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Charakteristika firmy a oblasti 

Andalusie  

Je to nejlidnatější a druhé největší autonomní (samosprávní) společenství a historické území 

na jihu Španělska při pobřeţí Středozemního moře a Atlantského oceánu. V dnešní době zde 

ţije okolo 9 000 000 obyvatel. Metropolí regionu je Sevilla. Andalusie byla uţ od nejstarších 

dob nejúrodnější částí Pyrenejského poloostrova s vyspělým zemědělstvím a městskými 

středisky.  

 

Al Sur de Granada 

Firma se zabývá produkcí, prodejem a šířením organických produktů. Jsou to například 

všechny moţné druhy andaluských vín, mléčné výrobky, masné výrobky, olivový olej, 

čokolády, dţemy, tradiční chléb apod. Pěstují si také ovoce a zeleninu na vlastních 

biofarmách. V centru Granady je moţné navštívit obchůdek firmy se všemi produkty a 

odbornou pomocí obsluhy. 

 

Zpět (1. strana) 

Postup pro vloţení obrázku: 

 umístění kurzoru do rámu + Vloţit-Obrázek-Ze souboru  

+ změna velikosti podle potřeby 
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1. den 

 

Datum: 3. 9. 2012 

Náplň práce:  Cesta z České republiky do Španělska 

Nové informace z oboru:  Jeli jsme z nádraţí Ostrava - Svinov Pendolinem do Prahy a odsud 

na letiště Ruzyně, odkud jsme letěli do Paříţe na Nádraţí 

Charlese de Gaulla a přestoupili na letadlo do Madridu. Na 

madridském letišti nás vyzvedli pracovníci firmy a odvezli nás do 

Granady. 

Doprovodný program:  Seznámení s ubytovacím řádem 

Volnočasové aktivity:  Odpočinek po cestě 

Nová slovní zásoba 

 
¡Buenos días! Dobré ráno 

 
Perro Pes 

 
Vaca Kráva 

 
Nombre Jméno 

 
¿Qué tal? Jak se máš? 

 
Tractor Traktor 

 
Artichoke Artyčok 

 
Olives Olivy 

 
Wineyard Vinice 

 
Orchard Ovocný sad 

Zpět (1. strana) 
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2. den 
 

Datum: 4. 9. 2012 

Náplň práce: Prohlídka Granady 

Nové informace z oboru: Poznání města Granada a jeho památek. Navštívili jsme 

Maurskou zahradu, zahradu Arabského institutu, zahradu Paláce 

de Cordoba. Procházeli jsme podél řeky Rio de Darro a na 

náměstí jsme si prohlédli pomník Kryštofa Columba. Po celém 

centru města bylo mnoho stánků se suvenýry a restaurací 

s tradičními španělskými jídly a nápoji. Mezi ně patří například 

ovocné víno Sangria nebo třeba těsto podobné našim palačinkám 

máčené v čokoládě s názvem Churros. 

Doprovodný program: Výuka španělštiny – opakování základních frází ze školy 

Volnočasové aktivity: Procházka městem, návštěva restaurace a obchodů 

 

Nová slovní zásoba 

 
Corazón Srdce 

 
¡ Hola! Ahoj 

 
¡Buenas noches! Dobrou noc 

 
Mermelada Marmeláda 

 
Miel Med 

 
Rake Hrábě 

 
Spade Rýč 

 
Mower Sekačka 

 
Weed Plevel 

 
Pests Škůdci 

Zpět (1. strana) 
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3. den 
 

Datum: 5. 9. 2012 

Náplň práce: Seznámení s pracovníky biofarmy, prohlídka biofarmy, práce –  

Na biofarmě pěstují různé druhy zeleniny i ovoce. Například 

rajčata, papriky, víno, kdoule apod. Rajčata s paprikami se pěstují 

hned vedle sebe v jedné řadě a za nimi řada kukuřice. Na stejném 

záhonu je pak i salát, cibule atd. Pěstuje se zde také velké 

mnoţství vinné révy, ať uţ bílé nebo červené hrozny. Všimli jsem 

si i stromů kdoulovníků, které mnozí z nás viděli poprvé.  

Nové informace z oboru: Poznání podmínek a způsobu pěstování plodin na biofarmě  

Doprovodný program: Výuka španělštiny – abeceda, vyprávění o sobě 

Volnočasové aktivity: Procházka městem 

 

Nová slovní zásoba 

 
Uva Hroznové víno 

 
Manzana Jablko 

 
Melocotón Broskev 

 
Fresa Jahoda 

 
Gambas Krevety 

 
Soil Půda 

 
Seeds Semínka 

 
Greenhouse Skleník 

 
Strawberry Jahoda 

 
Cave Jeskyně 

Zpět (1. strana) 
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4. den 
 

Datum: 6. 9. 2012 

Náplň práce: Práce na biofarmě 

Nové informace z oboru: Okopávání záhonů se zeleninou (salát, rajčata, papriky, apod.)   

Sbírání rajčat. 

Doprovodný program: Výuka španělštiny – nálady a popis charakteru a vzhledu 

 Sledování filmu „Volver“ od reţiséra Pedra Almodóvara ve 

španělském znění s českými titulky 

Volnočasové aktivity: Návštěva obchůdků a stánků v centru Granady 

Nová slovní zásoba 

 
Maiz Kukuřice 

 
Tomate Rajče 

 
Hoz Srp 

 
Zumo Šťáva 

 
Bien  Dobře 

 
Plough Pluh 

 
Combine  Kombajn 

 
Spade Rýč 

 
Root Kořen 

 
Crown Koruna 

Zpět (1. strana) 
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5. den 

 

Datum: 7. 9. 2012 

Náplň práce: Práce na biofarmě 

Nové informace z oboru: Okopávání záhonů a úklid prostor farmy (odklízení listí apod.). 

První den, kdy jsme jeli sami do práce i z práce a museli se 

domlouvat s řidiči autobusu. 

Doprovodný program: Poslední výuka španělštiny – popis cesty a míst  

Volnočasové aktivity: Procházka městem, nákup suvenýrů 

 

Nová slovní zásoba 

 
El cocinero Kuchař 

 
Macedonia  Ovocný salát 

 
Pan Chleba 

 
Helado Zmrzlina 

 
Desayono Snídaně 

 
Beach Pláţ 

 
Harbor  Přístav 

 
Shovel Lopata 

 
To dig Kopat 

 
Trovel Zahradní lopatka 

Zpět (1. strana) 
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6. den 
 

Datum: 8. 9. 2012 

Náplň práce: Výlet do pohoří Sierra Nevada 

Nové informace z oboru: Navštívili jsme předhůří Los Cahorras, kde jsme šli různými 

zajímavými cestami. Ať uţ to byly úzké cestičky kolem skal nebo 

vysoko postavené dlouhé dřevěné provazové mosty, coţ dodávalo 

mnohým z nás na pocitu adrenalinu. Procházeli jsme mnoha místy 

s krásným výhledem a okolím. Poznali a ochutnali jsme i místní 

ovoce, které rostlo okolo pěšin (fíky, víno, mandle). 

Doprovodný program: K večeru jsme se šli podívat na vystoupení tradičního 

španělského tance Flamenco. Bylo zajímavé poznat kousek jiné  

 

 kultury neţ je ta naše. 

Volnočasové aktivity: Odpočinek po náročném dni 

Nová slovní zásoba 

 
Mala herba Plevel 

 
Tierra Půda 

 
Frutos Plody 

 
Herramientas Nářadí 

 
El soldado Voják 

 
Postcard Pohled 

 
Island Ostrov 

 
Village Vesnice 

 
Watering can Konev 

 
Pitchfork Vidle 

Zpět (1. strana) 
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7. den 

 

Datum: 9. 9. 2012 

Náplň práce: Výlet do města Málaga 

Nové informace z oboru: Navštívili jsme hrad Gibralfaro, kde byla výstava středověkých 

zbraní, nábytku a ostatní věcí zde nalezených a mimo jiné i 

krásný výhled na celé město. Měli jsme moţnost vidět i býčí 

arénu Plaza de Toros La Malagueta, která byla nedaleko. Poté 

jsme šli na pláţ La Malagueta, coţ je nejslunnější pláţ v Malaze.  

Doprovodný program: Doplňování deníku praxe 

Volnočasové aktivity: Procházka večerní Granadou 

 

Nová slovní zásoba 

 
Cerveza Pivo 

 
Sangria Ovocné víno 

 
Playa Pláţ 

 
Sol Slunce 

 
Arena Písek 

 
Receptionist Recepční 

 
Heating Topení 

 
Full board Plná penze 

 
Stairs Schody 

 
Elevator Výtah 

Zpět (1. strana) 
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8. den 
 

Datum: 10. 9. 2012 

Náplň práce: Práce na biofarmě 

Nové informace z oboru: Dopleli jsme záhony, které jsme v pátek nedokončili a poté jsme 

dostali za úkol loupání fazolí „Fava“. 

Doprovodný program: Závěrečný test ze Španělštiny a hodina vyprávění o Španělských 

tradicích a zajímavých nápadech na suvenýry. K večeru jsme 

absolvovali „Tapas tour“, coţ znamená, ţe jsme navštěvovali 

restaurace v centru Granady a v kaţdém si dali nějaký drink, ke 

kterému  jsme dostali tzv. tapas. Je to talíř s jídlem, v kaţdé 

restauraci odlišné a rozdělené vţdy pro všechny osoby u stolu. 

Volnočasové aktivity: Odpočinek 

Nová slovní zásoba 

 
Frijoles Fazole 

 
Deshierbe Plení 

 
Cama  Záhon 

 
Caja Krabice 

 
Silla Ţidle 

 
Castle Hrad 

 
Worker Pracovník 

 
Hose Hadice 

 
Traveling Cestování 

 
Leaf List 

Zpět (1. strana) 
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9. den 

 

Datum: 11. 9. 2012 

Náplň práce: Práce na biofarmě 

Nové informace z oboru: Loupání zbylých fazolových lusků a příprava půdy na sázení 

salátu. Poté jsme salátové sazenice i zasadili. 

Doprovodný program: Návštěva jeskyní Sacramonte, kde dříve ţili Španělé z niţších 

sociálních vrstev. Nyní je zde vybudované muzeum s veškerou 

výbavou z tehdejší doby, nábytkem, výrobky apod. Procházeli 

jsme i kolem jeskyní, které jsou obývány i dnes a to především 

chudými lidmi nebo těmi, kteří si vybrali tento prostý způsob 

ţivota (cikáni, hippies). 

Volnočasové aktivity: Doplňování deníku praxe a procházka městem 

 

Nová slovní zásoba 

 
Cueva Jeskyně 

 
Planta de semillero Sazenice 

 
Ensalada Salát 

 
Museo Muzeum 

 
Ciudad Město 

 
Beans Fazole 

 
Shop Obchod 

 
Stem Stonek 

 
Blossom Květ 

 
Root Kořen 

Zpět (1. strana) 
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10. den 
 

Datum: 12. 9. 2012 

Náplň práce: Práce na biofarmě 

Nové informace z oboru: Plení záhonů ve fóliovníku kolem rostlin brambor a rajčat, 

převáţení kravského hnoje na vermikompost, coţ je kompost, kde 

ţijí americké ţíţaly, které ekologicky likvidují odpad v kompostu. 

Doprovodný program: Návštěva parku v Granadě a focení do soutěţe o nejhezčí fotku 

Volnočasové aktivity: Procházení obchodů v centru města 

 

Nová slovní zásoba 

 
Triste Smutný 

 
Patata Brambory 

 
Tomates Rajčata 

 
Morena Černovláska 

 
Cabello Vlasy 

 
Greenhouse Skleník 

 
Manure Hnůj 

 
Compost Kompost 

 
Dig Rýt 

 
Sow Sít 

Zpět (1. strana) 



Adéla Valachovičová 

14 

11. den 
 

Datum: 13. 9. 2012 

Náplň práce: Práce na biofarmě 

Nové informace z oboru: Plení záhonů ve fóliovníku a likvidace starých nepouţitých 

sazenic rajčat. Ke konci jsme začali s vázáním oček na 

provázcích. 

Doprovodný program: Výjimečně volné odpoledne bez výletu nebo exkurze, které strávil 

kaţdý po svém 

Volnočasové aktivity: Nakupování suvenýrů  

 

Nová slovní zásoba 

 
Cuerda Provaz 

 
Almuerzo Svačina 

 
Ropa Oblečení 

 
Vino Víno 

 
Chocolate Čokoláda 

 
Souvenir Suvenýr 

 
Organic farm Biofarma 

 
Excursion Exkurze 

 
Cellar Sklep 

 
Loam Hlína 

Zpět (1. strana) 
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12. den 
 

Datum: 14. 9. 2012 

Náplň práce: Práce na biofarmě 

Nové informace z oboru: Příprava záhonů na sázení (rytí, hrabání). Později jsme dovázali 

očka na provázcích a nakonec jsme s nimi vázali rajčata ve 

fóliovníku. 

Doprovodný program: Výlet do města Almuñécar, které je vzdáleno od Granady 

přibliţně 50 km. Odpoledne jsme strávili na pláţi Almuñécar 

Playa a v centru města. 

Volnočasové aktivity: Doplňování deníku praxe 

 

Nová slovní zásoba 

 
Encalada Salát 

 
Pan   Chleba 

 
Buñuelo Koblih 

 
Café noc leche Káva s mlékem 

 
Tinto de verano Vinný střik 

 
Steam Pára 

 
Motion Pohyb 

 
Path Pěšina 

 
Liquid Tekutý 

 
Log Kmen 

Zpět (1. strana) 
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13. den 
 

Datum: 15. 9. 2012 

Náplň práce: Výlet do města Córdoba 

Nové informace z oboru: Vyrazili jsme v 9 hodin ráno a auty jsme jeli do zhruba 200 km 

vzdálené Córdoby. Poté jsme šli pěšky do centra města, kde jsme 

měli hodinový rozchod na procházku po obchodech se suvenýry. 

Jako první jsme navštívili zahrady Alcázar. Pak jsme pokračovali 

na nejvýznamnější místo ve městě a to byla Mesquita. Je to 

obrovská mešita s velkým mnoţstvím výzdoby a krásnou 

architekturou. 

Doprovodný program: Výlet byl celodenní, vrátili jsme se aţ po 8. hodině, takţe 

doprovodný program nebyl ţádný. 

Volnočasové aktivity: Doplňování deníku praxe a odpočinek 

 

Nová slovní zásoba 

 
Churros Sladké těsto namáčené do čokolády 

 
Helado  Zmrzlina 

 
Desayono Snídaně 

 
Cocinar Vařit 

 
Pasear Procházet se 

 
Shell Mušle 

 
Offer Návrh 

 
Populate Osídlit 

 
Fat Tuk 

 
To charge Nabít 
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14. den 
 

Datum: 16. 9. 2012 

Náplň práce: Výlet na Alhambru 

Nové informace z oboru: Odpoledne jsme se vydali pěšky na nedaleký středověký komplex 

Alhambra. Celý komplex je sloţený z paláců a pevností 

maurských panovníků Granady. Bylo zde k vidění obrovské 

mnoţství nádherných výzdob a ornamentů v z velké části 

dochovaných prostorech. 

Doprovodný program: Z výletu jsme se vrátili aţ na večeři, takţe doprovodný program 

nebyl ţádný. 

Volnočasové aktivity: Doplňování deníku praxe 

 

 

 

 

Nová slovní zásoba 

 
Leer Číst 

 
Bañarse  Koupat se 

 
Nadar Plavat 

 
El carpintero  Tesař 

 
El estudiante Student 

 
Shore Břeh 

 
Tool Nástroj 

 
Basic Základ 

 
Valley Údolí 

 
Mass Hmotnost 
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15. den 
 

Datum: 17. 9. 2012 

Náplň práce: Poslední den v práci 

Nové informace z oboru: Vytváření nových záhonů na sázení. Plení ve fóliovníku. 

Rozlučkové barbecue, které pro nás přichystali naši vedoucí. 

Doprovodný program: Na večer jsme měli přichystaný program s názvem City Rallye. 

Byli jsme rozděleni do skupin a s úkoly na papírech jsme se 

vydali do města. Měli jsme za úkol zjistit různé informace o 

místech v centru Granady. Šlo také o zdokonalení v komunikaci, 

protoţe ne vţdy jsme věděli, kde máme místo hledat a museli 

jsme se zeptat kolemjdoucích.  

Volnočasové aktivity: Doplňování deníku praxe, balení, odpočinek 

 

 

 

Nová slovní zásoba 

 
Nervioso Nervózní 

 
Aburrido Znuděný 

 
Enfanado Rozčílený 

 
Triste Smutný 

 
Contento Spokojený 

 
Slip Hráz 

 
Pitch  Smůla 

 
Branch Odvětví 

 
Fig Fík 

 
Steel  Ocel 
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16. den 
 

Datum: 18. 9. 2012 

Náplň práce: Celodenní výlet do horských vesniček Lanjarón, Bubión a 

Alpujarra 

Nové informace z oboru: Ráno jsme se vydali auty na zhruba dvouhodinovou cestu. Ty nás 

dovezly do vesničky Lanjarón, kde jsme pokračovali po horských 

cestičkách pěšky. Po cestě do vesničky Bubión jsme si všimli 

kamzíků, kteří se procházeli po skalách přímo nad námi. Kdyţ 

jsme byli na místě, dostali jsme asi půl hodiny na odpočinek a 

svačinu. Dále jsme pokračovali do cílové vesničky Alpujarra. 

Tam jsme měli moţnost si prohlídnout Muzeum šunky. Byla zde 

ochutnávka nejen šunky, ale i jejich domácího vinného moštu. 

Obojí jsme si mohli koupit. 

Doprovodný program: Po celodenním výletu uţ ţádný doprovodný program nebyl 

Volnočasové aktivity: Balení, odpočinek 

Nová slovní zásoba 

 
Castaño Brunet 

 
Delgado  Štíhlý 

 
Alto Vysoký 

 
Rizado Kudrnatý 

 
Largo Krátký 

 
Skill Dovednost 

 
Season Roční období 

 
Solution Řešení 

 
Claim  Ţádost 

 
Stretch Úsek 
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17. den 
 

Datum: 19. 9. 2012 

Náplň práce: Cesta z Granady zpět do České republiky 

Nové informace z oboru: Ráno jsme odjíţděli v 5 hodin auty na madridské letiště. Odtud 

letadlem do Paříţe na letiště Charlese de Gaulla. Tam jsme 

bohuţel museli čekat na přestup necelé 4 hodiny. Kdyţ jsme 

přiletěli do Prahy, autobus nás odvezl na nádraţí a odtud jsme jeli 

rychlíkem na nádraţí Ostrava – Svinov. Tam uţ nás čekali rodiče 

nebo někdo, s kým jsme byli domluveni a odvezli nás domů auty.
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