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Rakvere Põhikooli 100. juubeli üritused kulmineeruvad 31. oktoobril toimuva piduliku
aktuse ja peoõhtuga.

  

  

Koolimaja uksed avatakse 31. oktoobril kell 14. "Võib-olla tahavad vilistlased koolimajaga
tutvuda, omavahel vestelda," arvas kooli direktor Lea Pilme. Kell 14 avatakse ka kooli
ajalootuba, kohvik ning meenete müük. 100. juubeliks on valminud raamat, sümboolikaga
võtmehoidja, pastakas, vihmavari ning märk.
Aktus algab kell 16. Teiste seas esinevad tervituskõnedega kaks endist direktorit - Helga Lukas
ja Ivo Tupits, vilistlasi esindab Gerda Neito. Aktuse kava on üles ehitatud Oskar Lutsu "Kevade"
ainetel. "Ka see on ühe tsaariaegse kihelkonnakooli lugu," põhjendas Pilme. "Aeg ja olustik on
samasugused."
Pärast aktust kogunevad vilistlased klassidesse, kell 19 alustab mängimist ansambel „Vanker",
kella 23 jätkub tants plaadimuusika saatel. Koolimajas on õpilastööde väljapanek, ajalootuba,
koolielu tutvustavad stendid. Kooli juubelipeole on oodata ka üht vilistlast, kes on selle kooli
lõpetanud 1939. aastal. Proua Linda Hunt (s. Uussalu) sõidab kohale Viljandist.

  

Odette Kirss, SA Virumaa Muuseumid vanemteadur, lõpetas 1948. a.
Kui mina läksin kooli, kandis see nime Rakvere Linna II Algkool, see oli aastal 1941, sakslaste
ajal. Kui lõpetasin, oli kool II 7-klassiline Kool. 
See oli tegelikult väga tugev kool. Minu ajal oli direktoriks Peeter Raudsepp ja ega ilmaasjata ei
hakatud kooli "Peetri ülikooliks" kutsuma. Peeter Raudsepp oli väga tunnustatud ja tugev
pedagoog, ka õpetajad olid väljapaistvad, tugevad pedagoogid. Kui ei oleks olnud sõjaaega, siis
me oleks saanud väga tugeva hariduse.
Õppimist ma suurt ei mäletagi, aga ma mäletan seda, mida pärast õppimist koolimajas tehti.
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Kooli oli kuus päeva nädalas. Õhtupoolikuti ja pühapäeviti käidi koolimajas klassivälist tööd
tegemas. Küll olid meil seal tantsutunnid ja laulukoorid, võimlemistrennid, pühapäeviti tegime
kooli seinalehte ning olid ka igasugused võistlused Tööstuse tänava kooliga.

  

Ando Leps, õigusteadlane, lõpetas 1950. a.
II Algkool oli sel ajal lihttööliste laste kool, teised koolid olid paremad. Ema oli mul õpetaja, ega
talle ei meeldinud küll, et ma nende lastega mängisin. Neil lastel polnud midagi häda. 
Meie koolis käis ka maalt lapsi, minuga ühes pingis istus näiteks väga tuntud mees Haljand
Udam. Tema käis nii 5 kilomeetri kauguselt. 
Aga õpetajad olid meil tublid. Siin oli matemaatika õpetaja Ellu Parmas, keda kutsuti
Omnibussiks. Temaga oli üks omapärane lugu. Me olime siis 7. klassis. Ühekorra käis tunni ajal
hirmus kõva pauk, ma arvan, et maailmas pole nii kõva pauku tehtudki. Natuke oli sinist suitsu
ka. Arvasime, et Omnibuss sureb ära - ta läks näost väga erinevat värvi ja tormas minema ning
tuli koos direktori, vana Reimaniga tagasi. Esimeses pingis istusid kaks poissi, Ants Arro ja Ado
Värava. Nemad olid suure aidavõtme sisse suure paugu pannud ja üritanud seda siis Tammikus
mitu korda lahti lasta, aga midagi välja ei tulnud. Nüüd näitas Värava seda tunni ajal ja mats
käis. See oli õnn, et Omnibuss otsi ei andnud.

  

Mare Vassiljev, Mainori Kõrgkooli Rakvere õppekeskuse juhataja, lõpetas 1969. a.
Mina käisin Vinni-Pajusti Algkoolis, linna tulin 5. klassi. Alguses oli raske küll.
7.-8. klassis oli kool meie jaoks selline koht, kust me ei tahtnud üldse ära minna. Meie klassis oli
väga vahva korrapidamise süsteem - poisid tassisid alati puid ja tüdrukud koristasid. Ja veel oli
nii, et kevadel istusid tüdrukud akna all, aga talvel istusid tüdrukud ahju pool, kus oli soojem.
Pärast tunde olid meil tantsuringid ja trennid, ansamblid, koorilaul, tegime ise ka igasugust
tsirkust. Nädalavahetustel tegime suusamatku. 
Ükskord pidasime tantsupidu, kui tundsime, et pidu hakkab lõppema, siis poisid võtsid
kordamööda õpetajaid tantsima kutsuma, et pidu edasi kestaks. Kui pidu ära lõpetati, siis
läksime kõik surnuaeda. Paralleelklassis oli meil aga kooli kütja poeg, kes elaski koolimajas ja
tema lasi meid pärast jälle sisse ja pidu läks edasi hästi hämarate prozhektoritega. Direktor
Helga Lukas ütles aastaid hiljem, et tema ei teadnud sellest midagi.
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