Islandil käigust õppisin, et reisimine ja uute kohtadega tutvumine ennem katseid on väga rahustav ja
annab energiat juurde. Õppisin enda kohta, et olen keeleliselt arenenud saan hakkama ka
olukordades, kui mul sõna või väljend ei meenu ja mulle meeldib tutvuda uute inimestega. Oskus,
mis arenes oli ennast ümbritsevate inimeste hindamine ja üldse ümbruse hindamine. Samuti
iseseisvus ja sõltumatus ehk suudan ka oma peaga otsustada. Meelde jääb inimestest õhkav soojus ja
lähedus, samuti pere, loodus ja need sõbrad kes seal tekkisid. Ka see kuidas mu hostile väga
maitsesid Eesti kommid.
----------------------------------------------See kogemus andis mulle kannatlikkuse, suhtlemisoskuse endast täiesti erinevate inimestega.
Ma õppisin rohkem võõrkeeles suhtlema. Ma sain teada et Island on väga ilus maa, et Islandil elavad
väga toredad ja seltskondlikud inimesed. Ma õppisin enda kohta seda, et ma oskan tegelikult päris
hästi Inglise keelt (asi on selles et ma ei õpi Inglise keelt). Kõige rohkem arendas see reis minus
suhtlemis ja uue rutiiniga harjumise oskust.
----------------------------------------------See kogemus andis mulle kannatusoskuse. Ma õppisin erinevate oludega arvestama ning suhtlust ehk
keelelist oskust. Mulle jäi meelde loodus, sõbralikud inimesed.
----------------------------------------------Nii, peale Islandil käiku ma enam Eesti ilma üle viriseda ei saa, sest siin on ikka palju paremad
ilmaolud. Ma avastasin või märkasin ka seda, et reisile ei kulu kunagi nii palju riideid või toitu nagu
oled kaasa võtnud. Mis mind imestama pani oli see, et seal polnud prügikaste (vähemalt mitte nii
nagu meil siin on), kõik said omavahel läbi ehk siis igal pool valitses harmoonia ja imestama pani ka,
et kui meie saabusime läks ilm halvaks ja kui lahkusime läks ilm ilusaks. Pettumust valmistas see, et
ma ei näinud virmalisi. Hetkel võin öelda, et see perekond kus ma hetkel viibisin, oli mu projekti
kogemuste põhjal kõige parem. Host osutus päris teistsugusemaks kui alguses tundus. Ma õppisin
Islandil oma raha raiskamist ohjeldama. Ma arendasin oma inglise keele oskust, leidsin uusi sõpru ja
ma arvan, et ma olen nüüd veidike enesekindlam kui enne. Islandi kinost jäi meelde see, et seal on
keset filmi paus, see oli vist umbes sama põhimõttega nagu meil on teatris. Ma ei näinud poodides
turvamehi, mis on ka üpris veider, aga võib-olla ma lihtsalt ei pannud tähele.
----------------------------------------------See kogemus andis mulle isiklikke kogemusi. Nüüd igakord kui keegi räägib, et Island nii lahe tahaks
minna siis saan mina eputada, et ma käinud :). Sellelt reisilt õppisin ma, et kui on vaja oodata 5 tundi
lennujaamas, siis võta jumala eest padi kaasa. Ma sain Islandi kohta üldse palju uut ja põnevat teada
mida ma ennem ei teadnud. Ma sain teada, et kui ma tahan, siis ma ikka suudan teha. Kõige rohkem
see reis arendas kõige tõenäolisemalt minu inglise keele oskust. Muidugi ma küll oskasin varem juba
inglise keelt, aga suhtlemise poolelt ei ole meil erilist praktikat seega see reis aitas sellele kaasa.
Kõige enam jäi meelde Blue Lagoon. Mitte käekella pärast, vaid see koht oli nii eriline ja lahe. Pluss
nüüd olen ma ühe maailma ime juures käinud :).
----------------------------------------------Islandi reisil sain teada, et meie Eesti tugev tuul võib Islandil tunduda selline kerge tuuleke. Olin küll
tuuleks ette valmistunud, aga nii suurt tuult ei osanud ma ka oma unenägudes näha. Reisilt õppisin,
et Islandil on tõesti väga omapärane loodus mida lihtsalt peab nägema, muidu on seda raske endale

ette kujutada. Islandil olles ja teistega suheldes sain teada, et mu inglise keel polegi nii paha, saan
hakkama küll. Arvan, et see reis arendas minus ka julgust rääkida inglise keelt. Kõige enam jääbki
meelde Islandi loodus, tore perekond kes mind seal vastu võttis.
----------------------------------------------Islandil käimine andis mulle teada seda, et planeet Maa on päris võimas. Ma võtsin Islandilt endaga
koju päris palju positiivsust. Ma õppisin islandi keelt, mis on masendavalt raske, aga samas seda on
hea kuulata kui keegi räägib seda. Ma sain enda kohta seda teada, et mulle meeldib palju rohkem
inimestega tutvuda. Sellest reisist üldiselt jäävad mulle meelde kaks poissi Almar ja Fjölnir, sest
nendega toimusid minu põhitegevused Islandil.
----------------------------------------------Islandi reis laiendas kindlasti mu silmaringi, nägin uusi põnevaid paiku ja teistsugust õhkkonda.
Õppisin seda, et Eestis on väga odav elada, võrreldes Islandiga. Enda kohta sain teada, et oskan ka
inglise keeles ennast hästi väljendada ja tulin välja oma mugavustsoonist. Tore, et sain uusi sõpru ja
kindlasti hakkan igatsema Islandi toredat pere, nad olid väga sõbralikud ja abivalmid.
----------------------------------------------Islandil olles sain teada, kui hea on Eestis elada, kõik asjad on poole odavamad ja ilmad on Eestis
poole rahulikumad. Ma sain enda kohta teada seda, et ma saan väga vabalt igas olukorras hakkama,
kui ma oskan inimestega suhelda. See reis arendas minus kõige rohkem suhtlemisoskust. Kõige
rohkem jääb mulle meelde sellest reisist meie hosti lahkus ja viisakus.
----------------------------------------------Islandi reis andis kõige enam kogemusi ilmastiku oludega toime tulemisel. Õppisin, kuidas suurte
rahadega ümber käia. Sain teada, et eestlased on võrreldes islandlastega palju kuulekamad ning
rahulikumad. Sain enda kohta teada, et saan välismaal võõras keeles rääkimisega hakkama küll. Reis
arendas minu suhtlemisoskust kohe kõvasti, kuna ma ei ole tavaliselt uute inimestega suhtlemises
üldse hea. Kõige enam jääb mulle kindlasti meelde Islandi tuul, inimesed ning huvitav bussisüsteem.
----------------------------------------------Tänu sellele, et käisin Islandil, tean kuidas ilmastikule vastavalt riietuda ja see näitas mulle, et Eestis
pole üldsegi nii tuuline. Sain teada, kust tuleb Islandil soe ja külm vesi ning kuidas ja kus vett
soojendatakse. See on minu esmakordne projekt, mis kaasab võõrast riiki, võõraid inimesi ja võõrast
keelt. Tuli välja, et see ei olnudki nii hirmus, kui tundus ning sain uute inimestega hästi läbi ning ka
erinevad keeled ei tulnud takistuseks. See arendas kindlasti mu suhtlemisoskust ja inglise keelt. Kõige
enam jäävad siiski meelde inimesed, kellega sõbrunesin ja pere, kelle juures ööbisin.
----------------------------------------------Kui öeldakse, et Islandil on tuuline, siis nüüd tean, et see on tõesti nii. Õppisin nimelt seda, et
järgmiseks korraks pean ostma sellise mütsi, mis pähe pannes ka vaatamata Islandi tuulele sinna
jääb. Huvitav oli see, et palju meievanuseid noori käib tööl, mis Eestis nii tavapärane pole. Meelde
jäid lumiste tippudega mäed ning Blue Lagoon. Jään igatsema oma vahetusperet ning nende kassi,
kes minuga tihti aega veetis. Enim arenes reisi käigus minu ingliskeeles suhtlemise oskus.
-----------------------------------------------

Islandil käimine näitas mulle kui võimas on emake loodus. Õppisin seda, et Eestis on ikka ülimalt odav
elada. Samuti ka seda, kuidas ilma suuremate probleemideta reisida ning millist riietust kanda. Üks
põnev asi on see, et maa all peituvad soojaveetorud soojendavad ka maapinda talvel, just sellepärast
tänavad lumest üsna puhtad ongi. Enda kohta õppisin seda, et suudan ka teises keeles rääkides
säilitada normaalsuse, rahu ja huumorimeele, mis mind sageli olukordadest välja aitavad. Kõige enam
jääb meelde imeline harmoonia õpilaste ja perekonnaliikmete vahel. Samuti jään igatsema ka enda
sealset pere, kes mind nii kenasti hoidsid ja vastu võtsid.
----------------------------------------------See kogemus arendas mu inglise keele oskust. Ma õppisin tuulise, märja ja lumise ja rahese ilmaga
korraga arvestama. Sain teada et Islandil on toit palju kallim kui üks veepargis käik. Sain enda kohta
teada et mulle meeldib tuul eriti kui see selga puhub, ma tahaksin tulevikus kindlasti veel Islandile
minna ja lennukiga meeldib mulle ka lennata. See kogemus arendas mu suhtlusoskust. Mulle jääb
kõige rohkem meelde Islandi ilus loodus. :)
----------------------------------------------Reisilt sain kogemuse teise kultuuritaustaga perekonnast, nende tavadest ja sain võrrelda erinevusi
oma kodukohaga. Õppisin tundma islandlaste rahvustoite ja muidugi sain kõvasti praktiseerida oma
suhtlusoskust võõras kohas. Sain teada, kui vähe levinud on alkohol ja tubakas Islandi noorte seas
ning samuti olin üllatunud, kui vabalt suhtus minu konkreetne perekond suitsetamisesse. Varem oli
Islandil suitsetamine väga levinud, seda praktiseerisid VÄGA paljud aga praeguseks on see rohkem
unustuste hõlma vajunud.

----------------------------------------------Enne Islandil käiku arvasin, et olen küllaltki paljurännanud inimene, vähemalt piisava reisikogemuste
pagasiga. Kõik eelnevad on olnud loomult aga pere- või puhkusereisid ehk hoopis teistsugused kui
Islandi projekt. Loomulikult teadsin ma neid muutuseid oodata, kuid mitte selliselt määral.
Esmamulje petab, eriti võõra kultuuri juures. Ma olen suhteliselt tolerantne ja passiivne inimene,
kuid kui sind visatakse otse ilma igasuguse sissejuhatuseta 12-liikmelise islandi noorte kamba sisse,
kelle moraalitunnetus ja sotsiaalsed reeglid on kardinaalselt erinevad, siis on kerge kultuurišokk
vältimatu. Esimesel kohtumisel paistis nii mõnigi islandi noor tagasihoidlikule eestlasele rohkem
metslase, kui inimesena. Ehk oli sellise eelarvamuse kujunemises süüdi pitsatükid, millega meid
loobiti. Kuid viimasel õhtul olime kõik, nii eestlased kui islandlased otsekui õed ja vennad, kes elavad
lihtsalt üksteisest 4500km eemal. Just nimelt sulandumine võõrasse kultuuri ning koos töötamine
erinevate inimestega on selliste projektide kõige raskemaks ja ka kõige lõbusamaks pooleks. Olles ise
avatum ja valmis erinevatele väljakutsetele on sellised reisid palju lõbusamad ja ka õpetlikumad.
Tegelikult on üsna lõbus vaadata seitset inimest, kes üritavad kahekohalisse voodisse ära mahtuda
ning samal ajal ka filmi vaadata.
Elades koos kohalikega nende enda reeglite järgi ning järgides samu mustreid, mis nemad, tunned
ennast tõesti olevat osake sellest riigist. Perereisil ei oleks ma tõenäoliselt aimu saanud kohaliku
transpordi korraldusest, erinevate poodide hinnavahedest, kohaliku elu kallidusest ning minuvanuste
noorte igapäeva rutiinist. Sama kehtib ka islandi inimeste ühtsus- ja kogukonnatunde kohta, nende
avatuse ja sõbralikkuse; selle, et minu sõbra maja on tõesti ka minu maja. Mainimata ei saa jätta ka
vapustavat Islandi loodust. Gullfossi kosk, kergelt helendav Blue Lagooni vesi ning „Sõrmuste isanda“
filme meenutav Reykjanesi poolsaare maastik olid kindlasti loodusimed, mis kutsuvad Islandile tagasi

minema. Seda enam, et avastatud on ju nii väike osa saarest. Islandlastel on, mille üle uhke olla. Ning
vaadates oma laua peal tükikest Eyjafjallajökulli laavakivist, mille mu host pere mulle kinkis, on ma
mul, mille üle uhke olla. Imeline riik, imeline projekt! Aitäh!
----------------------------------------------See reis andis mulle palju lõbusaid mälestusi ja uusi kogemusi. Samuti õppisin suhtlema uute
inimestega nii eesti kui ka inglise keeles. Nautisin Islandi kaunist maastikku ja ei nautinud tuulist ilma,
mis mütsi peast minema puhus. Samas tuleb jälle tõdeda, et pea terve keharaskusega vastu tuult
laskumine, nii et tuul meid püsti hoidis on päris meeldejääv ja lahe kogemus. (ma lisan sellest suisa
pildi ka, sest ma olen kindel, et mu seletus ei ole just kõige arusaadavam) Mind hämmastas kui
harjunud on kohalikud sellise kliimaga. Näiteks üks naine käis poes plätudega, samal ajal kui väljas
sadas rahet ja vihma. Ma arvan, et see projekt arendas minus suhtlemisoskust, mõnevõrra ka
kannatlikkust ja ehk ka orienteerumisoskust. Üleüldiselt oma eluga hakkama saamist teistes
tingimustest ja olukordades. Mulle jäävad meelde Islandi kliima, üldine eluolu ja loodetavasti ka kõik
meeldivad inimesed ja hetked. :)

----------------------------------------------Sellest projektist sain juurde kõige rohkem enesekindlust ning usku endasse. Alguses ei julgenudki
üksinda minna islandlase juurde elama nädalaks, kuid lõppude lõpuks polnudki see nii väga hull.
Õppisin, seda, et Islandi ilm võib olla väga muutlik ning isegi ekstreemne. Järgmine kord oskan
paremini arvestada sellega reisides. Samuti sain teada, millistes majades vanasti elati, et neid ehitati
peamiselt kividest, puidust ja rohututtidest. Majad ning eluruumid ehitati väiksemad kui tänapäeval,
et lihtsamini maja kütta. Enda kohta saan öelda, et mu keeleline tase on nii hea, et ära saab suheldud
:). Kindlasti arendas see projekt minus suhtlemisoskust. Islandist jäävad mulle meelde mitmekesine
loodus, kallid hinnad ning sõbralikud inimesed.
----------------------------------------------reisiga õppisin ma, et ükskõik kui imelik ja teistsugune sa oma kodumaal elavatest inimestest ei oleks,
välismaal leidub alati keegi, kes on sinust kümme korda segasem. Minu õnneks aga, ei olnud Islandil
võimalik leida seda ainulaadset ühte imelikku tobukest, vaid neid oli seal lausa karjadeviisi, raskusi
tekkis pigem kasvõi ühegi inimese leidmisega, kes vähegi kuhugi arenenud ühiskonda kuuluda võiks (
suured tänud Haukurile ja Bergurile, kes taastasid minus usu islandlastesse+ see äärmiselt meeldiv
vana ühes Reykjaviki turistilõksus, kes soovitas meil minna Hafnaiudsgofyug kuumaveebasseinidesse
seiklema, mida me loomulikult ka hiljem tegime. Selle projektiga olen ma kindlaks teinud, et on
olemas inimesi, kes mind suudavad nädal aega järjest taluda ja isegi jumaldada (tänud sussikestele ja
mu kaaslastele, kes mind sellel raskel teekonnal saatsid) ning alatiseks jään ma meenutama, seda
imelist hetke, kui ma Islandi maastikul oma kuldse suksuga ringi töllerdasin ja sain selle imelise
kogemuse omanikuks, kui sa saad lihtsalt vastu tulevatel ratsanikele Góðan Daginn! öelda, ning edasi
tuuseldada nagu sa oleks täiesti tavaline kohalik elanik. Igatahes oli see kogemus täiesti imeline
vaatamata asjalolule, et kohalikud ütlesid, et meil oli kohutavalt hea õnn kõige sitema ilma otsa
komistada, mis üldse võimalik + mõistmine, et me sattusime Islandile ajal, mil ei olnud märgata
ühtegi virmaliseidukestki, kuid nende üllatuseks lubasin ma ikkagi neile kõigile taas kunagi külla tulla,
puterdasin neile midagi täiesti segases islandi keeles ning sõitsin oma ratastooliga lennujaamas edasi.
Góða nótt!

----------------------------------------------Reisi kogemus andis mulle teadmise, et alati ei pruugi kõik minna nii nagu tahetakse ja mõnikord
tuleb valmis olla ootamatusteks. Õppisin tundma natuke teistsugust kultuuri ja kombeid (lõppude
lõpuks see ju ongi reisi eesmärk). Sain teada, et Islandil on palju kauneid ja erilisi vaatamisväärsusi nt:
geisrid, kõrged mäed jne. Enda kohta sain teada, et tulen võõras keskkonnas arvatust paremini toime
(õnneks oli ka suur õde mind toetamas). Oskustest arendasin enim orienteerumist ja suurenes oskus
iseseisvalt toime tulla. Meeldejäävaim oli Blue Lagoon - ikkagi üks 25. maailma imest. Selle juures
meeldis mulle soe vesi ja see, et tegu on loodusliku spaaga.
----------------------------------------------Islandil käik oli kindlasti minu jaoks väga meeldejääv kogemus. Sain tutvuda inimestega teisest
Euroopa otsast ning nad kõik olid ülimalt toredad ja sõbralikud. Islandi loodus oli samuti väga imeline
ja hoopis teistsugune võrreldes meie Eesti loodusega. Õppisin sellel reisil palju. Arendasin oma inglise
keele oskust, sain uusi tutvusi, pidin kohanema hoopis teistsuguste ilmastikuoludega ja palju
kallimate hindadega kui Eestis. Kõige enam meeldis mulle selle reisi juures muidugi Blue Lagooni
külastamine mis oli suurepärane ning kindlasti ka peres elamine. Pere, kus ma elasin oli väga sõbralik
ning kõik võtsid meid hästi vastu. Kokkuvõtteks võin öelda, et Islandil käik oli super kogemus ja mulle
jäävad sellest väga head mälestused ning ma loodan, et ka edaspidi on võimalik Raatuse kooli
õpilastel sellistest projektidest osa võtta.
----------------------------------------------See projekt andis mulle esmase lennureisi kogemuse, mis ilmselt, kui ma poleks projektis osalenud,
oleks juhtunud mitu aastat hiljem. Sain teada kuidas Islandlased kasutavad oma asukohta
vulkaaniliselt aktiivses piirkonnas, et saada elektrit. Minu enda jaoks oli see veel täiesti uus projekt
selles mõttes, et olen osalenud ainult peremajutusega või siis ainult hostelimajutusega projektides,
siin oli natuke mõlemat. See oli minu arust väga hea, sest aeg peredes ja hostelis erinevad päris palju
ning Islandil sain ma vaid ühe nädalaga mõlemad kogemused kätte. Kindlasti arendas see projekt
jällegi suhtlemist võõrkeelses keskkonnas, sest suhtlemist tuli mul nii hostelis kui ka peres ühtviisi
palju ette. Kõige rohkem jään mina mäletama mägesid, musti kive ning lahedate inimestega koos
veedetud kvaliteetaega :)
----------------------------------------------See andis mulle reisimiskogemust lennukiga ja suhtlusoskuse arendamist teiste rahvastega. Sain käia
kohtades mille laadseid Eestis ja ega mujal maailmas pole. Sain teada, et oskan siiski päris hästi inkat
ja suutsin väga hästi toime tulla :D :D :D. See arendab minus suhtlus ja planeerimisoskust. Meelde
jääb kohatine ilus loodus ja mõnus tuul.
----------------------------------------------See reis andis mulle väga suure kogemuse, kuna ma olen enam-vähem reisinud Eesti naaberriikides.
See oli mul esimest korda lennukiga lennata ja see kindlasti jääb mulle meelde igaveseks, aga ma
õppisin vist inimestega rohkem suhtlema ja et meil ei ole Eestis midagi nii halb ilm ja kallis elada. Ma
sain teada Islandi tekkimise kohta ja üldiselt Islandi kohta. Selle reisi käigus sain teada, et pean veel
inglise keelt natuke õppima. Kõige enim arenes mul omadus asju pingevabamalt võtta. Näiteks oli
selline seik, et tahtsime minna ühte poodi, aga lõppuks otsisime seda 4 tundi ja vahel ei teadnud, kus
me oleme, aga võtsime asja lõdvalt, nii et kõik oli hästi! Kõige rohkem meeldis mulle Blue Lagoon,
sest sellist ilmaimet juba iga päev ei näe!

----------------------------------------------See kogemus andis mulle aimu, kui muutlik võib loodus olla. Ma õppisin sellelt reisilt, et Eestis on
võrreldes nendega odav elada. Õppisin veel, et neil on seal väga sõbralikud inimesed. Ma sain teada,
et nende bussipiletid on hästi väikesed. Ma sain enda kohta teada seda, et ma oskan paremini inglise
keelt, kui ma arvasin. Kõige rohkem arendas see reis minus inglise keele oskust. Kõige enam jäi mulle
meelde see tore seltskond, kus ma viibisin ja kõik need kaunid paigad, mida me külastasime.
----------------------------------------------Mina õppisin Islandile minnes seda, et esimene privileeg number 1 on tuulekindel jope ja mis peaks
ka ilmale vastu, ent peamine rõhk on siiski tuulekindluse peal. Neil on paljutki teistmoodi kui meil. Nt
pole neil bussikontrolli, vaid igaüks peab sisenema esiuksest, ning näitama bussijuhile oma piletit.
Mälestuseks jäi mulle reisist aga see, kuidas alati kui pesema tahtsin minna või kui juua tahtsin, siis
vesi maitses nagu muna ja lõhnas nagu mädamuna. Ise nad muidugi seda maitset ei tunne, eks nad
kaua seal elanud ja harjunud ka, ent siiski jääb sellest tugev mälestus. Enda kohta ma midagi uut küll
ei õppinud, ent siiski sain tundma õppida hulka noori inimesi.
----------------------------------------------Islandil olles, sain ma kindlasti harjutada oma inglise keelt ning tuttavaks uute huvitavate inimestega.
Sain teada, et Eesti kliima ei olegi kõige hullem ning samuti võrreldes Islandiga, on meil kõik odav.
Enda kohta sain teada seda, et kuigi mu inglise keel on päris halb, siis hädaolukorras saan kõigega
hakkama. Samuti sain enda kohta teada veel seda, et mu suunataju ei ole just kõige parem. See reis
arendas kindlasti mu suhtlusoskust inglise keeles ning julgust üleüldse. Samuti sain oma silmaringi
laiendatud nii sõnavara kohapealt kui ka Islandi kohapealt. Kindlasti kõige rohkem jääb mulle meelde
see esimene kohtumine islandlastega, kui olime teisel korrusel tüdrukutega ja järsku tulevad kusagilt
islandlased. Me olime niiii paanikas ja ärevil…see tunne jääb kauaks meelde. Samuti jääb meelde see,
kuidas suutsime Hafnafjörduris ära eksida. Loomulikult jääb meelde ka see, kui heatahtlik oli mu hosti
pere ja kui hooliv oli ta ise ning see lahkuminek jääb ka meelde.

