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Charakteristika firmy a oblasti 

Andalusie 
V Andalusii je přes 300 slunečných dní v roce. Odpradávna se zde střetávali nejrůznější 

kultury. Období př. N. l. připlouvali na pobřeţí fénické, řecké a kartaginské lodě. Roku 711 

zde přišli Arabové a nastala doba rozkvětu. Kraj se stal kulturním centrem tehdejšího světa. 

Ve Španělsku je mnoho krajových lidových tanců, ale flamenco se bez pochyby zrodilo 

v Andalusii. Cestovní ruch má zde opravdu velký hospodářský význam. Nejčastějším cílem 

turistů jsou Maurské památky v Cordobe, Alhambře atd.  

 

Provincie Jaén-  Rozloha provincie Jaén je přibliţně 13 500 km
2
 z toho přibliţně 520 000 

hektarů tvoří olivové háje. Olivové háje zde, tvoří více neţ 25% veškerých olivových hájů ve 

Španělsku. Pro tuto oblast je typická oranţová barva půdy, to je způsobeno vyšším obsahem 

ţeleza neţ v ČR a čisté, na bílo natřené usedlosti a domy. Celkový pohled na místní krajinu je 

i díky tomu nádherný. 

Martos - Celková rozloha Martosu je 259 km2 a nadmořská výška je 753 m.n.m. 

Ekonomika Martosu je zaměřena na zemědělství, výhradně pěstování oliv. 

 

Firma, u které jsme zaměstnaní patří malému soukromníkovi Sergiovi. Vlastní přibliţně 100 

olivovníků. Jak jsme se na návštěvě zpracovny oliv dozvěděli, jde o více firem a soukromých 

vlastníků, kteří dováţí všechny olivy do jednoho podniku na zpracování. Zde jsme se 

dozvěděli, ţe celková výměra těchto soukromníků je přibliţně 2850 hektarů. 
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1. den 
 

Datum: 3. 11 2013 

Náplň práce: 3:00 sraz na východním nádraţí v Opavě 

 3:20 odjezd vlaku z Opavy do Ostravy 

 3:57 odjezd vlaku z Ostravy do Prahy hlavního nádraţí 

 8:08 odjezd autobusu z Prahy hlavního nádraţí na letiště Václava  

 Havla (bývalá Praha Ruzyně) 

 10:10 odlet z letiště Václava Havla do Curychu 

 12:30 odlet z Curychu do Malagy (Španělsko) 

 16:00 odjezd autobusu z Malagy do Martosu 

 19:30 příjezd autobusu do Martosu 

 19:45 ubytování a společná večeře 

Nové informace z oboru: Dozrávají zde pomeranče, citróny. 

Doprovodný program: Cesta do Španělska 

Volnočasové aktivity:  Prohlídka okolí residence  

Nová slovní zásoba: 

 
Letiště el aeropuerto 

 
Večeře la cena 

 
Cesta el camino 

 
Pokoj el cuarto 

 
Voda el agua 

 
Večeře dinner 

 
nůţ  knife 

 

 
Klíč key 

 

 
Býk bull 

 
Sprcha Schover  
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Pohled z letadla na španělské území. 

Zpět (1. strana) 
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2. den 
 

Datum: 4. 11 2013 

   

Náplň práce:  V 7:00 ráno byla snídaně. Odjezd do práce byl v 8 hodin. Byli 

jsme rozděleni do 4 pracovních skupin. Měli jsme poučení o 

bezpečnosti při práci, péči o olivy atd.  Odpoledne jsme vyrazili 

na prohlídku Martosu se zdejší slečnou Francheskou, která nám 

řekla něco o historii. Vše probíhalo v anglickém jazyce. Bylo to 

velice zajímavé. Zavedla nás do kostelů, kláštera, a ukázala nám 

v podstatě kde co je (pošta, supermarket atd.).  

 

Nové informace z oboru:  Památky Martosu jsou velice zajímavé (kostely, klášter). 

Zajímavostí bylo, ţe v klášteře byly mnišky, které kdyţ vstoupí 

do řádu, uţ musí v klášteře zůstat a nemohou z řádu vystoupit 

ani vycházet mimo budovu. Byly za okny, viděli nás ale my je 

ne. Tousty ve Španělsku mají nasládlou chuť. 

 

Doprovodný program: Prohlídka Martosu: Prohlídka místního kostela. Zajímavostí bylo,    

ţe pod jednou částí kostela jsou ukryty zbytky římského města.  

Volnočasové aktivity: Ochutnání místní pizzy, nákup potravin pro vlastní potřebu 

 

  

Nová slovní zásoba: 

 
 

Pošta los Correos 

 
Kino el cine 

 
Ráno la maňana 

 
Známka el sello 

 
Oběd almuerzo 

 Snídaně breakfast 

  Toust toast 

 Klášter monastry 

 Kostel church 

 Maso meat 

Zpět (1. strana) 

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

Datum: 5. 11. 2013 

Náplň práce:  Práce v olivovém háji 

Nové informace z oboru: Olivy jsou po dozrání černé, jinak jsou zelené.  

 

Doprovodný program: V 7: 00 byla snídaně a v 8:00 se opět odjíţdělo na pracoviště. 

Dnešní den jsme hrabali listy pod olivami okolo olivovníků a 

vytvářeli ¨přehrady‘ o které se při sběru oliv olivy mají zastavit a 

tím pádem usnadní sběr . Dále jsme vysekávali výhonky 

olivovníků. 

Volnočasové aktivity: Nákup známek a pohlednic, které jsme vypsali a poslali místní 

poštou rodičům a kamarádům 

 

Nová slovní zásoba: 

 
Hrábě el rasketa 

 
Sekyra el hacha 

 
Cukr el azúcar 

 
Hudba la música 

 
Pes el perro 

 Ovoce fruit 

 Auto Car 

 Moře Sea 

 Světlo light 

 Slunce Sun 
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4. den 
 

Datum:   6. 11. 2013 

Náplň práce:   Práce v olivovém háji 

Nové informace z oboru:   Olivy, se kterými jsme pracovali, se sklízejí v prosinci a v lednu. 

Doprovodný program: V 7:00 byla snídaně a v 8:00 se odjíţdělo na pracoviště. Tento  

den jsme opět hrabali listí a vytvářeli umělé hráze. Foukali listí 

obřím fénem a sekali trávu v okolí křovinořezem. 

Volnočasové aktivity: Zkoušení španělské zmrzliny, která měla podobnou chuť, ovšem 

byla více krémová. 

Nová slovní zásoba: 

 

  
Auto coche 

 
Mašina machina 

 
Zvířata animals 

 
Nahoře arriba 

 
Dole abajo 

 Čokoláda chocolate 

 Zmrzlina ice cream 

 Dezert dezert 

 Olej oil 

 Oběd lunch 

Zpět (1. strana) 
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5. den 
 

Datum: 7. 11. 2013 

Náplň práce: Příprava okolí olivovníků na sběr oliv 

Nové informace z oboru: Příprava olivových hájů ke sběru  

Doprovodný program: Ráno v 7:00 jsme šli na snídani. V 8:00 pro nás přijel Sergio (náš 

vedoucí) svým autem (Lada Niva 4x4). Odvezl nás na pracoviště, 

kde jsme opět chystaly prostředí okolo olivovníků na sběr oliv. 

Na tomto pracovišti byly olivy ještě malé. Sekali jsme trávu 

křovinořezem a poté trávu hrabali. 

Volnočasové aktivity: Nakupování v centru Martos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Píchá to pincho  

 
 Hrabě Rasketa 

 
Sekera Hacha 

 
Dolů  Abajo 

 
Nahoru Arriba 

 Expensive Drahé 

  Car Auto 

 Price Cena 

 Expensive Drahé 

 Buy Koupit 



Škola Ondřej 

11 

 

 

6. den 
 

Datum: 8. 11. 2013 

Náplň práce: Příprava olivovníků a okolí ke sběru oliv 

Nové informace z oboru: Způsob přípravy olivových hájů ke sběru 

Doprovodný program: V 7:00 jsme šli na snídani, po 

snídaní v 8:00 pro nás přijelo auto a odjeli jsme na naše 

pracoviště, kde jsme připravovali olivovníky a okolí olivovníku 

ke sběru oliv. Shrabovali jsme listí z pod olivovníků a dělali jsme 

zábrany, aby po střepání oliv nedošlo k jejímu zakutálení se 

z kopce dolů. Ve 13:00 jsme odjeli z pracoviště na ubytovnu a 

poté na oběd. Odpoledne jsme navštívili závod na výrobu 
olivového oleje v Martosu. Nejprve jsme prošli výrobou, kde jsme 
viděli, jak dané operace zpracování olivového oleje vypadají. Po 
prohlídce jsme shlédli sedmiminutový film o výrobě olivového 
oleje. Během filmu jsme mohli ochutnat olivový olej, který se 
v tomto závodě vyrábí.  

 

Volnočasové aktivity: Nakupování v centru města Martos a poznávání jeho okolí 

Nová slovní zásoba:           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koche Auto 

 
 Perfecto Dobře 

 
Cocina kuchyň 

 
Pan chleba 

 
Machina stroj 

 Door dveře 

  Tree strom 

 Window okno 

 Sun slunce 

 Beef hovězí 
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7. den 

 

Datum: 9. 11. 2013 

Náplň práce: Cesta do města Sevilla 

Nové informace z oboru: Sevilla má cca. 700 000 obyvatel. Protéká ji řeka. Je plná parků a 

zeleně.  

Doprovodný program:  Španělská kultura je velice zajímavá. Sevilla byla plná cizinců a 

turistů. Udělali jsme si výlet turistickým autobusem, který nás 

provezl kolem nejzajímavějších míst Sevilly. Francheska naše 

průvodkyně nám ukázala podle ní nekrásnější místo v Seville a to 

náměstíčko, park a zahrady.  

 

Volnočasové aktivity: Nákup suvenýru (hrníček Sevilla 4,5,-), Kytara (10,-)  

 

Nová slovní zásoba: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pincho pincho Pícha to 

 
Rasketas Hrábě 

 
Hacha Sekera 

 
Coche Auto 

 Square Náměstí 

  Catedrale Katedrála 

 Park Park 

 Parking Parkování 

 Bus station Autobusová zastávka 
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8. den 
Datum: 10. 11 2013 

Náplň práce: Výlet do Granady. 

Nové informace z oboru: Španělské město Granada není jen 18. Největším městem 

Španělska, ale také je místem plným zajímavých míst. Například 

maurské památky, tak i z gotického období. 

Doprovodný program: Návštěva Alhambry s Barborou, naší českou průvodkyní, která 

pracuje ve Španělsku. Navštívili jsme nádherné zahrady a shlédly 

nádherný výhled na Granadu a domy.  Nákup suvenýrů a projití 

zajímavých částí Granady. Velice se mi líbily umělci na ulicích. 

Volnočasové aktivity: Dělání deníku praxe. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
llenar naplnit 

 
Llenar se  Nacpat se 

 
casa Domov 

 
norte Sever 

 
grado Stupeň 

 stairs schody 

  hills Kopce 

 sky Obloha 

 Wiev Výhled 

 wall zeď 

Zpět (1. strana) 
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9. den 
 

Datum: 11. 11 2013 

Náplň práce: Příprava olivovníků 

Nové informace z oboru: Na velikost oliv působí mnoţství vody  

Doprovodný program: V 7:00 jsme šli na snídaní, po snídaní v 8:00 pro nás přijelo auto a 

odjeli jsme na naše pracoviště, kde jsme připravovali olivovníky a 

okolí olivovníku ke sběru oliv. Shrabovali jsme listí z pod 

olivovníků a dělali jsme zábrany, aby po střepání oliv nedošlo 

k jejímu zakutálení se z kopce dolů. Sekali jsme trávu pod 

olivovníky křovinořezem Ve 13:00 jsme odjeli z pracoviště na 

ubytovnu a poté na oběd. Po obědě jsme byli nakupovat v centru 

Martosu. Nakupovali jsme potraviny pro svou potřebu: kávu, 

která stála cca. 5 euro a cukr, který stál cca. 3 eura . 

 

Volnočasové aktivity: Nakupování suvenýrů 

Nová slovní zásoba: 

 

 
barill sud 

 
creer důvěřovat 

 
nacer Narodit se 

 
gafa háček 

 
aqua voda 

 Brain mozek 

  clever chytrý 

 Dog pes 

 Grass tráva 

 tree strom 
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10. den 
 

Datum: 12. 11 2013 

Náplň práce:  Příprava olivovníku ke sběru oliv, kultivace pozemku, výlet do 

Jaen 

Nové informace z oboru:  

Doprovodný program: Ráno v 8:00 nás Sergyo odvezl na pozemek s olivami. 

Připravovali jsme okolí olivovníků ke sběru. Práci jsme prováděli 

hráběmi a strojem, který foukal vzduch a tím odsouval listí.  

Strojem jsme odstraňovali listí z pod olivovníků a hráběmi práci 

dokončili. Vytvářeli jsme opět „hráze“. Poté, co jsme přijeli na 

ubytovnu jsme se chystali na výlet do blízkého Jaenu, ve kterém 

jsme poznali místní kulturu. Navštívili jsme lázně Banos Arabes a 

prohlédli jsme si katedrálu. Poté jsme měli 

Volnočasové aktivity: Nákup v místním supermarketu mercadona. 

Nová slovní zásoba: 

 
Kabelka El bolso de mano 

 
 Krejčí El sastre 

 
Letuška La azafata 

 
Matka La madre 

 
Otec padre 

 Otec Father 

  Matka Mother 

 Kabelka Handbag 

 Letuška Air hostess 

 Krejčí fashioner 
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Zpět (1. strana) 
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11. den 
 

Datum: 13. 11. 2013 

Náplň práce: Výlet do města Ronda 

Nové informace z oboru: Býčí zápasy začaly v 16. století 

Doprovodný program: V 8 hodin jsme vyrazili do Rondy. Je to město, které je cca 300  

km od Martosu. Na místo jsme dorazili kolem půl 12 a měli jsme 

rozchod. Šel jsem se podívat do Plaza de tores. Vstupné stálo 6,50 

euro. Prohlídka se mi velmi líbila. V muzeu měli různé zbraně a 

oblečení.  

Volnočasové aktivity: Prohlídka býčí arény a mostu Puente Nueve, který je známý jako 

časté místo sebevrahů. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
Láska El amor 

 
 Srdce el corazon 

 
Měsíčnik mensual 

 
Narodit se nacer 

 
Námořník El marinero 

 Láska love 

  Srdce heart 

 Měsíc month 

 Narodit se born 

 Námořník saylor 

http://translate.google.cz/#es/cs/
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Zpět (1. strana) 
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12. den 
 

Datum: 14. 11. 2013 

Náplň práce: Práce v olivovém háji 

Nové informace z oboru: K pití se v restauracích podává tapas(něco slaného (chipsy, 

olivy..) 

Doprovodný program: V 8 hodin ráno jsme jeli na pracoviště. Dnes jsme sekali 

křovinořezem rákosy a trávu u oliv. Po té jsme vyhrabávali listí 

z okolí oliv. Byli jsme opět na jiném místě, které Sergio nedávno 

koupil a snaţili se ho upravit. Práce byla horší neţ jindy, protoţe 

v noci pršelo. 

Volnočasové aktivity: Návštěva kina a místní restaurace. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
Kůň El caballo 

 
 Krev La sangre 

 
Jídlo La comida 

 
Lístek El billete 

 
Mít hlad Tener hambre 

 Nápoj drink 

 Led ice 

 Muzeum museum 

 Moře sea 

 Mýdlo soap 

Zpět (1. strana) 
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13. den 
 

Datum: 15. 9. 2012 

Náplň práce: Přípravy na cestu domů 

Nové informace z oboru:   Majitel vytápěl budovy rozdrcenými peckami z oliv 

Doprovodný program: Úklidové práce v olivovém háji  

Volnočasové aktivity:  Balení věcí do zavazadel 

Nová slovní zásoba: 

 
letadlo aeronave 

 
 dveře puerta 

 
schodiště escalera 

 
věţ torre 

 
turniket turniquete 

 Přistávací dráha runway 

  počítač computer 

 taška bag 

 letenka tickets 

 hodiny clock 

Zpět (1. strana) 
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Evaluace  
 

Co se mi líbilo nejvíc: Přístup Španělských lidí k práci, nádherné počasí a památky 

 

Nejlepší momenty: Ochutnávka místních specialit, jízda po španělské dálnici 

 

Nejhorší momenty: Ţádné jsem neproţil 

 

Jel(a) bys znovu? 

  
 

Doporučil(a) bys tuto akci spoluţákům? 

 
 

Praxe se mi: 

 
 

Hodnocení praxe (známkou – jako ve škole) 

 

1 

 

Přínos pro odbornost 

 

Velká zkušenost

 

Přínos pro jazykovou komunikaci 

 

Velká zkušenost. Rozhovory se španělskými lidmi byly velkým přínosem jak ve slovní 

zásobě, tak ve výslovnosti.

 

Spokojenost s organizací praxe 

 

Výborná organizace , jak ze španělské strany, tak ze strany českých organizátorů.

 


