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Charakteristika firmy a oblasti 

Olivový háj 
 Společně se třemi kamarády pracuji na farmě Sergia Ortegy a jeho otce. Jejich farma je 

rozdělena na několik částí. Celkově se starají o 100 olivovníků od mladých stromečků po 

stromy aţ 500 let staré. Průměrná produkce nejstarších z nich je 60 aţ 100 kilo oliv na jeden 

strom. O všechny tyto olivy se stará Sergio sám, ale při sběru oliv a jiných nutných pracích 

mu pomáhá otec, matka a sestra, tudíţ nemají ţádné zaměstnance. Náklady na jeho olivový 

háj jsou poměrně vysoké, a proto ještě chodí do práce aby mu peníze vycházeli. 

Martos  
Je zde cca 20 000 obyvatel, kteří jsou velice přátelští a také mnoho zajímavých památek. 

Některé z nich jsme také navštívili a poznali blíţe například Santa María de la villa, místní 

knihovnu a Trinitarias 

Sevilla  
Je to čtvrté největší město ve Španělsku. Ţije zde více neţ 700 000 obyvatel. Sevilla je 

hlavním městem Andalusie, leţí na jihu. Toto město je významným průmyslovým, 

obchodním a turistickým centrem.  

Granada 
Díky blízkosti pobřeţních turistických středisek patří Granada mezi nejnavštěvovanější 

lokality v Andalusii. Granada je stále se rozvíjející a dynamické město, které si však stále 

uchovává svůj historický ráz a půvab. Díky univerzitě je město po celý rok plné studentů, 

díky nimţ se zde rozvíjí také kulturní a noční ţivot.Jaén 

Správní centrum Jaén (maurské uličky, arabské lázně, renesanční katedrála); Ubeda a Baeza 

(renesanční skvosty); přírodní rezervace Sierra de Cazorla. 

Ronda 

V novém městě však neočekávejte ţádné moderní stavby, bylo totiţ vystavěno v 18. století a 

jeho název je tedy poněkud relativní. Ronda je velmi oblíbená turistická destinace, během 

letních měsíců zde však někdy bývá aţ příliš přelidněno. Přitahuje hlavně milovníky 

kulturních památek a nejrůznějších historických pamětihodností. 
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1. den 
 

Datum: 3. 11. 2013 

Náplň práce: Ráno jsme měli sraz ve 3hodiny na východním nádraţí v Opavě. 

Poté co jsme se všichni sešli jsme nakoupili jízdenky na vlak. Hromadně jsme se vydali 

k vlaku, který uţ na nás čekal. S velkou námahou jsme do něj naloţil kufry a příruční 

zavazadla. Cesta vlakem z Opavy do Ostravy trvala přibliţně půl hodiny, ale strašně rychle 

uběhla. Přestup v Ostravě byl velice rychlý, dal nám dost zabrat. Měli jsme na to pouhé 4 

minuty. Po nástupu do druhého vlaku jsme bloudili vlakem a hledali volné kupé. Cesta 

z Ostravy do Prahy uţ byla o dost delší, tudíţ si většina z nás i pospala. Po příjezdu do Prahy 

jsme vyrazili na autobus, který jel aţ za 20minut. Někteří si stihli zajít něco koupit a někteří 

zase ne. Po nástupu do autobusu jsme jeli přibliţně půl hodiny. Konečná zastávka byla 

Terminál2. Na terminálu jsme se nějakou chvíli zdrţeli. Dostali jsme osobní volno, ale 

v 9hodin uţ byl sraz u velké tabule. Dostali jsme letenky a vydali jsme se na odbavení svých 

cestovních zavazadel. Po chvíli jsme nastupovali do letadla. Někteří z nás letěli poprvé, tudíţ 

byli hodně nervózní. Po příletu do Curychu jsme na další let čekali cca 20minut a zopakovali 

si let, ale tentokrát do Malagy. V obou letadlech se o nás hezky starali. Dostali jsme jak pití 

tak jídlo a dokonce i švýcarskou čokoládu, díky zpoţdění. Po příletu do Malagy jsme byli 

překvapeni krásným počasím a sluncem, které nás příjemně hřálo. Ani jsme se nenadáli a 

pokračovali jsme další více jak 3hodiny autobusem do nádherného městečka Martos. Po 

příjezdu si nás rozebrali do skupin a zavedli nás do našich krásných nových domovů. Bylo uţ 

pozdě večer, takţe jsme si stihli pouze poloţit kufry do pokojů a následovala nás večeře. 

Z prvního jídla jsme měli dobrý pocit a byli jsme snad všichni zcela spokojení. Po vydatné 

večeři jsme se rozebrali do svých pokojů a ulehli do postelí a rychle usli.   

Nové informace z oboru: Ve Španělsku mají červenou hlínu, protoţe je hodně ţeleza 

v půdě. 

Doprovodný program: Seznámili jsme se se svým ubytováním. Při příchodu do útulného 

domu jsme byli překvapeni. Čekal na nás dosti dobře vypadající obyvák, ve kterém bylo vše 

slazené ve dvou barvách. V černé a bílé. Vedle něj se vyjímala malá kuchyňka, ve které byli 

různé spotřebiče a kuchyňská linka. Kousek opodál byli dveře, které vedli do koupelny a 

záchodu najednou. Koupelna zahrnovala sprchový kout, umyvadlo a velké zrcadlo, hned 

vedle se nacházel záchod. Po výstupu nahoru po schodech na nás pokaţdé koukala nálepka 

Charlieho Chaplina. Po pravé straně úzké chodbičky se nacházel první pokoj, který slouţil pro 

jednu osobu. Byl snad jako jediný hodně vytopený teplem z radiátorů. Hned vedle těchto 

dveří se nacházeli druhé, které slouţili uţ pro osoby dvě. A jako poslední na konci chodbičky 

byl náš pokoj pro čtyři lidi. Největší problém jsme měli s jednou dá se říci dosti malou skříní. 

Jako další problém byla velikost postelí, po kaţdém posazení se na spodní část postele se 

někdo praštil do hlavy. Jinak byl pokoj velice útulný.  

Volnočasové aktivity: První den jsme si stihli pouze vybalit své osobní věci a 

prohlédnout si své ubytování. 

Nová slovní zásoba: 

 
Aqua  přeloţ Voda 

 
Sumo přeloţ  Dţus 

 
Ola přeloţ Ahoj 

 
Como esta? přeloţ Jak se máš? 

http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
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Piňa přeloţ Dţus 

 
Never mind přeloţ Nevadí 

 
Go up přeloţ Vzlétnout 

 
Landing přeloţ Přistání 

 
Seat přeloţ Sedadlo 

 
Carpet přeloţ Koberec 

Zpět (1. strana) 

http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
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2. den 
Datum: 4. 11 . 2013 

Náplň práce: V jídelně nás ráno čekalo menší překvapení. Měli jsme sice 

krátkou, ale velice poučnou přednášku o bezpečnosti práce. 

Nové informace z oboru: Španělé mají od 13-ti do 17-ti hodin siestu. 

Doprovodný program: Návštěva památek Martosu. Vyšli jsme kolem 9 hodiny ráno. 

Provázela nás naše instruktorka Francheska, která je zároveň naší poradkyní při jakémkoliv 

problému. Jako první nás zavedla na vysoký kopec, na kterém se nacházel první kostel, který 

se nazývá Santa Marta . Dozvěděli jsme se, ţe lidí dávají fotky svých nemocných blízkých na 

něco podobného nástěnce a modlí se u malých fotek k bohu za jejich uzdravení. V kostele 

jsme měli také moţnost zapálit za ně svíčku. Svíčky ovšem nebyli na zapálení, ale na peníze, 

za 0,20 centů se zapálila jedna elektronická svíčka. Někteří tam zkoušeli házet i české 

pětikoruny, které jich zapálili dokonce pět.  Pokud se někdo chce provdat v tomhle krásném 

kostele, musí podat ţádost, nebo rezervaci a bude čekat minimálně rok, neţ se mu to podaří. 

Dále jsme byli v dalších dvou kostelech. Více mě zaujal kostel Santa Maria, protoţe dovnitř 

vběhl toulavý pejsek a běhal kolem památných soch, ale nikdo s tím nic nedělal, coţ bylo 

velice zajímavé, troufla bych si říct i vtipné, ale vůči tomu, ţe tam byli náhrobky posvátných 

rodin, tak to aţ tak vtipné nebylo. Poznávání městečka pokračovalo chůzí dolů po úzké, ale 

přesto velice prudké cestičce. Francheska nám ukázala centrum města. Viděli jsme toho 

hodně, od lékárny aţ po obchody s potravinami či oblečením. Nejvíc jsem se zhrozila, kdyţ 

jsem viděla obrovské kýty sušeného masa, přišlo mi to dost nechutné, stejně jako markety, 

které byli naopak cítit rybinou. Ale naopak oproti česku mají obrovský výběr baleného 

sladkého pečiva. Potom co jsme si prošli město jsme byli upozorněni, ţe se vracíme zpátky na 

oběd. 

Volnočasové aktivity: Po raním zjištění, ţe se budeme muset stěhovat jsme byli celkem 

zklamaní, ale po tom co jsme viděli náš nový pokoj jsme byli šťastné. Po příchodu do domu 

se nachází kuchyň a hned za ní jsou dveře od našeho pokoje. Pokoj je pro  tři lidi, ale bydlíme 

tu jen dvě. Máme tu sice tři postele, ale nám to vůbec nevadí. Pokoj jsme si trošku 

přestěhovali a osvojili. V pokoji se nachází další dvoje dveře. Překvapivě jedny z nich slouţí 

jako vstup do skříně, ve které jsou jak věšáky, tak šuplíky. Druhé dveře patří ke koupelně  a 

záchodu. V koupelně jsou další dveře, za které ovšem nechodíme, jelikoţ se za nimi nachází 

boilery. Jinak máme vše ještě lepší neţ v našem prvním ubytování. Opět je zde zrcadlo, 

sprchový kout i záchod, ale je vše lépe umístěno. Na novém pokoji se nám líbí mnohem více.  

 

Nová slovní zásoba: 

 
La cara přeloţ Obličej 

 
Las botas přeloţ Boty 

 
El cielo  přeloţ Nebe 

 
La carta přeloţ Dopis 

 
Cansado přeloţ Unavený 

 
Achievementes přeloţ Úspěch 

 
Preparation přeloţ Příprava 

 
Collection přeloţ Sběr 

 
Exhausted přeloţ Vyčerpaný 

 
Pressure přeloţ Tlak 

http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
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3. den 
Datum: 5.11.2013 

Náplň práce: Po příjezdu na novou dosti zvláštní pracovní plochu plnou 

olivovníků jsme byli první zděšeni. Jediné co jsme viděli byl jeden olivovník na druhém. 

Dlouhé řady, vysoké kopce. Pantomimou vysvětlená náplň práce nás uklidnila, ne však na 

dlouho. Chlapci z naší šestičlené skupiny dostali sekery, jejich celodenní prací bylo osekávat 

zbytečné výhony z kmenů olivovníků. Na nás, děvčata, zbylo něco mnohem jednoduššího. 

Sbíraly jsme osekané větve a nosily je na určitá místa, kde jsme tvořili obrovské hromady. Po 

pár hodinách práce jsme byli zničené i my i chlapci, a proto jsme si práci občas i střídali. Já 

jsem měla na pracovišti jediný problém, a to s úplnou maličkostí. Kdyţ jsem chodila pro 

větve, tak se mi do nich zasekávaly vlasy a několikrát mě ze spárů stromů museli kluci 

vymotávat. 

Nové informace z oboru: Výhony braly ţiviny z olivovníku a díky jejich odstranění mají 

více ţivin k růstu silnější větve a olivy. 

Doprovodný program:       

Volnočasové aktivity: Po namáhavém dni v práci jsme byli nepříjemně překvapeni 

počasím. Asi hodinu po našem návratu začalo pršet. Po práci jsme se stihli věnovat pouze 

hygieně a úklidu pokoje. Zbytek odpoledne jsme proleţeli v posteli, ale nebylo to vůbec 

nudné, jelikoţ jsme si vytáhli karty a hráli naše oblíbené karetní hry. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
El centro přeloţ Centrum 

 
El despacho přeloţ Kancelář 

 
El diario přeloţ Deník 

 
Doler přeloţ Bolest 

 
Dónde? přeloţ Kde? 

 
Pavement přeloţ Chodník 

 
Sure přeloţ Jistě 

 
Face přeloţ Obličej 

 
Mood přeloţ Nálada 

 
Tongue přeloţ Jazyk 

http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
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4. den 
Datum: 6. 11. 2013 

Náplň práce: Dnešní den jsme se vydali opět s našim mladým řidičem v jeho 

teréním autě do práce. Dnes však hodně věcí probíhalo jinak. Naše uţ tehdy malá skupinka se 

rozdělila napůl, tudíţ jsme byli rozděleni po třech. V naší skupině byli dvě dívky a jeden 

chlapec, v druhé skupině zůstali samí chlapci. Odvezli jsme chlapce na jejich pracoviště, ale 

my jsme k našemu překvapení pokračovali dál. Kdyţ jsme viděli značku, která ukazovala 

směr městečka zvané Baena a počet kilometrů, které nás ještě čekali nevěřili jsme svým očím. 

Po příjezdu do Baeny jsme mysleli ţe tohle je váţně náš konec. Mladý řidič se sice smál kdyţ 

jsme občas i křičeli strachem, ale nikdy, nikdy opravdu nikdy jsem nejela do tak prudkého 

kopce jako byl tenhle! Byli jsme šíleně vysoko a sráz byl mimořádně prudký. Náplň práce 

byla dnes taktéţ jiná. Dostali jsme hrábě a nevěděli co dál. Opět nám bylo pantomimou 

vysvětleno co máme dělat. Zezačátku jsme to sice dělali špatně, ale vše jsme po sobě vzorně 

spravili. Našim celodenním úkolem bylo shrabovat listí, plevel a drobný nepořádek od 

olivovníků, aţ za úroveň jejich větví. Po dnešním dni jsme šťastní, ţe jsme všichni ţivý a 

zdraví. Ještě bych se ráda zmínila, ţe všechno má své plus i mínus, coţ se na dnešním dni 

potvrdilo. Sice jsme byli šíleně vysoko a málem jsme se převrátili ze svahu, ale byl tam 

nádherný výhled co nám za to stál! 

Nové informace z oboru: Zelené olivy ještě nejsou zralé. K stoprocentnímu dozrání dochází 

aţ, kdyţ se barva změní na tmavě fialovou aţ černou. 

Doprovodný program:       

Volnočasové aktivity: Po jak uţ jsem popsala náročném dni v práci jsme si odpoledne 

uţili nenahraditelný spánek, který nám dodal spoustu energie do dalšího dne. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
Coche přeloţ Auto 

 
Cesta přeloţ Košík 

 
Bello přeloţ Hezký 

 
Bocadillo přeloţ Sendvič 

 
El caballo  přeloţ Kůň 

 
Just přeloţ Prostě   

 
Maybe přeloţ Moţná 

 
Unbelievable přeloţ Neuvěřitelný 

 
I svear. přeloţ Přísahám. 

 
Awesome. přeloţ Úţasný. 

http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
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5. den 
 

Datum: 7. 11. 2013 

Náplň práce: Tenhle krásný slunný den jsme byli ještě výš. Uţ jsme se tolik 

nebáli, jelikoţ uţ jsme měli v našem řidiči větší důvěru. Jako předchozí den jsme byli 

v Baeně. K našemu údivu se náplň práce opět a zase změnila. Tentokrát jsme dělali něco 

mnohem nebezpečnějšího. Osekané, suché výhony, co leţeli na hromadách jsme polévali 

benzínem a podpalovali. Někteří na hromady dokonce přihazovali další větve. Chytala i tráva 

kolem, sice jsme se ji snaţili uhasit, ale vedoucí nám gesty a později i pomocí překladače 

vysvětlil, ţe se to uhasí samo a ţe je to zcela vpořádku. 

Nové informace z oboru: Z pěti kilo oliv se udělá 1litr oleje.  

Doprovodný program:       

Volnočasové aktivity: Po příjezdu do našich náhradních domovů jsme se osprchovali a 

zkulturnili se, abychom vypadali na večeři jako lidi.  

Nová slovní zásoba: 

 

 
Enseňar přeloţ Ukázat 

 
La escuela přeloţ Škola 

 
La fábrica přeloţ Továrna 

 
Las gafas  přeloţ Brýle 

 
La falda přeloţ Sukně 

 
Birthmate přeloţ Znamínko 

 
Olive tree přeloţ Olivovník 

 
Viev přeloţ Pohled 

 
Hill přeloţ Kopec 

 
Knife přeloţ Nůţ 

http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
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6. den 
 

Datum: 8. 11. 2013 

Náplň práce:       

Nové informace z oboru: Olivový olej se získává z oliv pomocí mechanických postupů či 

lisováním. Je pouţíván především při výrobě pokrmů, v kosmetickém a farmaceutickém 

průmyslu. Olivový olej je typickou součástí středomořské kuchyně. Konzumace olivového 

oleje je povaţována za zdraví prospěšnou, protoţe obsahuje mono-nenasycené mastné 

kyseliny a vitamin E. Pro lisovaní olivového oleje se sklízí olivy tradičním způsobem, tj. 

tlučením dlouhou palicí do větví stromů. Olivy padají do rozprostřených plachet pod 

stromem. 

Doprovodný program: Po snídani jsme měli přibliţně půl hodiny na to, abychom se 

připravili na celodenní exkurzi do městečka, které nese tajuplný název Sevilla. V 9 hodin 

jsme vyjíţděli obrovským autobusem. Na místě jsme byli kolem půl dvanácté, coţ znamená, 

ţe cesta trvala dvě a půl hodiny. V autobusu jsem si zjistila pár zajímavostí, jednou z nich je, 

ţe město leţí na hlavním vodním toku (řece) Quadalquivir, která má dva další přítoky. Sevilla 

je kulturním centrem jihu Španělska a má vlastní fotbalový klub S.A.D. Fotbalový klub sídlí 

v Seville, ale hraje za celou Andalusii. Po příjezdu do Sevilly naši úţasní učitelé v malém 

„obchůdku“ (bylo to spíše informační centrum) získali mapky centra, abychom se později 

měli podle čeho orientovat. Došli jsme k úchvatné historické památce, kterou jsme si mohli 

dobrovolně prohlédnout. Jelikoţ jsme tím byli velice zaujatí, tak jsme prošli a nafotili celé 

historické centrum. Po dlouhé prohlídce, která rozhodně stála za to jsme se vydali po městě. 

První co nás zaujalo byl „STARBUCKS COFFE“. Jedna káva nás v přepočtu na české peníze 

stála přes 100,- kč, ale ta představa, ţe ve Starbucksu nakupují známé osobnosti, a ten pocit, 

ţe nejste o nic méně neţ „americké hvězdy“ byl k nezaplacení. Zastihli jsme také kousek 

vystoupení flamenga. Další úţasnou věcí byli schopnosti a umění místních lidí. Muţi i ţeny, 

kteří vypadali jako sochy a čekali, neţ jim někdo hodí nějaký cent nebo euro byli úţasní! Měli 

jsme jedinečnou moţnost mluvit s jedním z muţů. Dle mého názoru bavil lidi ze všech nejvíc. 

(pod textem je přiloţeno video) Dozvěděli jsme se od něj, ţe vystupuje v mnoha zemích, 

městech a krajích. Prozradil nám dokonce tajemství svého povolání. Ale jak řekl: „It’s a 

secret“. Mluvili jsme s ním pomocí angličtiny a byl velice zábavný. Bohuţel jsme si s ním 

nemohli povídat dlouho, jelikoţ uţ nám jel autobus zpátky. Dnešní den byl úţasný! 

Volnočasové aktivity:       

Nová slovní zásoba: 

 
Barco přeloţ Blesk 

 
 Juegos přeloţ Loď 

 
Flash přeloţ Hra 

 
Nevera přeloţ Zákazník 

 
Cliente přeloţ Lednice 

 
Decide přeloţ Rozhodnout 

 
Polite  přeloţ Slušný 

 
Amazing přeloţ Ohromující 

 
Accident přeloţ Nehoda 

 
Clear přeloţ Čistý 
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7. den 
 

Datum: 9. 11. 2013 

Náplň práce:       

Nové informace z oboru: Rostlina Agáve se ve Španělsku povaţuje za plevel. V Mexiku se 

z jejich listů mačká šťáva, která se později nechává vykvasit, z čehoţ vzniká víno. Do vína se 

přidávají další přípravky, z čehoţ nakonec vzniká alkoholický nápoj Tequilla. Agáve vykvétá 

pouze jednou za ţivot, poté uhyne. 

Doprovodný program: Usmál se na nás další slunečný den a čekala nás další celodenní 

exkurze, ale tentokrát do Granady. Jakoby se uţ stalo zvykem vyjíţděli jsme opět v 9 hodin. 

Jako první byl půlhodinový rozchod, při kterém jsme si stihli vyhlédnout pár věcí co bysme 

mohli dovézt domů jako dárky. Poté co jsme se všichni sešli na velkém placu města, kde 

zrovna vystupovaly velice nadané bubenice jsme jako obvykle zkontrolovali jestli jsme 

všichni. Po krátkém čekání na pár opozdilců jsme vyrazili. Pustili jsme se do výšlapu na 

prudký kopec. V polovině jsme se zastavili a čekali neţ dojdou starší co naše tempo nestíhali. 

Další zastávkou byl vstup do Alhambry. Rozdali se lístky a poté co měl kaţdý svůj lístek jsme 

začali jednotlivě vstupovat dovnitř. Prošli jsme dlouhou botanickou zahradou, která nás 

zavedla aţ k historicky zachovalému zámku. Uvnitř byli prázdné místnosti, jejichţ zdi 

upoutávali pozornost našich očí díky starodávným kresbám, které byli vryty ve zdích. Dále 

upoutávali naši pozornost okna, kterými jemně prosvítali sluneční paprsky. Dále také 

nepopsatelně krásné výhledy. Bylo vidět daleko, všude byli botanické zahrady, které byli plné 

bazénků, květin a stromů. O naši zábavu se postaral hlavně obraz do kterého jsme strkali své 

hlavy a fotili se. Po skončení prohlídky jsme měli opět volno a tak jsme se vydali poznávat 

město. Jako první jsme zamířili do „centra města“ s plánem pořádně se najíst. Nejvíce se nám 

zamluvila útulná čajovna, ve které jsme se přejedli k prasknutí. Dále jsme šli po ulici, kde 

jsme narazili na pouličního umělce a koupili jsme si od něj pár jeho uměleckých děl. Protoţe 

uţ nezbývalo moc času, kráčeli jsme na místo srazu s ostatními. Byli jsme tam o půl hodiny 

dříve a opakovalo se vystoupení nadaných bubenic, takţe jsme ho tentokrát stihli celé. Po 

představení vybírali peníze, tak jsme jim kaţdý přihodili něco málo k dobru. Kdyţ jsme se 

všichni opět sešli, vyrazili jsme na autobus a jeli jsme do našeho zahraničního domova. 

Volnočasové aktivity:       

Nová slovní zásoba: 

 

 
Pes přeloţ Perro 

 
Kočka přeloţ Gato 

 
Zajíc přeloţ Caballo 

 
Myš přeloţ Conejo 

 
Kůň přeloţ Ratón 

 
Připustit přeloţ Admit 

 
Pobřeţí přeloţ Coast 

 
Popel přeloţ Ash 

 
Mrazák přeloţ Freezer 

 
Lednice přeloţ Fridge 

http://translate.google.cz/#es/cs/
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8. den 
Datum: 10. 11. 2013 

Náplň práce: V práci vše probíhalo jako čtvrtý den. Náplň práce bylo shrabovat 

listí, plevel a drobný nepořádek od olivovníků, aţ za úroveň jejich větví.  

Nové informace z oboru: Olivový olej se dělí podle způsobu výroby, chuti, vůně a 

analytických znaků na několik druhů. U nás se všeobecně pouţívá označení olivový olej nebo 

panenský olivový olej pro všechny kategorie oleje. Není olej jako olej a proto bychom měli 

pouţívat EXTRA PANENSKÝ olivový olej, protoţe jen u něj je záruka kvality. 

Doprovodný program:       

Volnočasové aktivity:       

Nová slovní zásoba: 

 

 
Máslo přeloţ Pan 

 
Chléb přeloţ Mantequilla 

 
Kuchyň přeloţ Cocina 

 
Lţíce přeloţ Cuchara 

 
Vidlička přeloţ Cuchillo 

 
Přinést přeloţ Bring 

 
Objednat přeloţ Order 

 
Zaplatit přeloţ Pay 

 
Omluvit se přeloţ Apologise 

 
Klima přeloţ Climate 

Zpět (1. strana) 
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9. den 
 

Datum: 11. 11. 2013 

Náplň práce: Našim celodenním úkolem bylo opět a zase shrabovat listí, plevel 

a drobný nepořádek od olivovníků, aţ za úroveň jejich větví. 

Nové informace z oboru: Zemědělství Španělska negativně ovlivňuje zejména jeho vysoká 

průměrná nadmořská výška a nedostatek vodních sráţek. Přestoţe je španělská půda velmi 

kamenitá a terén hornatý, Španělsko stále patří mezi známé producenty kvalitních potravin a 

vín oceňovaných gurmány celého světa. 

Doprovodný program: Po práci jsme měli další exkurzi, sice nebyla celodenní, ale i tak 

byla velice zajímavá. Auty jsme vyjeli na abnormálně vysoký kopec. Vystoupili jsme a šli 

jsme se podívat k obrovskému kříţi, na který psali zamilovaní svá jména. Jelikoţ mám 

v česku přítele, napsala jsem tam naše jména taky. Z téhle výšky bylo vidět snad všude. Občas 

se mi motala hlava z toho jak moc to bylo vysoko. Po prohlídce všeho kolem jsme opět 

nastoupili do aut a sjeli dolů, kde nám ukázali ţidovskou čtvrť, do které jsme sami nemohli. 

Byli jsme se podívat také do podzemních lázní. Vše bylo uchováno v původním stavu. 

Později byl rozchod a my jsme nejspíš omylem zabloudili do ţidovské čtvrti, ale naštěstí se 

nám nic nestalo a dostali jsme se od tam rychle pryč. Zašli jsme se najíst, nakoupili pár dárků. 

Uběhlo to strašně rychle a uţ na nás zase čekal autobus, který nás vezl do našich náhradních 

domovů. 

Volnočasové aktivity:       

Nová slovní zásoba: 

 

 
Býk přeloţ Tauro 

 
Banán přeloţ Plátano 

 
Slovo přeloţ Palabras 

 
Věta přeloţ Frase 

 
Kost přeloţ Hueso 

 
Maso přeloţ Meat 

 
Vana přeloţ Bath 

 
Místo přeloţ Place 

 
Mnoho přeloţ Many 

 
Příkrá ulice přeloţ Steep street 

http://translate.google.cz/#es/cs/
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10. den 
Datum: 12. 11. 2013 

Náplň práce:       

Nové informace z oboru: Ve Španělsku se vyrábí převáţně: pšenice, ţito, směska, ječmen, 

oves, kukuřice, rýţe, luštěniny, cukrová řepa, brambory, bavlna, řepka, slunečnice, sója, 

olivy, citrusové plody, necitrusové ovoce, zelenina, hroznové víno a tabák. 

Doprovodný program: U téhle celodenní exkurze byla změna. Vyjíţděli jsme totiţ uţ v 8 

hodin ráno.Tahle cesta trvala ze všech nejdéle. Podle našich výpočtů 3 a půl aţ čtyři hodiny. 

Po příjezdu byl dvouhodinový rozchod. Měli jsme šílenou chuť na pizzu a tak jsme šli do nóbl 

restaurace. Naše očekávání o křupavém těstíčku nebyla naplněna. Slečna servírka nám 

přinesla něco co připomínalo tvrdé sušenky polité omáčkou. Ipřesto, ţe to nechutnalo jako 

česká pizza to mělo něco do sebe. Jiný kraj, jiný mrav. Jediné co jsme za první dvě hodiny 

stihli byla návštěva restaurace, poté jsme se odebrali na sraz- Na oběd nás zavezli do parku, 

který se nacházel na vysokém kopci. Zpátky jsme šli jako skupina, zabloudili jsme jen jednou 

a  to pouze o  jednu uličku. Ani jsme se nenadáli a byli jsme zpátky v prvním parku. Byla zde 

i rozhledna, z které byl úţasný výhled. Další rozchod. Byli jsme se podívat také do býčí 

arény, kde jsme si taktéţ udělali několik fotografíí. A jako vrchol prohlídky města jsme se 

byli podívat pod most, kde byl nádherný vodopád. Uţ se táhlo k večeru a my jsme nastupovali 

do aut, které nás zavezli zpátky tam odkud nás přivezli. 

Volnočasové aktivity:       

Nová slovní zásoba: 

 

 
 

 
Zábavný přeloţ Diversión 

 
Kolotoč přeloţ Carrusel 

 
Pizza přeloţ Pizza 

 
Servírka přeloţ Mesera 

 
Býk přeloţ Tauro 

 
Mastný přeloţ Greasy 

 
Šťáva přeloţ Juice 

 
Kos přeloţ Blackbird 

 
Talíř přeloţ Plate 

 
Tác přeloţ Tray 

Zpět (1. strana) 
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11. den 
Datum: 13. 11. 2013 

Náplň práce: Jako obvykle jsme byli rozděleni na dvě trojčlenné skupiny. Vše 

začínalo jako normálně, odvezli jsme první skupinu na jejich pracoviště a pokračovali jsme 

dále v naší cestě. Nastala další překvapivá změna. Kdyţ jsme dojeli do Baeny, zastavili jsme 

ve městě, kde jsme nabrali nového Španělského pracovníka (mimochodem byl další z mnoha 

co neuměl ani slovo anglicky, takţe jsme se opět dorozumívali pouze jednoduchými větami 

co jsme se naučili v Česku nebo na pokoji ve Španělsku). Opět jsme vyjíţděli do prudkého 

kopce, dnes jsme ale jeli v mlze, coţ nám nahánělo husí kůţi. Po příjezdu na pracoviště jsme 

si oddychli po vystoupení z auta. Všichni jsme byli ţivý a zdraví, coţ byla pro nás dost 

pozitivní informace. Mladý vedoucí José nám rozdal hrábě a sekery. Popravdě na nás nikdo 

nějak moc nedohlíţel, protoţe se oba muţi věnovali naplno své práci. José obsekával stromy, 

kolem kterých jsme později hrabali. Samozdřejmě aţ potom co naše muţská posila osekala 

nepotřebné větve. Jediný chlapec z naší trojčlené skupiny pomáhal také při pálení. Polévání 

nepotřebných větví, které leţeli na hromadách hořlavou kapalinou a taktéţ s jejím 

podpálením.  Blíţilo se poledne a tak jsme také dostali právo  na malou svačinku a tak jsme 

vyuţili času k odpočinku. Po pauze jsme měli obrovský skluz. José mezitím osekal sedm 

stromů a tak jsme se odhodlali, ţe pořádně zabereme a ukáţeme Španělům, ţe Češi nejsou o 

nic méně pracovití neţ oni. Blíţil se čas odjezdu a Španělé začali balit nářadí, které se 

ukládalo tam odkud jsme jej vzali, na střechu teréního auta. Dohrabávali jsme zrovna poslední 

strom, kdyţ na nás zvolali: „Come!“. U auta jsme byli rychlostí blesku. Stejně jako jsme pro 

muţe co s námi dnes pracoval přijeli, tak jsme ho i odvezli. Muţi se rozloučili pár větami, 

které prohodili přes otevřené okno teréního vozu. Po příjezdu na pracoviště první skupiny 

jsme byli překvapení, chlapci totiţ stále pracovali. Sice si myslím, ţe se na odpeckovávání 

oliv nenadřeli tak jako my při hrabání, ale ipřesto se našlo pár jedinců co nalezli na své dlani 

pár půchýřů. Po nastartování auta jsme věděli, ţe máme před sebou uţ jen cestu do našich 

náhradních domovů. Všichni jsme se těšili na to aţ se schladíme vlaţnou sprchou (a také na 

oběd, který na nás čekal v jídelně)! 

Nové informace z oboru: . Základními potravinami ve Španělsku jsou ryby a plody 

moře, hovězí, skopové,vepřové maso. Hodně se pouţívá drůbeţ. Ze zeleniny převaţují 

rajčata, papriky, lilek a brambory. Výrazné je pouţití česneku a olivového oleje. Tak jako 

většina jiţanských států, díky teplu, Španělé více koření a jejich kuchyň je více pikantní. 

Vyuţívají ale spíše originální kombinace koření a bylinek, a proto jsou jejich jídla 

nezaměnitelná. Po celé zemi se můţete setkat s tzv. „kotlíky“ - vše vařeno v jednom hrnci  

Doprovodný program:       

Volnočasové aktivity: S mou spolubydlící a zároveň nejlepší přítelkyní jsme se rozhodli, 

ţe zajdeme do marketu a nakoupíme balené pečivo, které bylo vynikající! Občas nás 

zamrzelo, ţe nemají také slané věci jako v Česku, ale sladké muffiny chutnali opravdu 

nepopsatelně. Nakoupili jsme ze všeho něco, k tomu jsem dokoupila obrovskou sklenici oliv 

pro mé milované rodiče, abych jim udělala radost. Ţe chci, aby byli šťastní napovídala i váha  

(1.2kg), které se potom co jsem zaplatila a prošla pokladnou ne zrovna málo pronesli na mých 

zádech. Nakoupené věci jsme odnesli na pokoj a pokračovali jsme v nákupech. Jelikoţ se nám 

líbilo více věcí neţ jsme očekávali, tak jsme nakoupili dárky pro kaţdého, kdo pro nás něco 

znamenal. Při nákupech čas uplynul jako voda a tak jsme pospíchali zpátky do zahraničního 

domova. Naštěstí pro nás jsme byli dosti rychlé a byli jsme na večeři doslova na čas. 

Nová slovní zásoba: 
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Teplo přeloţ Carol 

 
Slunce přeloţ Sol 

 
Prase přeloţ Cerdo 

 
Pokoj přeloţ Habitación 

 
Pták přeloţ Pajáro 

 
Krajina přeloţ Landscape 

 
Byt přeloţ Flat 

 
Venkov přeloţ Countryside 

 
Farma přeloţ Farm 

 
Garáţ přeloţ  Garage 
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12. den 
Datum: 14. 11. 2013 

Náplň práce: Poslední den v práci byl pro nás utrpením. Ta představa, ţe 

odjedeme a bude vše zase při starém nás děsila. Sice to byli „pouhé ani ne dva týdny“, ale 

Španělsko se nám dostalo pod kůţi. Zdejší lidé (hlavně náš řidič a vedoucí v práci) si 

vybojovali místo v našich srdcích. Všichni jsme byli skleslý, včetně vedoucího. Ipřesto jsme 

jeli pracovat a uţívat si poslední den olivovníky, krásný výhled a sluníčko, které v Česku jen 

tak nezastihneme. Náplň práce byla zcela stejná jako předchozí den. Hrabali jsme drobné 

plevele,listí a vše co se nacházelo pod větvemi olivovníku. José dnes však nechal jediného 

chlapce z naší skupiny, aby si zkusil jeho práci. Zezačátku mu to moc nešlo, ale po chvíli se 

do toho dostal a byl dobrý snad jako odborník. Pracovní doba se náhle zdála krátká, ani jsme 

se totiţ nenadáli a jeli jsme zpátky do náhradních domovů. Byli jsme překvapeni, jak jsme 

Josému přirostli k srdci. Při loučení padlo několik slz a přátelských objetí.  

Nové informace z oboru: . V severním Španělsku narazíme na Basky, hovořící baskicky - 

tento jazyk není příbuzný ţádnému evropskému jazyku. Na severozápadě země se můţete 

setkat s Galicijci, kteří mají původ v Keltech. Pouţívají další oficiální jazyk - galicijštinu. 

Severovýchod Španělska obývají Katalánci.Katalánština je druhým nejpouţívanějším 

jazykem, který je taktéţ úředně uznávaný. 

Doprovodný program:       

Volnočasové aktivity: Po probrečené půlhodině jsme se s mou spolubydlící rozhodli, ţe 

začneme uklízet a balit věci. Byli jsme z toho úplně bez sebe, bohuţel však ne radostí. Místo 

toho, aby jsme se těšili domů jsme pořád mysleli na to, ţe „PŘÍRODOVĚDNÁ EXPEDICE 

VE ŠPANĚLSKU“ je za námi. Uběhlo to tak rychle, ţe se to nedá s ničím srovnat. Kdyţ jsme 

měli dobaleno a dívali se na prázdný pokoj, který ještě ráno byl obydlený, bylo nám hrozně. 

Teď uţ zbývala poslední noc, kterou jsme se rozhodli ztrávit na pokoji, úplně sami. Úplně 

sami jsme však nebyli,protoţe jsme měli u sebe materiály ze školy. Byl to menší štos papírů, 

které byli potisknuty španělskými slovy, větami, číslicemi apd. Kdyţ uţ jsme tu poslední den, 

tak jsme se ještě narychlo přiučili dalších pár slov a pár kratších vět. Po večeři jsme vyčerpané 

ulehly naposledy do svých postelí a dlouho jsme si povídali.  

Nová slovní zásoba: 

 

  

 
Jazyk přeloţ Idioma 

 
Bláto přeloţ Barro 

 
Seno přeloţ Heno 

 
Tráva přeloţ Hierba 

 
Kámen přeloţ Piedra 

 
Mlýnek přeloţ Mill 

 
Hospoda přeloţ Pub 

 
Mráz přeloţ Frost 

 
Proslov přeloţ Speech 

 
Sádra přeloţ Gypsum 

http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
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13. den 
Datum: 15. 11. 2013 

Náplň práce:       

Nové informace z oboru: . Celkem na území Španělska lze navštívit deset národních parků. 

Jedná se opravdu o pastvu pro oči všech milovníků přírody. Asi nejrozsáhlejším parkem je se 

svými 152 čtverečními kilometry Ordesa y Monte Perdido. Jedná se o památku zapsanou v 

seznamu UNESCO. Rozkládá se zčásti na území Španělska a zčásti na území Francie. Hoře 

Perd se také přezdívá „Ztracená hora“, a to z toho důvodu, ţe ze strany Francie ji často nelze 

téměr spatřit. Tento park je pozoruhodný z hlediska ţivočišných a rostlinných druhů, kteri 

jinde nespatříte. Symbolem parku je vzácný mrchoţravý pták, endemit ţijící pouze v 

Pyrenejích - orlosup bradatý. 

Doprovodný program: Den odjezdu je tady. Probuzení do pokoje, ve kterém uţ zbyli 

pouze naše sbalené kufry bylo zvláštní. Po raní hygieně jsme se vydali na snídani, která byla 

stejná jako kaţdý den. Stejná, ale přesto velice chutná. Po snídani nám zbývala přibliţně půl 

hodina na to, aby si poslední opozdilci dobalili své věci, popřípadě po sobě pouklízeli nějáký 

nepořádek. Do kuchyně na poslední chvíli vtrhla Franchesca, která donesla několik klíčenek a 

zapalovačů. Jako jedna z mála uměla mluvit anglicky a tak nám vysvětlila, ţe jsou pro nás. 

Kaţdý si měl vzít jednu věc jako památku na Martos a celé Španělsko. Neváhala jsem a vzala 

jsem si zapalovač s býkem, jelikoţ připomínal býčí arénu. Ani jsme se nenadáli a před našim 

dnes uţ „bývalím náhradním domovem“ stála auta, která nás měli odvézt aţ na letiště, coţ 

udělala, avšak aţ po krásné prohlídce moře. Z moře proudili vlny, které byli jako bublinky 

v perlivé vodě. Všude kolem byli palmy, písek, kamínky a občas nějáká mušle. Byli jsme tou 

krásou ohromeni. Neuţili jsme si moře příliš dlouho, jelikoţ jsme měli za půl hodiny sraz u 

dodávek. Kdyţ jsme se opět všichni sešli, rozhodlo se, ţe můţeme vyrazit na letiště. Kaţdý si 

stihl udělat pár fotek a někteří si dokonce sáhli na moře. Na letišti nám štědří Španělové, kteří 

nás tam dovezli darovali kaţdému domácí hamburger a dţusík. Abych pravdu řekla, byla jsem 

nadšená. Na letišti jsme se tedy najedli, napili a zkoušeli jsme váhu svých kufrů. Kaţdý řekl 

kolik kilogramů váţí jeho kufr paní učitelce. Všichni jsme měli velké štěstí, protoţe ničí váha 

nepřesahovala povolenou mez. Přepočítali jsme, jestli jsme všichni a pomalu jsme postupovali 

kletištní kontrole. Milá mladá paní (nebo slečna) s milým úsměvem a přátelským jednáním 

kontrolovala naše pasy, dávala nám letenky  a lepila na naše kufry útrţky, díky kterým kufry 

doletěly aţ do česka. U konroly příručních zavazadel si někteří (patřila jsem bohuţel mezi ně) 

museli dokonce sundávat boty. Poté co jsem v ponoţkách prošla kontrolou, jsem měla 

moţnost odebrat si všechny osobní věci zpátky k sobě. Po cca 20-ti aţ 30-ti minutách uţ jsme 

nastupovali do letadla. Z Malagy jsme měli letět přibliţně hodinu, maximálně dvě hodiny do 

Currychu. Stejně jako při cestě do Španělska jsme byli obslouţeni letuškami, které nám 

nabídli něco k pití a dostali jsme dokonce i něco k jídlu. Opakovala se dokonce výjmečná 

chvíle, při které jsme dostali moţnost vzít si lahodnou švýcarskou čokoládu. Po přistání jsme 

čekali na další let, tentokrát z Currychu do  Prahy. Byl to jediný let, při kterém jsem měla 

opravdu strach, moţná to bylo tím, ţe letadlo bylo viditelně menší, neţ všechny předtím. 

Kdyţ jsme v pořádku doletěli do Prahy, byla jsem štěstím bez sebe. Z ničeho nic mi došlo, ţe 

mé řeči typu:“Nechci do česka.“ jsem měla v hlavě pouze vsugerované. Ve chvíli, kdyţ jsem 

zahlédla české obchody, oblečení, auta a mnoho dalšího mi došlo jak moc mi moje rodná 

země chyběla. Hromadně jsme nastoupili na autobus, který nás zavezl aţ na Hlavní nádraţí, 

kde jsme byli rozděleni do dvou skupin. Zavazadla jsme si opřeli o bránu zavřeného obchodu. 

Kaţdá skupina měla za úkol hlídat zavazadla po dobu asi hodiny a půl aţ dvou hodin. Zbylý 

čas jsme měli osobní volno. Pětihodinové čekání v Praze uběhlo dost rychle, jelikoţ jsem se 

sešla se svým starším bratrem. Vlak stál na nástupišti asi půl hodiny předem a tak jsme šli 

dovnitř. V kupé jsme byli čtyři a já jsem jako jediná nemohla usnout, protoţe jsem se 
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nemohla dočkat, aţ budu doma vyprávět úţasné záţitky. Z vlaku jsme vystupovali kolem 

v Ostravě kolem čtvrté hodiny ráno. Poslední vlak, kterým jsme měli jet mířil na stanici 

Opava Východ, nemuseli jsme na něj ani čekat, protoţe uţ byl na Ostravských kolejích 

přistavěn. „Sláva, nazdar výletu!“ Na nádraţí čekali na kaţdého rodiče, nebo jiní příbuzní či 

přátelé. Některá shledání po dvou týdnech byla dojemná. Ipřes to všechno si Španělsko 

získalo kus mého srdce. 

Volnočasové aktivity:       

Nová slovní zásoba: 

 

 
Zpoţdění přeloţ Retraso 

 
Ţelezniční stanice přeloţ  Estación de ferrocarril 

 
Tablet přeloţ  Tableta 

 
Zlý přeloţ  Mal 

 
Malý přeloţ  Pequeño 

 
Jeskyně přeloţ  Cave 

 
Sucho přeloţ  Drought 

 
Lupič přeloţ  Robber 

 
Bouře přeloţ  Storm 

 
Návštěvník přeloţ  Visitor 

http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
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Evaluace  
 

Co se mi líbilo nejvíc: Abych pravdu řekla, nejvíce se mi líbili cesty autem do práce a 

zpátky, protoţe ikdyţ jsme byli ve Španělsku, tak v rádiu hráli známé písně.  

 

Nejlepší momenty: Nejlepších momentů bylo hodně! Nejvíce jsme jich proţívali kdyţ 

nás bylo hodně pohromadě. Například, kdyţ jsme si po obědě dole v kuchyni dávali siestu a 

bavili se dohromady všechny věkové kategorie. 

 

Nejhorší momenty: Nejhorší momenty snad ani nebyli, aţ na pár nedorozumnění 

s Francouzskými studenty. Od téhle skušenosti uţ nepovaţuji Francouzský jazyk za krásný a 

jemný, ale hrubý a hrůzostrašný. 

 

Jel(a) bys znovu? 

 
Doporučil(a) bys tuto akci spoluţákům? 

 
 

Praxe se mi: 

 
 

Hodnocení praxe (známkou – jako ve škole) 

 

1

 

Přínos pro odbornost 

 

1 

 

Přínos pro jazykovou komunikaci 

 

1

 

Spokojenost s organizací praxe 

 

1

 


