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Charakteristika firmy a oblasti 

Andalusie je nejlidnatější a druhé největší autonomní společenství na jihu Španělska. 
Tato oblast je obklopena Středozemním mořem a Atlantickým oceánem. Její 
metropolí je město Sevilla.  Andalusie je ze všech stran obklopena pohořím, 
nejznámější je asi Sierra Nevada. Kolem řeky Guadalquivir se nachází nížina. 

Andalusii charakterizuje suché a teplé podnebí. V zimě se průměrná teplota 
pohybuje kolem 16 °C, letní měsíce bývají velmi horké. V letních měsících mívá voda 
na středomořském pobřeží až 27 °C, v červnu a září však bývá dost studená. 
Koupání na atlantském pobřeží je spíše pro otužilce. Teplota vody se nad 20 °C 
vyšplhá málokdy. 

Co se firmy „Al sur de Granada“ týče, tak této firmě patří velké množství menších 
pozemků, kde pěstují mnoho druhů zeleniny. K firmě patří také stejnojmenný obchod 
sídlící v Granadě. V tomto obchůdku bylo k vidění obrovské množství vína, olivového 
oleje, čokolády a mnoha dalších výrobků. Myslím, že skoro celá naše skupina tento 
obchod navšítiva a nakoupila zde suvenýry domů. 

Zpět (1. strana) 
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1. den 
 

Datum: 3. 9. 2012 

Náplň práce: cesta z Opavy do Spanelska – Granady  

Nové informace z oboru: cestovani letadlem, pendolinem, spanelske dalnice, cesty 

Doprovodný program: cesta z Opavy vlakem do Ostravy. Pote cesta z Ostravy 

Pendolinem do Prahy, kde jsme prestupovali na airbus, který nás dopravil na letadlo 

v Terminalu 2 od spolecnosti Air France, kterym jsme se dostali do Parize na letiste Charles 

de Gaulle. Tam jsme cekali 1.5 hod, kvuli zpozdenemu letadlu do Madridu, kde jsme se po 

1.5 hod, ve zdravi dostali. V Madridu na nas cekaly dve dodavky a ty nas odvezly do 

rezidence v Granadě. Po cestě jsme si všimli, že kolem cest nejsou billboardy, jenom občas 

byla vidět plechová sileta býka, který byl prý dříve používán jako billboard, jenže ty byly  

 

posléze zakázány. Při dojezdu na ubytovnu, jsme dostali každý sendvič na večeři, ukázali nám 

naše pokoje, které se nacházejí v „jeskyni“. 

Volnočasové aktivity: Zábavný program v autě cestou do Granady. Free wifi ve 

společenské místnosti.  

Nová slovní zásoba 

 
Hola Ahoj 

 
 Me llamo  Já se jmenuji 

 
Que tal  Jak se máš? 

 
Adios  Neshledanou  

 
Buenos noches  Dobrou noc 

 
Trip Výlet 

 
Airplane Letadlo 

 
Arrival Přílet 

 
Departure Odlet  

 
Delays Zpoždění letu 

Zpět (1. strana) 
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2. den 
 

Datum: 4. 9. 2012 

Náplň práce: Prohlídka Granady s přednáškou  

Nové informace z oboru: Poznání mnoha zajímavých, nových míst v Granadě 

Doprovodný program: Prohlídka Granady s přednáškou od Agnieszky v angličtině. 

Nejdříve nás vzala do parku kousek od „naší“ rezidence, kde se nacházely posilovací stroje, 

které bylo možné využít naprosto bezplatně. První zahradou, kterou jsme viděli, byla 

Mauorská zahrada, kde byly fontány, veškerý porcelán byl ve třech barvách – zelená, bílá a 

modrá, a také zde byla Mešita, do které jsme měli možnost nahlédnout. Druhá zahrada byla 

zahrada Muslimské univerzity pro zahraniční lektory, kde se nacházelo jezírko s tlustou 

rybou, podle které si ji mnoho z nás pamatuje. Poslední zahrada, kterou jsme navštívili, byla 

Palace de Cordóba, používaná k reprezentativním účelům. Také jsme zjistili, že bydlíme ve 

staré části Albaicínu, kde se toto všechno nacházelo, takže jsme dále logicky pokračovali do 

jeho nové části, která se podobala Francii. Poté jsme ještě stihli shlédnout Muslimskou 

univerzitu. 

Volnočasové aktivity: Odpoledne od 5 hodin nás čekala první hodina Španělštiny, kde 

jsme probírali základní fráze a opakovali to, co jsme se naučili už ve škole.  

Nová slovní zásoba 

 
Tapas Španělské jídlo 

 
 Trabajar Práce 

 
Bombero Hasič 

 
Pintor Malíř 

 
Estudiante Student 

 
Spade Rýč 

 
 Shovel Lopata 

 
Garden hoe  Zahradní motyčka 

 
Pitch fort Vidle 

 
Garden fort Rycí vidle 

Zpět (1. strana) 
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3. den 

Datum: 5. 9. 2012 

Náplň práce: Ráno jsme se vydali společně s Hektorem na autobus z Granady 

před město Santa Fee, na zastávku Caballo Blanco, do společnosti Al sur de Granada, kde nás 

pan Carlos provedl prostory firmy. Popravdě řečeno jsem si představovala obrovské plantáže 

oliv a všeho možného, ale prostory této firmy vypadají spíše jako babiččina zahrada. Carlos 

nám poté rozdal úkoly, jedna skupina se vydala okopávat část u skleníku, tou jsme byli my.  

Nové informace z oboru: způsob pěstování některých plodin ve Španělsku 

Doprovodný program: Španělština – abeceda, profese, popis osoby  

Volnočasové aktivity: prohlídka Granadských obchodů se suvenýry. 

 

Nová slovní zásoba 

 
canela Skořice 

 
 tomate Rajce 

 
Agua Voda 

 
Caballo Kůň 

 
Blanco Bílá 

 
Spade Rýč 

 
 Shovel Lopata 

 
Garden hoe  Zahradní motyčka 

 
Pitch fort Vidle 

 
Garden fort Rycí vidle 

Zpět (1. strana) 
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4. den 
 

Datum: 6. 9. 2012 

Náplň práce: Na praxi jsme pokračovali v pletí půdy, která už se v této době dá 

nazývat záhonem. Na konci pracovní doby nás zaměstnanci firmy zavezli do města Santa Fe, 

kde jsme poprvé absolvovali sami cestu autobusem zpátky do Granady, kterou jsme úspěšně 

zvládli 

Nové informace z oboru: Pletí plevele v prostorách firmy 

Doprovodný program: Španělština – profese, studium 

Volnočasové aktivity: Celovečerní španělský film Volver s anglickými titulky, od 

režiséra Pedro Almodóvara. V hlavní roli Penélope Cruz. 

 

Nová slovní zásoba 

 
Bambero Hasič 

 
 Dentista Zubař 

 
Cocinero Kuchař 

 
estudio Studovat 

 
estudiante Student 

 
Garden roke Zahradní nůžky 

 
 Plough Pluh 

 
Trovel Zahradní lopatka 

 
To dig Kopat 

 
Soil Půda 

Zpět (1. strana) 
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5. den 
 

Datum: 7. 9. 2012 

Náplň práce: Dokončili jsme pletí záhonu, po té jsme hrabali listí pod vinnou 

révou. 

Nové informace z oboru: Naučili jsme se jezdit do i z praxe autobusem sami a snažili jsme 

se se španěly domluvit. 

Doprovodný program: Hodina španělštiny s Monikou – slovní zásoba, fráze mám rád, 

nemám rád.  

Volnočasové aktivity: Prohlídka města, nalezení supermarketu 

 

Nová slovní zásoba 

 
Azada Motyka 

 
 Azadón Kopačka 

 
Pala Lopata 

 
Rastrillo Hrábě 

 
Hoz Srp 

 
Crow Vrána 

 
Owl Sova 

 
Eagle Orel 

 
Ant Mravenec 

 
Fly Moucha 

Zpět (1. strana) 
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6. den 
 

Datum: 8. 9. 2012 

Náplň práce: Výlet do předhůří Sierry Nevady, Las Cahorras. Pětihodinový 

výlet do hor, kde jsme vystoupili do nadmořské výšky 1200 m.n.m. a viděli opravdu úžasnou 

krajinu španělského pohoří Sierra Nevada. 

Nové informace z oboru: Zkoumání zdejší krajiny. 

Doprovodný program: Flamengo show, které jsme se zúčastnili večer. V baru jsme si 

dali typické španělské drinky jako je Cerveza nebo Sangrie, což je vlastně letní drink, 

vytvořený z vína a ovoce.  

Volnočasové aktivity:  

 

Nová slovní zásoba 

 
Amor Láska 

 
Corazón Srdce 

 
Sabor Chuť 

 
Luna Měsíc 

 
Morena Tmavovlasý 

 
Soil  Půda 

 
Landing Přistávání 

 
Customs Celnice 

 
Tourism Turistika 

 
Humidity Vlhkost 

Zpět (1. strana) 



Kateřina Nováková 

10 

7. den 
 

Datum: 9. 9. 2012 

Náplň práce: V 10 hodin ráno, jsme se vydali třemi dodávkami na výlet do 

Malagy. Navštívili jsme zde hrad Gibralfaro. Poté jsme se vydali na pláž La Malagueta, kde 

jsme strávili odpoledne v moři. 

Nové informace z oboru: Po cestě jsem viděla z auta olivové plantáže a mléčnou farmu. 

Doprovodný program: Příprava na pondělní test ze španělštiny 

Volnočasové aktivity:  

 

Nová slovní zásoba 

 
Mar Moře 

 
Playa Pláž 

 
Bonitas krásná 

 
Calle Ulice 

 
Verdo Zelený 

 
Check-in-desk Odbavení 

 
Aisle seat Sezení v uličce 

 
Windows seat Sezení u okýnka 

 
Take off Vzlétnout 

 
Flight attendant Letušky  

Zpět (1. strana) 
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8. den 
 

Datum: 10. 9. 2012 

Náplň práce: Ráno jsme se po pěkném víkendu vydali opět na praxi do Santa 

Fe. Hned ráno jsme dopleli rozdělaný záhon a poté nám pan Carlos dal bedny s fazolovými 

lusky, které jsme měli vyloupat, což jsme taky dělali do konce praxe.  

Nové informace z oboru: Loupání fazolí „Fava“ 

Doprovodný program: Odpoledne jsme pak měli test ze španělštiny a dostali jsme od 

Moniky hodinu španělštiny navíc, kde nám vyprávěla o španělských svátcích. 

Večer jsme se potom vydali společně s Agnieszkou do města na tzv. „Tapas tour“. Tapas jsou 

typické pro každou španělskou restauraci, bar  či vinárnu. Nepřeberné množství misek s 

různými dobrotami. Misky s plátky sušené šunky, misky s olivami plněné různými pastami, 

misky se sýrem, klobáskami, s různě upravenými rybami, s kroketami, masovými kuličkami, 

misky s plody moře apod. To všechno jsou tapas. Tradice tapas podávaných ke každému 

vínu, sherry  nebo pivu  se brzy rozšířila z rodné Andalusie po celém Španělsku. 

  

Nová slovní zásoba 

 
Alpucharas čokoláda 

 
 Patatas Brambory 

 
Salsa de tomate Rajčatová salsa 

 
Atún Tuňák 

 
Belém Betlém 

 
Beach Pláž 

 
 Cabbage Zelí 

 
Spinach Špenát 

 
Tuna Tuňák 

 
Beans Fazole 

Zpět (1. strana) 

http://slovnik.vareni.cz/restaurace/
http://slovnik.vareni.cz/bar/
http://slovnik.vareni.cz/oliva/
http://slovnik.vareni.cz/syr/
http://slovnik.vareni.cz/vino/
http://slovnik.vareni.cz/sherry/
http://slovnik.vareni.cz/pivo/
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9. den 

 

Datum: 11. 9. 2012 

Náplň práce: Na praxi jsme dodělali fazole, které kluci nakonec začali loupat 

způsobem, který nám poradil Carlos a to pomocí větráků. Když se totiž fazolové lusky podrtí, 

jsou lehčí než semeno. Tedy při přesypávání fazolí z bedny do bedny, pomocí puštěného 

větráku prázdné fazolové lusky odletí pryč. Poté jsme připravovali další záhonky pro zasazení 

salátu. 

Nové informace z oboru: Loupání fazolí Fava, sazení Salátu. 

Doprovodný program: Muzeum Sacromonte. Vydali jsme se prohlédnout si muzeum 

Sacromonte, kde jsme zjistili, jak žili lidé v minulosti v jeskyních, ale také v dnešní době. 

Volnočasové aktivity: Psaní deníku praxe. 

 

Nová slovní zásoba 

 
Probadores Zkušební kabinky 

 
 Ir en bicí Jet na kole 

 
rucho Hodně 

 
Tomar el sol Opalovat se 

 
De ropa Oblečení 

 
Ferry Trajekt 

 
 Tissues Kapesníky 

 
Dumpling Knedlíky 

 
Fertilizer Hnojení 

 
transplants Kytky na přesazení 

Zpět (1. strana) 
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10. den 
 

Datum: 12. 9. 2012 

Náplň práce: Na praxi jsme začali dělat další záhon, což obsahovalo vykopat 

plevel, vybrat jej a navézt na kompost. Carlos nám také vysvětlil pojem „verni kompost“ což 

je vlastně hromada zbytků ze zahrady, smíchaná s kravským hnojem, do kterého si přidají 

žížaly, pro které je to vlastně potrava. Dále jsme pleli plevel ve fóliovníku, mezi rajčaty a 

paprikami.  

Nové informace z oboru: Pletí plevele, verni kompost 

Doprovodný program: Návštěva parku José Garcia Lorca. Což byl slavný španělský 

básník 

Volnočasové aktivity: Prohlídka obchodů a ulic v jiné části Granady 

 

Nová slovní zásoba 

 
Zumo Šťáva 

 
 Tinto Červené víno 

 
En Salada Salát 

 
Gambas Krevety 

 
Uva    Hroznové víno 

 
Irrigation    Zavlažování 

 
 Conserwatory Zimní zahrada 

 
To plant Pěstovat 

 
To sow Sázet 

 
To weed Plít 

Zpět (1. strana) 
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11. den 
 

Datum: 13. 9. 2012 

Náplň práce: Ve skleníku jsme dneska pleli plevel a likvidovali staré sazenice 

rajčat a paprik. Nachystali jsme si půdu pro další záhony, do kterých budeme nejspíš sadit 

salát a rajčata. Ke konci pracovní doby jsme dělali očka na šňůru dlouhou 220cm. K čemu to 

je zatím nikdo nevíme.  

Nové informace z oboru:  

Doprovodný program: Dneska jsme měli prodlouženou siestu, protože pro nás žádný 

doprovodný program připraven nebyl. V době siesty jsme dopisovali deníky praxe a 

odpočívali.  

Volnočasové aktivity:   

 

Nová slovní zásoba 

 
Duchar Sprchovat 

 
 Lavar Prát 

 
Aňos Roky 

 
Nacionalidad Národnost 

 
Nombre  Jméno 

 
To harvest Sklízet 

 
 To water Polévat 

 
To transport Přesazovat 

 
To cut Sekat/ řezat 

 
To mow Sekat trávu 

Zpět (1. strana) 
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12. den 
 

Datum: 14. 9. 2012 

Náplň práce: Na praxi jsme ryli další záhonky, do kterých se pravděpodobně 

bude v dalších dnech sázet salát nebo rajčata. Kluci se zabývali umýváním plachet, které jsme 

vynesli ze skleníku, zatímco druhá skupina vázala rajčata ve skleníku na provázky s očkama, 

které jsme si den předtím navázali.  

Nové informace z oboru: Vázání rajčat 

Doprovodný program: Výlet k moři do města Almuňécar. 

Volnočasové aktivity: Dopisování deníků praxe, odpočinek. 

 

Nová slovní zásoba 

 
Pan Chléb 

 
 Te Čaj 

 
Queso Sýr 

 
Agua Voda 

 
Zumo Džus 

 
Grass Tráva 

 
Tree Strom 

 
Shrub Křoví 

 
Herb Bylina 

 
Corn Obilí 

Zpět (1. strana) 
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13. den 
 

Datum: 15. 9. 2012 

Náplň práce: Výlet do města Córdoba, které se nachází ve stejnojmenné 

provincii na řece Guadalquivir. Byli na hradě Alcazár, kde jsme si prošli krásné zahrady 

s fontánami a sochami. Poté jsme se byli podívat na Mezquitu, která je třetí největší na světě a 

jako jediná má vevnitř i katedrálu.  

Nové informace z oboru: Poznání Córdoby. 

Doprovodný program:    

Volnočasové aktivity: Dopisování deníku praxe 

14. den 

 

Nová slovní zásoba 

 
Por favor Prosím 

 
 Gracias Děkuji 

 
Denada Není zač 

 
Qué Co 

 
Dondé Kde 

 
Rain Déšť 

 
Snow Sníh 

 
Fog Mlha 

 
Ice Led 

 
Sunshine Sluneční světlo 
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14. den 

Datum: 16. 9. 2012 

Náplň práce:  V 8 hodin ráno, jsme se s učiteli vydali do místní Katedrály na 

mši. Po cestě jsme navštívili další dva menší kostely, kde se také konala mše. Po obědě jsme 

se spolu s druhou českou skupinou, polkami a Monikou vydali na prohlídku největší 

Granadské i andaluské památky – Alhambru. Zde jsme viděli jak zahrady Generalife tak 

samotnou La Alhambru 

Nové informace z oboru: Prohlídka největší Andaluské památky 

Doprovodný program: Nákupy suvenýrů v místním obchůdku Al sur de Granada   

Volnočasové aktivity: Příprava na poslední pracovní den 

 

 

Nová slovní zásoba 

 
Negro Černý 

 
 Rojo Červený 

 
Blanco Bílý 

 
Azul Modrý 

 
Verde Zelený 

 
Beef Hovězí 

 
Pork Vepřové 

 
Chicken  Kuřecí 

 
Bacon Slanina 

 
Ham Šunka 
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15. den 

Datum: 17. 9. 2012 

Náplň práce:  Poslední pracovní den pro nás Carlos přichystal „barbecue“. 

Předtím jsme však museli dodělat ještě poslední dva záhony před skleníkem a ve skleníku. 

V dobrých 35°c to opravdu nebylo nic jednoduchého, ale poradili jsme si i s tímto úkolem. 

Zúčastnili jsme se tedy barbecue. Carlos pro nás připravil opravdu širokou škálu jídla, od 

masa až po klobásy.  

Nové informace z oboru: Zavlažování, španělské grilování 

Doprovodný program:  Večer jsme si zahráli s polkami a Ostraváky hru. Byli jsme 

rozděleni do skupin, kdy každá skupina dostala papíry s úkoly. Měli jsme tedy chodit po 

místech, které už jsme za dobu pobytu dobře znali a zjišťovat různé informace. Podotýkám, že 

všechny úkoly byly napsány španělsky a anglicky. Nakonec se nám ale podařilo vše rozluštit 

a dosáhnout cíle 

Volnočasové aktivity: Spánek, příprava na cestu domů 

Nová slovní zásoba 

 
Coche  Auto 

 
Tranvía Tramvaj  

 
Autobus Autobus  

 
Avión Letadlo 

 
Bici Kolo  

 
Lamb Jehněčí 

 
Liver Játra 

 
Turkey Krocan 

 
Duck Kachna 

 
Sousages Párky 
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16. den 
 

Datum: 18. 9. 2012 

Náplň práce:  Náš poslední den ve Španělsku jsme věnovali výletu do části 

pohoří Sierra Nevada, zvaném Las Alpujarras. Kde jsme společně prošli túru asi 7km dlouhou 

do města Bubión, kde jsme si udělali malou přestávku a poté pokračovali do města Lanjaron, 

kde jsme se byli podívat v muzeu šunky. Tato oblast je také známá svými vyšívanými 

koberečky. Večer pro nás poté přijeli Chosé a Juan a odvezli nás dodávkami zpět do Granady. 

Nové informace z oboru: Poznání typických španělských horských obcí.  

Doprovodný program:  / 

Volnočasové aktivity: Balení věcí, poslední nákupy suvenýrů 

Nová slovní zásoba 

 
Paisaje Krajina 

 
Mar Moře 

 
Bosque Les 

 
Desierto Poušť 

 
Costa Pobřeží 

 
Plastic Umělá hmota 

 
Cloth Tkanina 

 
Cotton Bavlna 

 
Wool  Vlna 

 
Linen  Len 
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17. den 
 

Datum: 19. 9. 2012 

Náplň práce:  V 5 hodin ráno jsme se s Juanem a Choséem vydali dodávkami 

do Madridu na letiště, odkud jsme v 11 hodin odlétali do Paříže. Tam jsme bohužel museli 

poměrně dlouho čekat na druhé letadlo, které nás dovezlo až do Prahy na Ruzyňské letiště, 

odkud jsme se Air busem dostali na Hlavní pražské nádraží. Z nádraží jsme se poté rychlíkem 

dostali po několika hodinové cestě do Ostravy na Svinovské nádraží, kde už si pro nás přijeli 

rodiče. 

Nové informace z oboru:  Cestování dodávkami, letadly a vlakem 

Doprovodný program:  Rozchod na Pařížském letišti nebo na nádraží v Praze  

Volnočasové aktivity: Spánek v různých dopravních prostředcích.  

Nová slovní zásoba 

 
Niňo Dítě 

 
Abuelo Dědeček 

 
Tío Strýček 

 
Primo Bratranec  

 
Padres Rodiče 

 
Silk Hedvábí 

 
Polyester  Polyester 

 
Wood Dřevo 

 
Lace Krajka 

 
Coal  Uhlí 
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