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Charakteristika firmy a oblasti 
 

Název firmy je Alsur de Granada, pracujeme na jednom z jejich pozemků. Konkrétně na 

zahradě, kde se nachází fóliovník, do kterého jsme nasázeli rajčata, hlávkové zelí a celer. Pro 

firmu je zásadní mít všude nainstalované zavlaţování, se kterým jsme se důkladně seznámili. 

Okolní krajina je suchá kvůli vysokým teplotám přes den, tudíţ se zde nachází většinou 

sušiny. Mezi nejvýznamnější pohoří patří Sierra Nevada, kde se dá v zimě velmi pěkně 

zalyţovat, a Sierra Morena, dále pak Cordillera Bética či Serranía de Ronda. Andalusie je 

jedna z autonomních oblastí Španělska, která se nachází se na jihu Pyrenejského poloostrova. 
Tato firma vlastní i soukromý obchůdek na rohu u staré městské brány. Mají zde velice široký 

sortiment od zeleniny po mnoho druhů vín. 

Majitel této firmy vlastní rovněţ několik dalších rezidencí v okolí Granady, které jsou také 

velmi prospěšné. 

Zpět (1. strana) 
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1. den 
 

Datum: 3. 9. 2012 

Náplň práce: Z Opavy se jelo 5:11 vlakem do Ostravy. Na Svinovském  nádraţí jsme čekali 

na Pendolíno, které jelo 6:45 během cesty jsme dostali pití. Do Prahy jsme 

dorazili něco po deváté během pár minut přijel airbus, který nás dovezl na 

Ruzyňské letiště. Po celkovém odbavení a kontrolou příručního zavazadla jsme 

si prohlídly pár obchůdků. Odlet byl hlášen na 11:10 let trval přibliţně hodinu 

a půl. Přistáli jsme na letišti v Paříţi které se jmenuje Charles de Gaulle, tam 

jsme strávili asi dvě hodiny. Odlet měl být v 14:03, ale o dvacet minut nám ho 

posunuli tudíţ 13:55 se otevírala naše brána s číslem 27 a my jsme nastoupili 

na palubu letadla. Do Madridu let rovněţ trval hodinu a půl. Kolem páté 

hodiny jsme si vyzvedávali kufry. Po té se jelo dvěma dodávkami do Granady, 

cesta trvala asi pět hodin. Kdyţ jsme dojeli na místo dostali jsme studenou 

večeři formou Boeadillo coţ je houska se sýrem a šunkou. Po té jsme se šli 

ubytovat a osprchovat. 

Nové informace z oboru: Cestou jsme si všimli červené půdy, která je velmi úrodná, jelikoţ 

obsahuje velké mnoţství minerálů, ale ty se rychle vyčerpají. 

Dále jsme kolem dálnice neviděli ţádné billboardy jelikoţ je to 

tady zakázané a zůstali tam pouze velcí ţelezní býci natření na 

černo (Ti se berou jako tradice.) 

Doprovodný program: Diskotéka v autě cestou z Madridu do Granady se zastávkou u 

restaurace, kde jsme se mohli občerstvit. 

Volnočasové aktivity: Vybalování svých věcí do skříně a odpočinek. 
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Nová slovní zásoba 

 
Buenos diaz  dobrý  den  

 
 Adioz Nashledanou 

 
Hola Ahoj 

 
Gracias Děkuji 

 
Sí, por favor ano, prosím 

 
Reaper Sekačka 

 
Dig Kopat 

 
Sow Osévat 

 
Rake Hrábě 

 
Horn Srpek 

Zpět (1. strana) 
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2. den 
 

Datum: 4. 9. 2012 

Náplň práce: Bydlíme ve staré čtvrti Granady která se jmenuje Albacin, dozvěděli jsme se ţe 

zde mají velmi důmyslnou kanalizaci, která přetrvává uţ mnoho let coţ je 

pozoruhodné, na rozdíl od severu kde je kanalizace novější, ale horší. Kdyţ 

jsme šli na prohlídku Granady v 11:00 prošli jsme Maurskou zahradu, kde byly 

dvě fontánky a mezquita, pak jsme šli do Zahrady univerzity de Granada, kde 

bylo menší jezírko s rybkami a posezení. Zde mají zahrady reprezentativní 

účely a jsou určeny k odpočinku a relaxaci. Pak jsme šli kolem řeky Rio de 

Darro, ve které se těţilo zlato. Prošli jsme Arabskou a Paříţskou čtvrtí které 

jsou hodně známé pro turisty. Dále jsme pošli Univerzitní čtvrť, kde bylo 

mnoho obchůdků a chodili tam ţeny s tymiánem, které nabízeli věštění 

budoucnosti. Po té jsme šli na oběd který se konal ve 14:00 a měli jsme Paellu. 

Po obědě je vţdy siesta do pěti hodin a od pěti hodin chodíme na španělštinu 

do jiné budovy, která je asi 10 minut chůze od ubytovny. Ten den jsme 

probírali základní fráze typu, jak se jmenuješ, kde bydlíš, jak jsi starý, jak se 

máš a pozdravy. Španělština je vţdy do sedmi hodin a pak jdeme na večeři. Po 

té je volnočasový program. 

Nové informace z oboru: Po okolí chrámů a univerzitní čtvrtě se potulují ţeny se 

sušeným tymiánem v ruce, v případě ţe rostlinu stisknete, ţena 

vám za 5euro vyčte budoucnost. Paella je rýţe s paprikou a 

kuřecími palicemi na kari a dělá se na obrovské pánvi. 

Doprovodný program: Zjistili jsme kde můţeme nakoupit suvenýry a, ţe s Arabskými 

prodavači se dají smlouvat ceny, po večeři jsme se sami vydali do 

města, tam jsme vyzkoušeli Tapas coţ je jídlo které se zde podává 

k nápojům. 

Volnočasové aktivity: O siestě jsme se bavili ve společenské místnosti, která se nachází 

v jeskyni, kde bydlí krom nás a učitelů zbytek účastníků. 
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Nová slovní zásoba 

 
Por favor Prosím 

 
 La Plaza Ulice 

 
Hombre Muţ 

 
Trabajo Pracovat 

 
Grupa Skupina 

 
Tractor Traktor 

 
Harvester Kombajn 

 
Shovel Lopata 

 
Tiller Kultivátor 

 
Grass trimer Strunová sekačka 

Zpět (1. strana) 
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3. den 
 

Datum: 5. 9. 2012 

Náplň práce: Ráno jsme po snídani, kolem sedmé hodiny vyrazili na místo našeho 

pracoviště, coţ je bio farma. Tam jsme okopávali záhonky a vytrhávali plevel. 

Po té jsme si i připravili půdu na zasazení kaktusů a bazalky, které jsme rovněţ 

zasadili a zalili. Po práci nás naši zaměstnavatelé odvezli auty do Santa Fe kde 

jsme počkali na autobus, který nás dovezl zpět do Granady a šli jsme na oběd. 

Po obědě byla klasicky siesta. Po siestě jsme se věnovali Španělštině, kde jsme 

probírali čísla a další potřebné fráze. 

Nové informace z oboru: Místo klasických skleníků se do rámů vsazují místo skla plastové 

tabule, nebo se pouţívá fóliovník. Je zde velmi úrodná půda, 

často ale suchá, proto je velmi důleţité zavlaţování 

Doprovodný program:  Prohlídka tabákového, kukuřičného, artyčokového a chřestového 

pole a koňských výběhů, kde chovají Andaluské koně. Večer se 

rovněţ vyrazilo do města prohlédnout si okolí. 

Volnočasové aktivity: Prohlídka a pouţití hřiště v Santa Fe, hřiště bylo ve stylu 

posilovacích spíše strojů na protaţení svalů. Ve Španělsku je to 

velmi běţné a oblíbené, hlavně mezi sportovci.  
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Nová slovní zásoba 

 
Studia  Studuji 

 
 Universiád  Univerzita 

 
Como  Jako 

 
Bombero Hasič 

 
Abogada Advokátka 

 
Ewer Konev 

 
Mesh Pletivo 

 
Wheels Kolečka 

 
Knife Nůţ 

 
Spur Vlečka 

Zpět (1. strana) 
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4. den 
 

Datum: 6. 9. 2012 

Náplň práce: Na farmě jsme opět odplevelovali a chystali půdu na sadbu. Vţdy od desíti 

máme pauzu na půl hodinky a pan Carlos s jeho spolupracovníkem nám 

nachystají svačinu a dostatek vody a skleniček. Kvůli horku máme neustálí 

přístup k pitné vodě, takţe naše pracovní podmínky jsou velmi dobré jelikoţ 

začínáme ráno  kdy ještě není tak horko a končíme kolem půl 1, abychom ze 

Santa Fe dorazili včas na oběd. Vaří nám tu opravdu dobře, jelikoţ zdejší 

kuchař je ve svém oboru opravdový umělec. Na španělštině jsme probírali 

popis osoby, coţ je barva pleti, výška, délka vlasů, pak ještě názvy nářadí. 

Nové informace z oboru: Na bio farmě zakládají komposty, aby tak měli kvalitní substrát 

na sadbu. Díky velkému mnoţství plevelu je kompost často 

doplňován. 

Doprovodný program: Prohlídka zbytku areálu bio farmy, prohlédly jsme si kde pěstují  

tyčková rajčata, dýně, chřest, melouny a hřebíček. V dalších 

zahradách byl ještě pór a cibule, hlávkový salát, artyčoky a 

bazalku.  

Volnočasové aktivity: Večer jsme se dívali na film ve společenské místnosti, která se 

nachází v jeskyni, film byl ve španělštině s anglickýma titulkami 

a nazýval se Volver a reţíroval ho Pedro Almo Dóvar. 
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Nová slovní zásoba 

 
Dentista Zubař 

 
 Directoro Reţisér 

 
Solido Voják 

 
Pintok Malíř 

 
Estudiante Student 

 
Hammer Kladivo 

 
Ax Sekera 

 
Plow Pluh 

 
Harrow Brány 

 
Sprayer Postřikovač 

Zpět (1. strana) 
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5. den 
 

Datum: 7. 9. 2012 

Náplň práce: Práce byla opět podobná a odplevelovali jsme. Na svačinu jsme dostali bagetu 

politou olivovým olejem, jiné byli se salámem a další potřené jamem, k tomu 

jsme dostali colu a vodu, kdo chtěl mohl ochutnat rajčata či hroznové víno, 

jablka nebo meruňky. Po práci jsme dorazili na oběd, který byl jako vţdy 

vynikající. Po obědě jsem vyuţila siesty k dopisování deníku praxe. Po té jsme 

šli na španělštinu, kde jsme probírali rozhovor, abychom věděli jak se kde 

dostat. Po španělštině nastal čas na večeři. 

Nové informace z oboru: Dověděli jsme se, ţe zavlaţování je na našem pracovišti zavedeno 

tak ţe hadice je zakopaná v zemi a vţdy je kolem stromu či větší 

rostliny udělaný kruh, tato hadice je pak opět zkopaná a u další 

rostliny je další kruh (u menších rostlin není kruh kolem kaţdé ale 

zavlaţovaní se táhne podélně kolem ní.) Toto zavlaţování je 

kapkové. 

Doprovodný program: Po večeři jsme opět nahlédli do deníků praxe a věnovali se úklidu 

svého pokoje. 

Volnočasové aktivity: Večer jsme vyrazili do města nakupovat suvenýry, ale moc jsme 

toho nestihli. Cestou jsme potkali mnoho potulných hudebníků 

nebo profesionálních ţebráků. 
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Nová slovní zásoba 

 
La tarde Odpoledne 

 
La notes Večer 

 
La maňana  Ráno 

 
Profesor Profesor 

 
Nombre Jméno 

 
Pump Čerpado 

 
Scissors Nůţky 

 
Pliers Kleště 

 
Wire Drát 

 
Pin Kolík 

Zpět (1. strana) 
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6. den 
 

Datum: 8. 9. 2012 

Náplň práce: Ráno jsme měli snídani na 9 hodin ráno a v 10:15  jsme vyrazili na túru do Las 

Cahorras, jeli jsme autobusem do vedlejšího města a od tam jsme podnikli 

výšlap v Sieře Nevadě. Túra byla namáhavá, ale všichni jsme ji obdivuhodně 

zvládli, při kaţdé moţnosti jsme si namočili čepice, jelikoţ slunce bylo 

opravdu ostré. Autobus nám jel asi 14:50, kdyţ jsme dojeli do města měli jsme 

rozchod a sraz na ubytovně. Prošli jsme pár obchodů a kolem páté hodiny jsme 

byli na ubytovně. Dnes jsme španělštinu neměli. 

Nové informace z oboru: Cestou jsme viděli mnoho horolezců, kteří lezli po okolních 

skalách u uzoučké stezky, kterou jsme procházeli. Při přechodu 

přes mosty jsme si museli dávat pozor na to abychom chodili po 

skupinkách ve čtyřech či méně aby to most vydrţel. 

Doprovodný program: Někteří z nás šli na zdejší kulturní akci, flamenco show. Někteří 

místo toho měli libovolný program dle moţností a to buď zůstat 

na ubytovně, nebo jít do města prohlédnout si nějakou zajímavost. 

Volnočasové aktivity: Opět jsme šli nakupovat suvenýry a prohlíţeli si obchody. 
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Nová slovní zásoba 

 
Ni fu ni fa  Nijak 

 
 Furgoneta Dodávka 

 
Perro  Pes 

 
Dónde vives kde bydlíš 

 
Papel Papír 

 
Hose Hadice 

 
 Stone Kámen 

 
Loam Hlína 

 
Fence Ohrada 

 
Garden Zahrada 

Zpět (1. strana) 
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7. den 
 

Datum: 9. 9. 2012 

Náplň práce: Ráno jsme měli snídani na půl devátou a v devět hodin jsme vyjíţděli směrem 

do Malagy , tam jsme si prohlídli přístav a komplex Castillo de Gibralfaro. Po 

té jsme šli na pláţ a tam jsme strávili celou dobu aţ do 16:45. Tam i zpět jsme 

jeli stejnými auty jako z Madridu do Granady. Téměř všichni jsme se spálili, 

ale moře bylo opravdu skvělé, voda nebyla ani moc studená, ale slunce bylo 

ostré. Na večeři jsme dnes měli španělskou kuchyni, byli to těstoviny s mletým 

vařeným masem a salát. 

Nové informace z oboru:  Kolem dálnice v místech kde jsou skály, je bezpečnost zajištěna        

pletivy které jsou nataţeny od vrcholků aţ k úpatí skály a brání 

pádu kamenů na vozovku. 

Doprovodný program: Dnes jsme se po večeři plně věnovali deníkům praxe jelikoţ zítra 

bude menší kontrola a učíme se na zítřejší zkoušku ze španělštiny.  

Volnočasové aktivity: Sbírání mušlí na pláţi, koupání se a další aktivity na pláţi jako 

třeba házení si míčkem ve vodě. 

Nová slovní zásoba 

 
Rubio Blond 

 
 Moreno Černovlasý 

 
Alto Vysoký 

 
Bajo Nízký 

 
Riza Kudrnatá, s vlnitými vlasy 

 
Field Pole 

 
 Stable Stáj 

 
Flower Květina 

 
Seedling Sazenice 

 
Port Přístav 

Zpět (1. strana) 
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8. den 

 

Datum:  10. 9. 2012 

Náplň práce:  V práci jsme se věnovali vyloupávání fazolí z lusků odrůdy Fava. Tuto činnost 

jsme prováděli po celou pracovní dobu, aţ na pár jedinců kteří šli nachystat 

zavlaţovací systém pro sazenice celeru, které později další skupinka zasadila 

na určená místa, kde budou mít dostatek vláhy pro růst. Po práci jsme opět jeli 

ze Santa Fe autobusem na ubytovnu a šli jsme na oběd. Po siestě jsme měli 

naplánovanou poslední hodinu španělštiny a psali jsme jiţ slíbený test. 

Nové informace z oboru: Naučili jsme se novou metodu loupání fazolí. Funguje to tak ţe 

v bedýnce se sklizené lusky pošlapou, po té se před větrákem 

pomalu vše co je v bedýnce přesype do prázdné bedýnky, díky 

větráku se prázdné lusky odfouknou a fazolky padají do 

nachystané bedny. Tento proces se opakuje několikrát. 

Doprovodný program: Tento večer byl doprovodný program nachystán formou Tapas 

tour, coţ znamená ţe se chodilo po restauracích či jiných 

zařízeních kde se k pití podává tapas. Tento program byl zaměřen 

na poznávání španělské kuchyně a prastaré tradice Tapas. 

Volnočasové aktivity: Ti kteří se Tapas tour neúčastnili zůstali na ubytovně a měli 

moţnost věnovat svůj čas deníkům praxe či odpočinku. 
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Nová slovní zásoba 

 
Gente Lidé 

 
 Ruido Hluk 

 
Caballo blanco Bílý kůň 

 
Aprender Naučit se 

 
Pelo Vlasy 

 
Rye Ţito 

 
Corn Kukuřice 

 
Pumpkin Dýně 

 
Tomato Rajče 

 
Asparagus Chřest 

Zpět (1. strana) 
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9. den 
 

Datum: 11. 9. 2012 

Náplň práce: Ve firmě jsme opět loupali fazolové lusky a vybrané skupinky chystali další 

stanoviště pro sadbu, opět se musel nachystat zavlaţovací systém a mohlo se 

sadit, tentokrát jsme sadili hlávkový salát. Kvůli psům, kteří by záhony mohli 

poškodit se mělo stavět oplocení, bohuţel stále není dokončeno. O siestě jsme 

sledovali film ve společenské místnosti. 

Nové informace z oboru: Výsadba salátu se prováděla okolo zavlaţování, na nachystané 

vazeniště se natáhli čtyři hadice, které v sobě mají díry aby voda 

mohla odkapávat přímo u rostliny, podél těchto hadic se vysadili 

sazenice salátu ve vzdálenosti 25cm aţ 3O cm od sebe. 

Doprovodný program: Po siestě jsme vyrazili na pěší výlet do ,,kolébky Flamenca“ byla 

to jeskyní obydlí, které obývali tehdejší cikáni, díky smíšení 

několika kultur vyniklo flamenco. A my jsme měli tu moţnost 

vidět to kde ţili a jak ţili přímo v Museu Cuevas del Sacromonte. 

Volnočasové aktivity: Ve volném čase jsme si zašli nakoupit potřebné věc do 

supermarketu, který je poblíţ, po té jsme sledovali večerní film na 

pokoji. 
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Nová slovní zásoba 

 
Azada Kopačka 

 
 Geradaňa Kosa 

 
Noz Srp 

 
Aburido Znuděný 

 
Visitar Navštívit 

 
Artichoke Artyčok 

 
Spinach Špenát 

 
Onion Cibule 

 
Brush Smeták 

 
Cord Šňůra 

Zpět (1. strana) 
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10. den 
 

Datum: 12. 9. 2012 

Náplň práce: Ráno jsme v práci dokončovali proces s fazolemi a sbírali jsme fazole které při 

práci  popadali a přefoukávali  další dvě bedny, po té jsme své pracoviště 

uklidili a šly odplevelovat další plochu zahrady. Touto prací jsme se zabývali 

aţ do konce dnešní praxe. Po praxi jsme opět jeli na ubytovnu a po obědě se při 

siestě věnovali prohlíţením jiţ nafocených fotek a u toho jsme poslouchali 

hudbu, někteří z nás se dokonce i prospali. 

Nové informace z oboru: Pan Carlos nám vysvětloval funkci Vermi kompostu, který se na 

farmě vyrábí. Tím ţe veškerý plevel, který vytrháme, dáváme na 

tvárnicemi ohraničené místo, vţdy se pak hromada bio odpadu 

přikryje plachtou a zavlaţí se. Díky zavlaţení se zvýší vlhkost, to 

pak dopomáhá zrání kompostu. Do takhle připraveného kompostu 

se dají ţíţaly, které tento kompost pomáhají přetvářet v kvalitní 

bio substrát. 

Doprovodný program: I dnes byl naplánován výlet po siestě a to do parku ve kterém se 

nachází dům významného spisovatele, básníka a dramatika 

Joseho Garcia Lorcy a průkopníka gayů, bohuţel jsme si stihli jen 

prohlédnout park a vyfotit pár fotek pro informovanost našich 

zahradnic i jiných zájemců. Prohlídka domu se sice mohla 

uskutečnit, ale aţ od 18:45. Coţ je pozdě, kvůli večeři, která je 

v 19:00. 

Volnočasové aktivity: Po cestě z parku jsme si prohlédli pár obchodů a procházeli kolem 

sochy Krištofa Kolumba, která se nachází na náměstí kousek od 

naší ubytovny. 
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Nová slovní zásoba 

 
Leer Číst 

 
 Plaga Pláţ 

 
Quiero Chtít, mít 

 
Bollo Loupák 

 
Felize Šťastný 

 
Wood Dřevo 

 
 Iron Ţelezo 

 
Greenhouse Skleník 

 
Irrigation Zavlaţování 

 
Pail Kbelík 

Zpět (1. strana) 
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11. den 
 

Datum: 13. 9. 2012 

Náplň práce: Dnes jsme opět odplevelovali a přidávali plevel na vermi kompost. Po té jsme 

odklízeli menší kusy ţeleza, které leţeli v trávě, tak abychom do něj při 

odplevelování neuhodili nářadím. Svačina byla dnes výjimečně jiná neţ 

obvykle a to tak, ţe jsme ochutnali různé druhy zdejších salámů, dokonce nám 

naservírovali i sýr. Bylo to vše opravdu výborné. Ke konci pracovní doby jsme 

odměřovali a stříhali šňůru, zítra se dovíme k čemu ji pak pouţijeme (délka 

šňůry cca 2m) Po práci jsme opět jeli autobusem na ubytovnu. 

Nové informace z oboru: Na trsy hroznů se dávají bílé síťky, které brání ptákům 

v ozobávání plodů. Tyto síťky jsou uvázané, tak aby plody mohli 

bezpečně dozrát a měli dostatek místa v síťce. 

Doprovodný program: Dnes jsme se věnovali deníkům praxe a balením si věcí do 

batohu, na zítřejší výlet k moři. 

Volnočasové aktivity: O volném čase jsme si šli prohlédnout park, který je nedaleko 

ubytovny a cestou jsme minuly jednu ze starých městských bran. 

Nová slovní zásoba 

 
Nacer Udělat 

 
Fricas Smaţený 

 
Limon Citron 

 
Helado Zmrzlina 

 
Anable Milý 

 
Straw Sláma 

 
Hay Seno 

 
Weed Plevel, tráva 

 
Barn Barn 

 
Rope Lano 

Zpět (1. strana) 
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12. den 

 

Datum: 14. 9. 2012 

Náplň práce: Dnes jsme dokončovali naši práci z předchozích dnů a na místě, kde ještě před 

pár dny byl pouze plevel a tvrdá půda, se dnes nachází dvě parcely, přichystané 

k výsadbě. Po té jsme dokončovali stříhání a vázání provázků, které jsme 

následně pouţili na rajčata. Dnes jsme končili vyjímečně dříve a to v 11:45, 

abychom byli včas na brzkém obědě a mohli ve 14:00 vyjet k moři do 

Almuňecaru. Jeli jsme tam stejnými auty jako z Madridu do Granady. Večeře 

byla odloţená a hodinu tudíţ na 20:00 kvůli výletu, takţe jsme dojeli akorát na 

osmou hodinu večerní. 

Nové informace z oboru: Provázky, které jsme včera stříhali a vázali, jsme dnes pouţili 

k navazování rajčatových sazenic ve fóliovníku. Je to druh 

tyčkových rajčat, proto je třeba provázek po kterém by se mohli 

sazenice pnout. Provázek se musí zhruba ve ¾ rostliny dvakrát 

omotat okolo hlavního stonku, tak aby rostlinu nepoškozoval, pak 

se provázek zajistí dvěma uzlíky. Provázek musí být napnutý, tak 

aby nevznikal průvěs a aby rostlinu příliš netahal. 

Doprovodný program: Koupali jsme se v moři, které bylo opět teplé, tentokrát jsme 

nebyli na písečné, ale na kamenité pláţi. Pláţ ohraničovali vysoké 

panelové domy ze zadu a po stranách skály. 

Volnočasové aktivity: Vypracovávali jsme deník praxe a sledovali filmy. Někteří se 

věnovali výběru fotek pro zveřejnění na webu školy. 
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Nová slovní zásoba 

 
manguera Hadice 

 
calle Ulice 

 
manera Cesta 

 
coche Auto 

 
camiseta Tričko 

 
Apparatus Přístroj 

 
Leaves Listí 

 
Garlic Česnek 

 
Rut Říje 

 
Roe Srna 

Zpět (1. strana) 
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13. den 
 

Datum: 15. 9. 2012 

Náplň práce: Dnešní dopoledne jsme jeli na výlet do Cordóby, kde jsme navštívili třetí 

největší Mezquitu na světě a královské zahrady. Prošli jsme přes most, kde 

kdysi bývali významné sochy. Bohuţel jsme je nespatřili, jelikoţ jsou 

uschovány. Dále jsme procházeli jednou ze starých městských bran, která je 

dosud zachována. Cestou od Mezquity jsme míjeli pozůstatky chrámu, ze 

kterého zbylo pouze pár sloupů a základní kameny. Prohlídku jsme zakončili 

v obchodním centru, kde jsme dostali rozchod.  

Nové informace z oboru: Královské zahrady, které jsme viděli jsou velmi často upravovány 

a kvalitně zavlaţovány, aby keře a rostliny nabyli poţadovaného vzrůstu a tvaru. 

Doprovodný program: Moţnost prohlídky okolí Mezquity, moţnost rozchodu a 

nahlédnutí do obchodů se suvenýry 

Volnočasové aktivity: Zábava v autě cestou do Cordóby a zpět, k tomu jsme si procvičili 

dorozumívací schopnosti s naším řidičem Josem. Dále jsme po 

příjezdu relaxovali ve společenské místnosti. 

Nová slovní zásoba 

 
corazón Srdce 

 
 amor Láska 

 
invernadero Skleník 

 
semillero Pařeniště 

 
cadena Provázek 

 
Rains Otěţe 

 
 Industrious Pracovitý 

 
Break Rozbít 

 
Orchard Sad 

 
Adjustment Úprava 
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14. den 
 

Datum: 16. 9. 2012 

Náplň práce: Dnešní ráno jsme měli moţnost od deváté ráno jít na Nedělní mši svatou. Po 

mši svaté jsme šli na oběd, který byl přesunut na jednu hodinu. Kolem druhé 

jsme vyrazili směrem k Alhambře, kde jsme vyzvedli vstupenky. O půl čtvrté 

jsme měli začít prohlídku do té doby jsme si mohli prohlédnout zahrady a 

blízké okolí i s muzeem. Pak uţ začala samotná prohlídka paláce, kdyţ jsme jej 

celý prošli, dostali jsme se do zahrad, které patří k palácovému komplexu. 

Následně jsme zamířili na ubytovnu. 

Nové informace z oboru: V muzeu u Alhambry jsme si prohlédli mnoho zajímavých prvků 

architektury typických pro tento palác. 

Doprovodný program: Cestou na ubytovnu jsme minuli pár obchodů, jejíţ prodavači byli 

arabové, o těchto prodavačích nám naše průvodkyně a učitelka 

španělštiny Monika poradila pár věcí, to ţe se u nich občas dají 

usmlouvat ceny a to ţe jsou ochotní prodat téměř cokoli. 

Volnočasové aktivity: O volném čase jsem si volala s rodinou a později se vydala do 

společenské místnosti za ostatními. 
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Nová slovní zásoba 

 
Comprar Koupit 

 
Querer Chtít 

 
Ver Sledovat 

 
Caminar Procházet se 

 
Promesa Slíbit 

 
Elaboráte Pracný 

 
Juniper Jalovec 

 
Chrkalis Kukla 

 
Unrře Nezralý 

 
Pick-up Odvoz 

Zpět (1. strana) 
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15. den 
 

Datum: 17. 9. 2012 

Náplň práce: Dnes jsme měli poslední pracovní den, kdy jsme dovázali sazenice rajčat ve 

fóliovníku. Pak jsme měli barbecue party a pak jsme šli opět pracovat. Na dvou 

parcelách jsme vytvořili záhonky, sestrojili kapkový zavlaţovací systém a 

nasadili salát. Toto, ale není vše tyto parcely jsme museli nejdříve porýt, 

pohrabat a urovnat. Po práci jsme jeli na ubytovnu, tam jsme měli odpočinek a 

po večeři jsme se měli loučit s městem formou orientační a zjišťovací soutěţ.   

Nové informace z oboru: Při pokládání zavlaţovacího systému se klade důraz na to aby 

byla přesná délka hadic, tudíţ délka se musí přizpůsobit, tak aby 

hadice byla napnutá. V kaţdé hadici jsou dírky o vzdálenosti cca 

30cm vţdy jsou dvě z kaţdé strany. U kaţdé dírky se pak vysadí 

sazenice. 

Doprovodný program: V práci nám udělali barbecue party, kterou pořádal náš 

zaměstnavatel Carlos. Osobně nám griloval steaky a párky, 

k tomu jsme dostali colu a zeleninu. Tudíţ jsme tímto byli velice 

mile překvapení. 

Volnočasové aktivity: Odpočinek na pokoji a doplňování deníku praxe, ve zbytku času 

jsme hráli společenské hry a sledovali film. 
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Nová slovní zásoba 

 
turismo Turistika 

 
 agua Voda 

 
almuerzo Svačina 

 
romper Přestávka 

 
paisaje Krajina 

 
Pulb Duţina 

 
 Splendour Nádhera 

 
Rip Natrhat 

 
Work Pracovat 

 
Fireplace Ohniště 
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16. den 
 

Datum: 18. 9. 2012 

Náplň práce:  Předposlední den této zahraniční praxe jsme jeli na výlet do pohoří Alpujarras, 

kde nás auta vysadili v horní vesnici, kde jsme dostali krátký rozchod či 

odpočinek po dlouhém absolvování serpentýn cestou do vesnice. Z této vesnice 

jsme šli kamenitou stezkou okolo skal a podél potoku, po nějaké té hodince 

chůze jsme dorazili do niţší vesnice, kde jsme dostali čas na odpočinek a 

prohlédnutí si vesnice. Z této vesnice jsme šli do třetí, ta byla nejníţe a jen 1km 

od té druhé, tam nás čekal odvoz a další pauza. 

Nové informace z oboru: I přesto, ţe na většině místech ve Španělsku je velmi úrodná 

půda, tak jsme na této túře nenarazili na mnoho zahrad, ale 

teplomilnějším rostlinám méně závislejších na vodě se zde daří.  

Doprovodný program: Návštěva muzea šunky, kde jsme měli moţnost ochutnávky a 

zakoupení pravé sušené šunky. Také příleţitost nakoupit dárková 

vína domů pro rodiče a starší 18 let mohli ochutnat víno či jabčák. 

Volnočasové aktivity: Po příjezdu jsme se všichni věnovali balení si věcí do kufrů a 

následně odpočinku po namáhavém dni. 
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Nová slovní zásoba 

 
vela Svíčka 

 
tijeras Nůţky 

 
colgante Přívěšek 

 
pulverizador Postřikovač 

 
flor Květina 

 
seed Semeno 

 
bulb Ţárovka 

 
bottle Láhev 

 
diary Zápisník-diář 

 
cream krém 



  Kateřina Turková 

33 

17. den 
 

Datum: 19. 9. 2012 

Náplň práce: Dnes jsme vstávali ve čtyři ráno. Po snídani jsme vyjeli auty směrem Madrid. 

Z Madridu jsme odlétali v 12:35, let byl klidný a trval asi hodinu a půl. Mezi 

přivstání bylo v Paříţi, kde jsme čekali čtyři hodiny na letadlo do Prahy. 

V noční Praze jsme přistáli v 19:50. Po vyzvednutí kufrů jsme jeli MHD na 

Hlavní vlakové nádraţí, poté jsme jeli rychlíkem do Ostravy.  

Nové informace z oboru: Okolo většiny cest bylo vysazeno mnoho polí s olivovníky a 

skleníků s rajčaty.  

Doprovodný program: Učitelé nám shrnuli jejich názory na naši práci a na náš přístup 

k ostatním věcem, rozebrali jsme co vše je nutné dokončit ve 

škole, tudíţ bychom měli mít v pondělí sraz.  

Volnočasové aktivity: Četba v letadle a relaxace v odpočinkové zóně na letišti v Paříţi. 

Po zbytek cesty nás zmáhala únava, tudíţ jsme spali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět (1. strana) 
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Nová slovní zásoba 

 
Decir adiós Loučit se 

 
castillo Hrad 

 
aeropuerto Letiště 

 
carretera Dálnice 

 
viajar Cestovat 

 
bend Pohyb 

 
Departue Odlet 

 
Arrival Přílet 

 
dew Rosa 

 
shine Svit 
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