
05.10 Lasteaia metsamatk 
06.10 Õpetajate päeva tähistamine 
06.10 LA õppeprogrammil Mõisalaste mängud Luke mõisas, KIK 
9.-13.10 Leivanädal  
16-31.10 Pranglimise I etapp Sirgujad ja Oskajad 
16.-29.10 Raamatukogunädal 
November  
03.11 Lasteaia sünnipäev ja sõimerühma avamine 
10.11 kell 16.00 Isadepäev      Kontsert ja mängud  La+Ko  
14.11-30.11 Vana asja näitus teemal PUUTÖÖ           La+Ko  
24.11 Kadrikarneval, lasteaed tuleb kooli katri jooksma 
5.12 Vana asja näituse lõpetamine koos külalisega 
30.11 kell 16.15 Vanemuise teater „Lumekuninganna“    La+Ko  
Detsember  
Iga esmaspäev Advendiaja tähistamine 
1.12 Koolilapsed (4) ERMis joonistamas 
8.12 Olustvere jõulumaa  La+Ko  
15.12 Viljandi Nukuteatri jõulumaa  La 
 Valguta laste jõululaada külastamine 
12.12 Pranglimise II etapp   Oskajad 
 Jõulupäev.  Jõuluteemalised töötoad lastele 
R 15.12 kl 16.00 Jõululaat  kell 16.00 La+Ko  
N 21.12 kl 16.00 Jõulupidu           La+Ko  



Jaanuar  
 Raamatukogu külastus, lasteaed 
 Pranglimise II etapp   Sirgujad 
 Metsa loomadele toitu viima – lasteaia talvine matk 
Veebruar  
 Pranglimise III etapp   Sirgujad ja Oskajad 
  Koolisisene kabeturniir 
14.02 Stiilipidu 
12.-16.02 Sõbranädal  
T 13.02 Vastlapäev – kelgutamine, sportmängud või matk metsas 
15.02 Lauamängude päev – kutsume koolilapsed lasteaeda! 
R 23.02 Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine   La+Ko  
Märts  
 Teatrikülastus  
R 16.03 Emakeelepäev La+Ko  
 Raamatukogu ühiskülastus, kool 
R 30.03 Naljapäev - naljakad etteasted, lihavõttemängud 

Ööbimine koolis, mängud, filmid, disko 
Aprill  
    
 Kool  Tartu botaanikaaias, KIK toetus  
 Lasteaia  kevadmatk  
 Perepäev, mänguala kujundamine parki La+Ko 
Mai  
 Aakre küla koristuspäev 
R 11.05 kl 16.00 Emadepäeva tähistamine          La+Ko  
 Pargis müttamise päev 
 Spordipäev koolis 
 Spordipäev lasteaias 
Juuni  
  EV 100 pühendatud lasteaia ja kooli kevadpidu laululaval 
 Kooli kevadekskursioon  
 Lasteaia kevadekskursioon  
 


