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Řecko 

Leží v Evropě na jižní straně Balkánského poloostrova. Hlavní město jsou Athény. Úředním 

jazykem je řečtina. Kolem Řecka se rozkládají Egejské moře, Jónské moře a Libyjské moře. 

Asi 80% Řecka jsou hory a kopce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPIRUS 

Nebo také Épeiros, je geografická a historická oblast na Balkánském poloostrově v 

jihovýchodní Evropě. Je rozdělena mezi Řecko, kterému patří 80% jeho teritoria, a jižní 

Albánii, jejíž území má skoro stejně velkou rozlohu jako severní čáast někdejšího klasického 

Epeiru. Tento kraj zahrnuje teritorium o rozloze 9200 kilometrů čtverečních, které má asi 

350000 obyvatel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika firmy 
Je to malá rodinná firma, která vyrábí bio zelený olivový olej po mnoho let. Olivovníky 

vysadili již staří Benátčané (r. 1720). Díky Prevezskému mikroklimatu má olej jedinečnou 

chuť, barvu a nutriční hodnotu. Olivy se sklízejí starým ručním způsobem a ještě tentýž den 

se odvezou do lisovny, kde se z nich vyrobí olej – odborný způsob, lisování za studena při 

27°C. 
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1. den 
 

Datum: 12. 10. 2019 

Náplň práce: Cesta do Řecka 

Nová slovní zásoba: 

 
Kalimera Dobrý den  

 
Jásas Na shledanou 

 
Efcharistó Děkuji 

 
Parakalo Prosím 

 
Ne Ano 

 
Good morning Dobrý den 

 
Goodbye Nashledanou 

 
Thank you Děkuji 

 
You´re welcome Prosím 

 
Yes Ano 

 

 

 

Vyjeli jsme z Opavy, kde jsme měli sraz v osm hodin. Projížděli jsme několika státy: 

Slovensko, Maďarsko, Srbsko – zde jsme přespali v hotelu Predejane. 
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2. den 
 

Datum: 13. 10. 2019 

Náplň práce: Příjezd do Řecka 

Volnočasové aktivity:        koupaní v moři 

Nová slovní zásoba: 

 
Ochi ne  

 
Paralía pláž 

 
Delfíni delfíni 

 
Mesimerianó oběd 

 
Xenóna pension 

 No ne 

 Beach pláž 

 Dolphins delfíni 

 Lunch oběd 

 Guesthouse pension  

 

 

 
Další den  jsme pokračovali přes Makedonii až do Řecka – Prevézy. Dojeli jsme v 16:30 

místního času. Čas se zde posouvá o hodinu dopředu. 

Na přechodech mezi jednotlivými státy jsme nestrávili více než 15 minut. 

Cesta trvala jeden a půl dne i s přespámím. Ujeli jsme 1804 km. 

 

Po příjezdu jsme si vybalili věci a zajeli na pláž k moři. Na večeři jsme měli steak v restauraci 

naproti penzionu. 

 

  

  

  

  

  



                     Gašpariková Tereza, Hrbáčová Julie, Kašný Filip, Melecký Michal 

6 

3. den 
 

Datum: 14. 10. 2019 

Náplň práce:  Sběr oliv 

Nové informace z oboru: Technika sběru 

Volnočasové aktivity: koupaní v moři, řecké tance 

Nová slovní zásoba: 

 
Eliá olivovník  

 
Tsounkrána hrábě 

 
Díktyo síť 

 
Sakařka bedýnka 

 
Ergasía práce 

 Olive tree olivovník 

 Rake hrábě 

 Net síť 

 Crate bedýnka 

 Work práce  

 

V pondělí jsme hned ráno jeli do sadu sklízet olivy. Přivítali jsme se s Eleni, jejím manželem 

Panosem a kamarádem Dimitrisem. Byli jsme poučeni o bezpečnosti práce a byli jsme 

seznámení s nářadím. 

Sklidili jsme 8 beden za 4,5h. Olivovníky rodí jeden rok velikou úrodu a druhý rok téměř 

žádnou – proto tak malý výnos. 

 Odpoledne jsme se vydali na pláž Monolity, kde jsme se koupali v moři a opalovali se na 

slunci. 

Večer jsme se jeli do města podívat na místní folklorní taneční soubor. V Préveze se nachází 4 

taneční soubory i přesto jak je malá. Je zde možnost vystudovat pedagogickou fakultu tělesné 

výchovy se zaměřením na řecké tance. 

 

Olivovník  
Říše rostliny (Plantae) 

Podříše 
cévnaté rostliny 

(Tracheobionta) 

Oddělení 
krytosemenné 

(Magnoliophyta) 

Třída vyšší dvouděložné (Rosopsida) 

Řád hluchavkotvaré (Lamiales) 

Čeleď olivovníkovité (Oleaceae) 

Rod olivovník (Olea) 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Říše_(biologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podříše
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cévnaté_rostliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oddělení_(biologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krytosemenné
https://cs.wikipedia.org/wiki/Třída_(biologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyšší_dvouděložné
https://cs.wikipedia.org/wiki/Řád_(biologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hluchavkotvaré
https://cs.wikipedia.org/wiki/Čeleď
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olivovníkovité
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rod_(biologie)
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4. den 
 

Datum: 15. 10. 2019 

Náplň práce: Sběr oliv 

Nové informace z oboru: Odlisťování 

Doprovodný program: Volno 

Nová slovní zásoba: 

 
Karavídes krevety  

 
Sardéles sardinky 

 
Kastanóchrous sépie 

 
Vatómouro ostružiník 

 
Sapoúni mýdlo 

 Shrimp kreveta  

 Pilchards  sardinky 

 Cuttlefish sepie 

 Brable ostružiník 

 Soup mýdlo 

 

V úterý ráno jsme měli snídání a pak celé dopoledne volno. Odpoledne jsme šli do sadu, kde 

jsme pomáhali se sběrem oliv a přiučili jsme se novým věcem jako například 

odlisťování.Olivy se nasypaly do odlistňovače, kde se třepavým pohybem ze strany na stranu 

olivy uvolňovaly a propadávaly skrz mřížku.Na povrchu zůstávaly haluzky a listy, které se 

vyhodili ven. Po práci jsme přijeli na večeři, kde jsme měli ryby. 

Plodová zelenina 
 rajčata  

 papriky 

 zelí 
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5. den 
 

Datum: 16. 10. 2019 

Náplň práce:   Sběr oliv 

Nové informace z oboru:  Lapače škůdců  

Doprovodný program: koupaní v moři 

Nová slovní zásoba: 

 
Mouseío museum 

 
choiromitéra-psomí brambořík 

 
Ýfalos útes 

 
Thálassa moře 

 
Ekklisía kostel 

 Museum museum 

 Cyclaman brambořík 

 Cliff útes 

 Sea moře 

 Durch kostel 

 

Středa začala jako každý den snídaní a poté následovala práce v sadu. Povedlo se sklidit osm 

beden během 4,5h. K obědu jsme si mohli vybrat, zda si dáme pečené kuře, suvlaky nebo 

gyros. Odpoledne jsme jeli na Monolity na pláž a koupali se v moři a opalovali. Když jsme se 

vrátili na penzion čekala nás večeře v podobě hamburgrů 

 

Zvířata Řecka suchozemská 

 

 želva 

 gekon 

 užovka čtyřpruhá 

 ještěrka zelená 
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6. den 
Datum: 17. 10. 2019 

Náplň práce:  Práce na poli 

Nové informace z oboru:  Zaštipování listu pórku 

Doprovodný program:  koupaní v moři 

Nová slovní zásoba: 

 
erodíos volavka  

 
 ygrótopo mokřad 

 
eídos mikrís sávras gekon 

 
istío plachta 

 
teaseler česač 

 heron volavka 

 gecko gekon 

 wetland mokřad 

 sail plachta 

 comber česač 

 

 Ve čtvrtek když jsme vstali a posnídali,následovala směna na políčku, kde jsme 

odplevelovali a zaštipovali lístky na záhonech s pórkem a to tak, že jsme vzali horní lístky a 

uštípli jsme je, aby pórek zvětšil objem. Odpoledne opět výlet na pláž Monolity. 

 

 

 

Zvířata Řecka mořská?  

 delfín 

 sépie obecná 

 kareta mořská 

 pražma obecná 
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7. den 
 

Datum: 18. 10. 2019 

Náplň práce:      Lefkáda 

Nové informace z oboru:     zajímavosti o Lefkádě 

Doprovodný program: ochutnávka jídla 

Volnočasové aktivity:     prohlídka města a pláže 

Nová slovní zásoba: 

 
páprika paprika 

 
 ntomáta rajče 

 
angoúri okurka 

 
thernokípio skleník 

 
vrochí déšť 

 pepper paprika 

 tomato rajče 

 cucamber okurka 

 greenhouse skleník 

 rain déšť 

 

V pátek ráno jsme posnídali a hned jsme jeli na Lefkádu. Shlédli  jsme zříceninu pevnosti a 

poté jsme jeli do města. Po hodinové pauze jsme navštívili také klášter. Poté jsme jeli pro 

oběd a na pláž, kde jsme byli do večera. Večer jsme měli ochutnávku typických řeckých jídel 

jako například musaka, pastitsio, stifado, atd. Nejvíce nám chutnalo pastitsio, které bylo 

podobné jako lasagne. Poté jsme jeli zpět na penzion a večer bylo volno.  

 

 

Flora Řecka 
 Řecko je pokryto z 50%  lesy, nejvyšší pohoří je Olympu, která je pokryta celoročně 

sněhovou pokrývkou. 

Z flory zde roste mnoho rostlin jako oregáno, majoránka, tymían, rozmarýn, nebo také stromy 

jako kaštany, dub, borovice také se zde daří díky slunnému podnebí citrusům, olivám, 

granátovým jablkům, vinné révě 
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8. den 
 

Datum:   19.10 2019 

Náplň práce :  Sběr oliv 

Doprovodný program: koupání v moři  

Nová slovní zásoba: 

 
Mnimeío památka 

 
Skála žebřík 

 
Oikopeo plot 

 
Krévati postel 

 
Nero voda 

 Monument památka 

 Ladder žebřík 

 Fence plot 

 Bed postel 

 Water voda 

 

V sobotu jsme ráno posnídali a šli jsme pracovat do sadu. Po práci jsme jeli na oběd a potom, 

kdo chtěl tak na pláž, kde jsme strávili celé odpoledne. Večer jsme měli večeři a poté jsme 

měli volno. 

 

Historie Řecka 
 

Historie Řecka začíná příchodem starověkých Řeků někdy ve 4.-3.tisíciletí před 

Kristem kteří se spojili s původním obyvatelstvem a vytvořili Řecký národ.  
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9. den 
 

Datum: 20.10.2019 

Náplň práce: Práce ve skleníku 

Nové informace z oboru: Výlet na lodi ,lisování oleje 

Doprovodný program: Lisovna oliv 

Nová slovní zásoba: 

 
Diktyo síť 

 
Vrochi déšť 

 
Pilós hlína 

 
Ónoma jméno 

 
Tou den 

 Net síť 

 Rain déšť 

 Clay hlína 

 Name jméno 

 Day den 

 

Ráno po snídani jsme vyrazili k přístavu, kde jsme vlezli na loď a vyjeli jsme po moři, kde 

nám bylo povězeno něco o moři, rybařeni a delfínech, kteří tam žijí. Asi po hodině plavby 

jsme zpomalili a snažili jsme se přivolat delfíny potleskem. Delfíni se díky potlesku začali 

ukazovat a předvádět se. Byla to úžasná podívaná. Poté jsme jeli směrem ke břehu, kde jsme 

dostali jídlo ve formě mořských plodů a sardinek. Následně se mohli jit okoupat ti, kteří 

chtěli. Poté už jsme jeli zpět. Po příjezdu jsme měli chvilku volno a pak jsme se jeli podívat 

do lisovny na zpracování oliv. Olivy se vysypou na pas, po kterých vyjedou nahoru a padají 

do zásobníku, kde se pořádně umyji, poté zváží a pokračují dále, kde se začínají mlít. Vznikne 

kaše. Pomoci vody se oddělí olej, který je lisovaný za studena. Výtěžnost je z 25kg oliv 2,5l 

oleje.Odpoledne jsme šli sklízet rajčata a okurky do skleníku. 

 

Amvrakijský záliv 

Historicky významné místo. Odehrála se zde bitva mezi Oktaviánem Augustem a Markusem 

Antoniem s Kleopatrou. Rozloha je cca 400km2. 

Jsou to mokřady rozdělené na čtyři části, ve kterých žije mnoho druhů živočichů, především 

ptákům jako: Ledňáčka říčního, Kormorána malého, Plameňáka růžového nebo plazi jako 

Užovka čtyřpruhá nebo savci jako Ondatra Pižmová a mnoho dalších.  
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10. den 
 

Datum: 21. 10. 2019 

Náplň práce: Sběr oliv 

Nové informace z oboru: počet stromů v sadech 

Doprovodný program: Volno 

Nová slovní zásoba: 

 
Oliva oliva 

 
Psomí chleba 

 
Melitzána lilek 

 
Portokalí pomeranč 

 
Lemoni citron 

 Olive oliva 

 Bread chleba 

 Eggplant lilek 

 Orange pomeranč 

 Lemon citron 

 

V pondělí ráno jsme se nasnídali a měli jsme cele dopoledne volno. Poté jsme šli na oběd a 

jeli do sadu, kde jsme strávili celé odpoledne sběrem oliv. Poté jsme měli večeři a volno. 

 

Antonius versus Octaviánus bitva, Amvrakijský záliv 

 
Markus Antonius a Octaviánus Augustus se nejprve dohodli že budou společně vládnout 

Římu, Markus na východě a Augustus na Západě. Augustus zůstal v Římě a Markus se 

přestěhoval do Alexandrie (do Egypta) tam poznal Kleopatru a zamiloval se do ní vzali se a 

žili tam společně. Postupem času na sebe házeli oba dva špínu. Markus už toho ale měl dost, 

tak zaútočil se silným loďstvem zničit Augusta v Římě. Ovšem v polovině plavby je zastihla 

silná bouře tak se přesunuli do Amvrakijského zálivu kde si chtěli opravit lodě. Augustus se 

ovšem dozvěděl že na něj Markus zaútočil a zaútočil na něj s loďstvem  s vedením generála 

Agrippi a tak je obklíčili v Amvrakijském zálivu.v Markusově táboru vypukla malárie a proto 

Kleopatra odešla a Markus za ní a nechal své vojsko na pospas Agripovi (většina vojáků 

dezertovala). Augustus vyhrál bitvu a začal obléhat Alexandrii Kleopatra chtěl ochránit 

Alexandrii a tak Vznesla falešnou zprávu o své smrti. Markus se to dozvěděl a probodl se 

mečem a když se o tom Kleopatra dozvěděla tak se nechala uštknout hadem. 
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11. den 
 

Datum: 22. 10. 2019 

Náplň práce: Zavařování zeleniny 

Doprovodný program: Exkurze ovčí farmy, skleníků, lisovny 

Volnočasové aktivity:  

Nová slovní zásoba: 

 
Prórata ovce 

 
Thermokipíou skleník 

 
Patátes brambory 

 
Aftokinito auto 

 
Odigós řidič 

 Sheep ovce 

 Greenhouse skleník 

 Potato brambory 

 car auto 

 driver řidič 

 

 

V úterý ráno jsme po snídaní jeli na biofarmu k farmáři, který se stará o farmu jen s 

manželkou. Pěstují například okurky, jahody, brokolici, zelí, květák, červenou řepu, fazole, 

atd. Rajčata zasazená v srpnu teď začínají dozrávat , nejsou zaštípnuté spodní listy z důvodu 

vysokých teplot aby byla nějaká výtěžnost. Sběr rajčat do prosince, dokud neklesnou 

teploty.Biofarma je od roku 2000 certifikovaná. Jeho otec dělal normální zemědělství s 

postřiky, atd. Často mění záhony kvůli chorobám, zasobám látek v půdě. Muška Tuta napadá 

rajčata (hlavně listy), které okousává. Proti tomu používá řepkový olej ve formě postřiku.Je to 

mykozní onemocnění. Na mšice roztok mýdla, olej a líh (alkohol) - 2 litry oleje, 2 kg mýdla 

(na praní) a 1 litr lihu.  

Lisovna-zpracovávají se zde pokrutiny- olej u pana Grigorise, ze zbytku se vyrábí palivo. 1 

fáze procesu je se zbavení vlhkosti z 50% na 8% . Používá se k tomu válcový sušák. 2 fáze je 

výroba páry k destilaci. Teplota páry až 200 stupňů. Suché pokrutiny se plní hexanem,který 

naváže  olej. Hexan se vypaří a zůstane olej a ten zbytek. Ze zbytku se vyrábí paletky jako 

palivo. Olej pokračuje do rafinerií, kde se dále zpracovává a upravuje, odbarvuje, atd. 

Kyselost oleje od 5 do 50% olej od Eleni měl 0,2%. Z toho oleje se vyrábí mýdla, svíčky.. 

Ovčí farma-ovce dovezeny z Francie.500-600 ovcí. Příští rok bude modernizace farmy, nové 

mechanizované napáječky, čištění, stáje, atd. Momentálně má 190 jehňat, 300 jehňat prodal 

cizím farmářům.Plemeno Lacon. 

 Po obědě jsme zavařovali zeleninu, dělali kečupy. Večer bylo potom volno. 

 

Zalongo historie památníku 

 
Zalongo byl postaven na památku smrti žen a děti z vesnice Souli která byla napadena vojáky 

za Ali Pashy, mezitím co se ženy s dětmi skryly v horách vojáci pobili všechny muže 

z vesnice. Poté začali pronásledovat utíkající ženy. Prchající ženy se po utíkání rozhodly 

skočit z vysokého útesu nejprve shodily děti a pak skočily samy. 



                     Gašpariková Tereza, Hrbáčová Julie, Kašný Filip, Melecký Michal 

15 

12. den 
 

Datum: 23. 10. 2019 

Náplň práce: Práce ve skleníku 

Doprovodný program: Výlet do Pargy ,pláž 

Nová slovní zásoba: 

 
Gyroskópia gyros 

 
Athlitikés fórmes tepláky 

 
Pláka talíř  

 
Krasí víno 

 
Kástro hrad  

 Gyros gyros 

 Tracksuits tepláky 

 Plate talíř  

 Vine víno 

 Castle hrad  

 

Dnes jsme nastoupili do práce v sedm ráno, sbírali jsme lilky a papriky. 

Odpoledne jsme vyrazili do města Parga. Prošli jsme si město s nádherným přístavem. Mohli 

jsme si zakoupit suvenýry a pak jsme došli na jídlo, kde nás milé překvapili, když na nás 

obsluha začala mluvit česky. Potom jsme jeli na místní pláž, kde byla nádherná voda. Poté už 

jsme jeli na penzion. 

 

Řecká jídla: 
Řecký salát- salát se zeleninou, olivovým olejem a sýrem feta 

Gyros- maso vepřové nebo kuřecí posypané gyros kořením a jí se v placce pita 

Musaka- maso zapečené s lilky a rajčaty 

Souvlaki- řecký špíz s rajčaty 
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13. den 
 

Datum: 24. 10. 2019 

Náplň práce: Sběr oliv 

Volnočasové aktivity: Basketbal 

Nová slovní zásoba: 

 
Sorts  kraťasy 

 
Hoodie mikina 

 
Pinaka stůl 

 
Karékla židle 

 
Gyaliá brýle 

 Shorts kraťasy 

 Hoodie mikina 

 Table stůl 

 Chair židle 

 Glasses brýle 

 

 

Ve čtvrtek jsme dopoledne pomáhali s přípravou obědu a potom jsme měli chvilku čas, po 

obědě jsme jeli do sadu sbírat olivy. Posbíralo se 26 beden. 

 

Řecké tance, Lefkada 

Řecko je proslulé tím že si udržují svou tradici tanců už od středověku, tancují při oslavách, 

svatbách, křtech a náboženských svátcích. Většína tanců jsou tance kruhové. Začíná se pravou 

nohou a pohyb je proti směru hodinových ručiček. Tančící se drží za ruce nebo za ramena a 

první tanečník drží v pravé ruce šátek. 

Lefkada- je řecký ostrov na kterém žije 23 000 obyvatel. Díky svým plážím patří k turisticky 

navštěvovaným destinacím. Ostrov je velice hornatý a má také bohaté zdroje spodních vod 

díky nimž má bohatou faunu a flóru. 
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14. den 
Datum: 25. 10. 2019 

Náplň práce: Práce ve skleníku 

Nová slovní zásoba: 

 
Chalí koberec 

 
Klimatismó klimatizace 

 
Tileórasi televize 

 
Ypologistí počítač 

 
Tiléfono telefon 

 Carpet koberec 

 Air conditioing klimatizace 

 Tv televize 

 Computer počítač 

 Telephone telefon 

 

V pátek jsme dopoledne pracovali ve skleníku, kde jsme zastřihávali spodní listy 

u rajčat. Odpoledne jsme jeli na Monolity, kde jsme si užili poslední den u moře. 

 

FILM Řek Zorba 
Řek Zorba je Americký film z roku 1964 který vychází ze skutečné události. Mladý spisovatel 

Basil přijíždí na Krétu, aby obnovil těžbu v lignitovém dole. Cestou se seznámí s Řekem 

Zorbou, nezávislým člověkěm jehož nezávislost není založena na velikosti majetku ale na 

velikosti ducha. 
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15. den 
Datum: 26. 10. 2019 

Náplň práce: Cesta domů 

Doprovodný program: Prohlídka města Loánnina a muzea ve Vergině 

Nová slovní zásoba: 

 
Xenodocheío hotel  

 
Estiatório restaurace 

 
Proinó snídaně 

 
Praktiki praxe 

 
Iméra den 

 Hotel hotel  

 Restaurant restaurace 

 Breakfsest snídaně 

 Practise praxe 

 Day den 

 

Den jsme začali brzkou snídani v sedm. Po snídani jsme naskládali kufry do auta a o půl 

deváté jsme vyrazili na cestu domů. Jako první zastávka bylo město Loánnina. Tam jsme 

navštívili muzeum o těžbě a zpracovaní stříbra, které bylo velice zajímavé. Pak jsme se šli 

podívat do města. Potom jsme se sešli u auta, kde jsme pojedli a vydali se na cestu do 

Verginy. Když jsme tam dojeli, tak jsme se šli podívat do muzea Makedonských králů a to 

Filipa II a Alexandra Velikého, kde jsme mohli vidět hrobky od obou králů a také různé 

nálezy, které zůstaly na svém místě. Po shlédnutí muzea jsme šli povečeřet do místí restaurace 

a vydali se na hotel v Srbsku, kde jsme přespávali.   
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16. den 
Datum: 27. 10. 2019 

Doprovodný program: Cesta domů 

Nová slovní zásoba: 

 
Nýchta noc 

 
Stathmó kafsímon palivová stanice 

 
Choirinó vepřové  

 
Kotópoulo kuřecí 

 
Kréas maso 

 Night noc 

 Fuel palivová stanice 

 Pork vepřové  

 Chicken kuřecí 

 Meat maso 

 

Po probuzení v hotelu v Srbsku jsme si zašli na snídani a po snídani jsme si vzali batohy a 

vyrazili zase na cestu. Během cesty jsme měli několik zastávek na benzínkách. Kolem 22:00 

jsme dorazili do Opavy, kde nás přebrali rodiče a vydali jsme se zpátky domů s mnoha 

zážitky. 
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Evaluace  
 

Co se mi líbilo nejvíc: Nejvíce se mi líbil památník Zalongo, který se tyčí nad městem 

Kassope. Toto místo má velice zajímavou historii, o které moc lidí pořádně neví. 

 

Nejlepší momenty: Pro mě byl asi nejlepší zážitek se okoupat v moři v říjnu, kdy v České 

republice byli 4°C a v Řecku 20°C. 

 

Nejhorší momenty: Asi nejhorší bylo loučení s krásným Řeckem a cesta autem, která byla 

velice namáhavá. 

 

Jel(a) bys znovu? 

  
 

Doporučil(a) bys tuto akci spolužákům? 

 
 

Praxe se mi: 

 
 

 

 

Hodnocení praxe 1 

 

 

Přínos pro odbornost 1 

 

Přínos pro jazykovou komunikaci 2

 

 

Spokojenost s organizací praxe 1 

 

 


