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Charakteristika firmy a oblasti 

 Andalusie je nejlidnatější a druhé největší autonomní společenství a historické 
území na jihu Španělska při pobřeží Středozemního moře a Atlantského oceánu. 
Metropolí regionu je Sevilla. Na sever Andalusie zasahuje pohoří Sierra Morena, na 
východě Sierra de Segura na jihu pak pohoří Cordillera Penibética se Sierrou 
Nevadou. Dělí se na 8 provincií. Andalusie je známá pro svoji maurskou architekturu. 
Andalusie byla už od nejstarších dob nejúrodnější částí Pyrenejského poloostrova s 
vyspělým zemědělstvím a městskými středisky.  

 

 

Název firmy je Al sur Granada. Pracovali jsme jen na jedné z několika zahrad. Firma 
se zabývá bioprodukcí. Na pozemku kde pracujeme je velký foliový skleník, několik  
záhonů, ovocné stromy nebo hroznové víno. Firma má ve městě malý, stejnojmenný 
obchůdek kde najdeme biopotraviny, vína atd. Ve firmě jsme čas věnovali například  
péči o kompost, odplevelování, příprava půdy pro výsev a výsadbu, budování 
zavlažovacího zařízení, práce ve foliovníku péče o osivo, sklizeň zeleniny péče o 
vinnou révu. Kontaktní osoby Hector Federico Santiago Perez, Alba Alponte. 

Zpět (1. strana) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Autonomn%C3%AD_spole%C4%8Denstv%C3%AD_%C5%A0pan%C4%9Blska
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1. den 

 

Datum: 3. 9. 2012 

Náplň práce: Cestování z Opavy do Španělska. 

Nové informace z oboru: Cestování vlakem, autobusem na Letiště Ruzyně a poté následoval let do 

Francie. Letiště se nazývalo Charles de Gaulle. A pak následoval let do Madridu. A pak pětihodinová cesta 

autem do Granady. Náš řidič se jmenoval Jose Manuel 

Doprovodný program: Cesta do Prahy trvala 3,5 hodiny. Poté následovala cesta na letiště přeplněným  

autobusem a nervozníma osobami. Let do Francie hlavního města Paříţ byl klidný. Ale let do Madridu byl o 

něco sloţitější. Ale zdárně jsme doletěli a v Madridu nás uţ očekávali  dva Španělé, kteří nás měli odvést na 

místo jménem Granada. Cesta byla poměrně klidná aţ na hlasitou hudbu, na kterou nejsme zvyklí. 

Volnočasové aktivity: Seznámení se zvláštní krajinou a residencí. 

Nová slovní zásoba 

 

Ano Si 

 

 Ne No 

 

Mám ráda Me gusta 

 

Jméno Nombre 

 

Ţádný problém No problema 

 
Vlak Train 

 
 Řídit Drive 

 
Rychlost Fast 

 
Lopata Shovel 

 
Hnojit Fertillit 

Zpět (1. strana) 

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

 

Datum: 4. 9. 2012 

Náplň práce: Prohlídka Granady s průvodcem. 

Nové informace z oboru: Granada je 18 největší město Španělska a 3 největší město 

Andalusie. První a druhé místo obsazují města Sevilla a Cordoba. Nejvýznamnější  

pamětihodnost je komplex Alhambra. Kolem města Granada je pohoří Sierra Nevada. 

Doprovodný program: Prošli jsme Maurské zahrady, arabské a areál radnice. Součástí 

vycházky byl anglicky mluvící průvodce. Viděli jsme hrad Alhambra. Navštívili jsme 

francouzkou čtvrt  se „zlatou“ řekou Darro, na které se kdysi rýţovalo zlato. 

. 

Volnočasové aktivity:  Procházka městem. Ochutnávání místních specialit. 

 

Nová slovní zásoba 

 

Jeskyně Cueva 

 

 Rok Aňo 

 

Hlasitost Volumen 

 

Třída Clase 

 

Kopec Colina 

 
Radnice Town hall 

 
Venkovní posezení Outdoor seating 

 
Budova Building 

 
Jeskyně Cave 

 
Kopec Hill 

Zpět (1. strana) 
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3. den 

 

Datum: 5. 9. 2012 

Náplň práce: První den ve firmě  Al Sur Granada. 

Nové informace z oboru: Třetí den nás čekalo seznámení s firmou kde budeme následujících 10 dní 

pracovat. Jméno firmy je Al Sur Granada. 

Doprovodný program: V ranních hodinách jsme vyrazili na autobus, který je od naší rezidence 15 

minut chůze. Hned první den a autobus nám ujel. Tak jsme čekali 20 minut na další autobus. Cesta trvala tak 

čtvrt hodiny.  Zastávka byla na znamení, takţe jsme byli rádi ţe snámi byli kantoři. Ve firmě nás uvítali poměrně 

mile. Vysvětlili nám s čím se budeme následující  dny potýkat. Uteklo to rychle a kolem druhé jsme uţ se na 

výborném obědě u nás v rezidenci. Do páté hodiny odpolední jsme měli siestu a poté nás čekali dvě hodiny 

španělštiny jako kaţdý jiný den. Tam nás lektorka Monika seznámila stím, ţe v pondělí 10.9. budeme psát 

písemku, a uvidí se kdo dostane certifikát.  

Volnočasové aktivity: Po kurzu španělštiny jsme se vydali do města poznávat noční Granadu. 

Překvapily nás staré paní, které prodávali rozmarýn, a jiné bylinky. Ale byli jsme upozorňěni na to, ţe tyto paní 

jsou  záludné a turisty okrádají o peníze. Takţe kdyby jste někdy Španělsko navštívili dávejte si na tady toto 

pozor. 

 

 

 

Není zač Denada 

 

 Plavat Nadar 

 

Hra Jugar 

 

Víno Sangríta 

 

Lepidlo Pegatina 

 
Lopatka Trovel 

 
 Rýč Spode 

 
Pluh Plough 

 
Nůţky Pruner 

 
Kopat Dig 

Zpět (1. strana) 
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4. den 

 

Datum: 6. 9. 2012 

Náplň práce: Opět práce ve firmě a společný večer u filmu. 

Nové informace z oboru: Čtvrtý den probíhal jako předešlý. V ranních hodinách jsme se opět odebrali na 

autobus ale s lektorkou Monikou s kterou jsme autobus stihli a  dorazili do firmy včas. Ale pro změnu jsme na 

pana Carlose čekali my. Poté co dorazil, seznámil nás co budeme do13:30 dělat. Náplň práce byla taková, ţe 

jsme pleli plevel. Abychom v následujících dnech mohli do připravené půdy začít sázet to co oni určí. Po práci 

nás čekala odpolední siesta, a poté opět kurz španělštiny. A potom jsme se těšili na večerní procházku  večerním 

městem. 

Doprovodný program: V kurzu španělštiny jsme probírali povahu, vzhled a osobnost člověka. 

Volnočasové aktivity:  Večer jsme strávili u filmu jménem Volver, reţisér Pedro Almodovar. A 

hlavní roli měla Penelope Cruz. Film byl s anglíckými titulky. 

a psaním deníku praxe. 

 

Nová slovní zásoba 

 

Nahněvaný Enfadado 

 

Spokojený Contento 

 

Nudící se Abarrido 

 

Nervózní Nerviso 

 

Smutný Trist 

 
Čtenář Reader 

 
Odpočinek Rest 

 
Polovina Half 

 
Svah Rise 

 
Osobní Personal 

Zpět (1. strana) 
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5. den 

 

Datum: 7. 9. 2012 

Náplň práce: Práce ve firmě. 

Nové informace z oboru: Ve firmě jsme pleli opět parcelu, vytrhávali trsy trávy. Také jsme 

zjistili, ţe mají fóliovníky místo skleníku. Ve fóliovníku jsou nataţeny hadice, které často 

zavlaţujíc co tam je vyseto. Například rajčata. 

Doprovodný program: Na kurzu španělštiny jsme se učili, jak vysvětlit trasu, kam se 

člověk chce dostat. A také opakovaní všeho, co jsme probrali, abychom nezapomněli na to, ţe 

v pondělí nás čeká zkouška. 

Volnočasové aktivity: Ve večerním volnu jsme opět trávili čas ve městě nakupováním 

suvenýrů, 

 

Nová slovní zásoba 

 

Bydlet Vivir 

 

 Psát Escribir 

 

Prosím Por favor 

 

Vařit Cocinar 

 

Vlasy Pelo 

 
Kořeny Roods 

 
Větve Brench 

 
Kmen Trunk 

 
Hlína Bulbs 

 
Květina Flowers 

Zpět (1. strana) 
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6. den 

 

Datum: 8. 9. 2012 

Náplň práce: Výšlap na Las Cahorras. 

Nové informace z oboru:    Dnes v 10:15 jsme vyrazili na autobusovou zastávku, kde nás autobus 

dovezl aţ do odlehlé vesničky, kde celý výšlap začal. Ze začátku byla cesta velice nepříjemná, nebyli 

jsme zvyklí na ostré slunce a kopce. Ale po nějaké té půlhodince, kopce ustály a začla být krajina 

velice zajímavá. Procházeli jsme kolem různých jeskyní, také jsme viděli menší vodopád. Také jsme 

byli seznámení, z čeho se vyrábí koště – Janovec Španělský. Také jsme viděli květ Agáve.. Kdyţ jsme 

se blíţili k cíly pochopili jsme, ţe to stálo za to. Ten výhled a ty hory za ten prolitý pot, a bolest noh to 

stálo.  Na vrcholku našeho cíle, kolem té 15:00 hodiny jsme pomalu slézali dolů, kde jsme mohli také 

vidět fíky či granátová jablka. Mnoho domů na vrcholcích mělo v zahradách také zvířata. Především 

osly. Kolem 16:00 jsme seděli v autobuse směr residence.  

Doprovodný program: Na výšlapu nám pořádně vyhládlo, takţe jsme se těšili na skvělou 

večeři od pana kuchaře Santiaga. Do residence přijeli další hosté ze sousedství, z Ostravy. 

 

Volnočasové aktivity:  Nohy jsem uţ skoro necítíla, takţe jsem si zašla jen do marketu pro 

nějaké pití a něco na zub a zbytek večera jsem strávil u počítače. 

Nová slovní zásoba 

 
Chleba El pan 

 
Večeře La cena 

 
Med El miel 

 
Trochu Un poco 

 
Mléko La lecke 

 
Plná Penze Full board 

 
Snídaně Breakfast 

 
Rýč Spode 

 
Traktor Tractor 

 
Síto Sieve 
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7. den 

 

Datum: 9. 9. 2012 

Náplň práce: Výlet k moři a procházka po městě Malaga. A prohlídka španělské pevnosti 

Castillo de Gibralfaro. 

Nové informace z oboru: Dnes jsme se konečně prospali, a vyrazili jsme asi na dvouhodinovou cestu do 

města Malage. Kde na nás čekala prohlídka španělské pevnosti, z  kterého šlo vidět na celé město Malage. 

Například jsme viděli i přístav s loděmi. Poté jsme se těšili na pláţ, kde bylo velice nádherně. Moře bylo teplé. 

Mnoho mušlí tam bylo, coţ jsem nečekala. Jelikoţ sem byla vţdy jen v Chorvatsku, a tam toho tak moc není. Po 

pětihodinovém odpočivání na pláţi pro nás přijeli auta a jeli jsme zpět na naší residenci. Cesta utekla poměrně 

rychle, jelikoţ jsme všichni byli unavení. 

Doprovodný program: Po celou dobu nás doprovázela slečna Aňeţka, která nám řekla důleţité 

informace jak o španělské pevnosti tak i o městě. Také nás upozornila na velice krásnou flóru, která se cestou 

nacházela všude kolem nás. Také jsme narazily na fíky. 

Volnočasové aktivity: K večeru a po celý zbytek večera jsme se věnovali deníkům praxe. 

 

 

Nová slovní zásoba 

 

Kopec Colina 

 

 Film Película 

 

Obrázek Imagen 

 

Pevnost Fuerza 

 

Flóra Flora 

 
Flóra Flora 

 
Kopec Hill 

 
Oblast Strenght 

 
Film Film 

 
Obrázek Picture 

Zpět (1. strana) 

Zpět (1. strana) 
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8. den 

 

Datum: 10. 9. 2012 

Náplň práce: Práce a nové informace, které jsou pro nás důleţité a Tapas tour. 

Nové informace z oboru: Dnes jsme přichystávali záhon. Odplevelili, poryli a pohrabali. Poté jsme na 

něho instalovali zavlaţovací zařízení. Na záhon jsme poté vysazovali rostliny. Po svačině nám pan Karlos 

vysvětlil co je to vermikompost, ukázal nám jak ho připravovat a řekl nám pár důleţitých informací. 

Vermikompost je kompostování pomocí ţíţal. Tento kompost je velmi bohatý na minerály. Toto hnojivo patří 

mezi nejlepší. Tyto ţíţaly se velmi snadno rozmnoţují. K získání kompostu jsou potřeba asi tři měsíce. 

Tapas, je jídlo které se dostává k různým drinkům. Najít tu nejlepší restauraci, je a  však sloţité.  

Doprovodný program: Dnes jsme psali písemný test španělštiny. Byl na 2 strany A4. Po testu nám 

paní Monika, naše učitelka španělštiny řekla pár vět, které by se nám mohli hodit, a poté něco o 

španělských svátcích. 

Volnočasové aktivity:  Mohli jsme si vybrat jestli chceme absolvovat tapas tour, nebo odpočívat 

v rezidenci. Já jsem si vybrala odpočinek, a nějaký čas jsem strávila nad deníkem praxe. 
 

 

Nová slovní zásoba 

 

Ţíţala Lombriz 

 

Kompost Compostaje 

 

Zemina Suelo 

 

Dodávka Entrega 

 

Salát Ensalada 

 
Drát Wire 

 
Kladivo Hammer 

 
Sázecí kolík Dibble 

 
Ještěrka Lizard 

 
Nečistota Impurity 

Zpět (1. strana) 
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9. den 

 

Datum: 11. 9. 2012 

Náplň práce: Práce s fazolemi a nové zkušenosti se zavlaţováním. 

Nové informace z oboru: Latinsky se nazývá fazole Ficia Faba. Je pouţívaná jako krycí plodina , 

pro krmení zvířete a pro mladá semena a mladé lusky. Jsou to trochu větší fazole. Poté nám pan Karlos 

ukázal jak si práci ulehči. Lusky a s fazolemi pošlapat a začít sypat před větrák. Fazole jsou těţké, 

takţe spadnou do krabice a lusky odletí. Tato metoda se musí několikrát opakovat, aby se fazole dobře 

očistili. Po přestávce jsme opět připravovali záhon, na který jsme opět instalovali zavlaţovací zařízení 

a poté jsme na záhon sadili salát. 

 

Doprovodný program: Po práci jsme navštívili Sacromonte. Viděli jsme, jak ţili, ale také ţijou 

chudí obyvatelé tohoto kraje. Muzeum bylo asi na půl hodiny a poté jsme se šli podívat do reality, jak 

ţijí chudí lidé. Ţijí ve vyprahlé krajině v jeskyních vyhloubených do zeminy. 

 

Volnočasové aktivity: Večer jsme trávili psaním deníku praxe. 

 

Nová slovní zásoba 

 

Jeskyně Cueva 

 

Domorodci Aborígenes 

 

Svah Pendiente 

 

Údolí  Valle 

 

Nervózní Nervioso 

 
Jeskyně Cave 

 
Nervózní Nervous 

 
Malicherný Fussy 

 
Čaj Tea 

 
Níţina Nowland 

Zpět (1. strana) 
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10. den 

 

Datum: 12. 9. 2012 

Náplň práce: Práce ve firmě obsahovala ničení plevele a také přípravu záhonu na vysázení 

salátu. 

Nové informace z oboru: V práci jsme dolouskali pár zbytků fazolí, uklidili jsme po sobě nepořádek a po 

zbytek pracovní doby jsme připravovali půdu na další úpravy. Nejdříve jsme z půdy odstranili plevel, poté 

posbírali kameny a půdu poryli.  

Doprovodný program: Po siestě jsme se šli podívat na rodný dům významného španělského 

spisovatele Federica García Lorcy. Prohlídka domu se konala aţ v 18:45 ale my jsme v 19:00. museli být u 

večeře, takţe jsme to nestihli. Kolem domu byl obrovský park, a vedoucí vyhlásili soutěţ o nejlepší fotku  

rostliny.  

 

Volnočasové aktivity: Po cestě z výletu nám Aněţka ukázala, kde je nákupní park, takţe jsme tam po 

večeři ihned vyrazili. A poté jsme se věnovali psaním deníku praxe. 

 

Nová slovní zásoba 

 

Botanika Botánica 

 

 Král Rey 

 

Níţina Tierras bajas 

 

Nástroj Herramienta 

 

Hřeben Cresta 

 
Král King 

 
Nástroj Tool 

 
Tvor Creature 

 
Zařízení Device 

 
Nádoba Utensil 

Zpět (1. strana) 
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11. den 

 

Datum: 13. 9. 2012 

Náplň práce: Práce ve firmě zahrnovala kopání plevele a rytí záhonů. 

Nové informace z oboru: Dnes jsme kopali plevel a poté záhon poryli, podařilo se nám přeseknout 

hadici. Později jsme stříhali 200 provázků 240cm dlouhých a na konci jsme dělali uzlíky. Další skupina 

provázky později pouţila na vázání rajčat. 

Doprovodný program: V doprovodném čase jsme měli volno, na psaní deníku praxe. 

Volnočasové aktivity:  Po večeři jsme zašli do obchodního domu na kraji města. Je tam i zábavní 

centrum, ve kterém se nachází spousta automatů, stolní hokej nebo fotbal, balónkové hřiště atd.. 
 

 

Nová slovní zásoba 

 

Rajče Tomate 

 

Provázek Cadena 

 

Trh Mercado 

 

Kopačka Excavación 

 

Záloţka Marcador 

 
Rajče Tomato 

 
Zelenina Vegetables 

 
Ovoce Fruit 

 
Rovnice Equation 

 
Záloţka Bookmark 

Zpět (1. strana) 
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12. den 

 

Datum: 14. 9. 2012 

Náplň práce: Práce ve firmě a výlet do města Almunecar. 

Nové informace z oboru: Dnes jsme dodělávali provázky na vázání rajčat. Poté jsme uklidili pracoviště a 

pomáhali ostatním skupinám. Po přestávce jsme sadili květiny do nově vytvořeného záhonu. 

Doprovodný program: Odpoledne kolem dvou hodin jsme vyjeli dodávkami (furgonetama) do města 

Almunecar. Volno jsme měli asi 4 hodiny. Prošli jsme si město a pár obchodů a ke konci jsme se šli asi na 

hodinu a půl lehnout na pláţ. Voda byla teplejší a hlavně čistější neţ v Malaze. Cesta zpět trvala asi hodinu. 

 

Volnočasové aktivity:  Všichni jsme byli vysílení, jen pár jedinců se šlo projít do města Já jsem 

zůstala na pokoji a pracovala jsem na deníku praxe. 

 

Nová slovní zásoba 

 

Lopata Pala 

 

Kosa Guadaňa 

 

Hrábě Rastrillo 

 

Kopačka Escardilla 

 

Rýč Azadón 

 
Zasít To sow 

 
 Voda Water 

 
Přesazovat Transplat 

 
Řezat Cut 

 
Sekat Mow 

Zpět (1. strana) 
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13. den 

 

Datum: 15. 9. 2012 

Náplň práce: Celodenní výlet do Córdoby. 

Nové informace z oboru: Córdoba je město v jižním Španělsku v Andalusii na řece Guadalquivir; 
hlavní město stejnojmenné provincie. V roce 152 př. n. l. bylo město pod názvem Corduba připojeno 
k Římské říši. Na zahradách Cordobské mešity mají zajímavý způsob zavlaţování. Po zahradách kolem stromů 

a květin jsou postavené malá korýtka. V době zalévání se otevře stavidlo, voda zaplaví korýtka a rostliny 

dostanou potřebnou dávku vody. 

Doprovodný program: Auta nás zavezla k supermarketu na kraji města. Poté jsme šli přes most na 

řece  Guadalquivir. Za mostem se nachází tzv. brána do města. Na náměstí jsme měli půl hodiny rozchod, po 

rozchodu jsme šli navštívit zahrady. Po zahradách jsme šli do třetí největší mešity světa v Cordobě. Ve 13. 

Století byla mešita přestavěna na křesťanský kostel . Také jsme viděli ulice jako je například Plaza de las 

Tendillas. 

Volnočasové aktivity: Věnovali jsme se opět psaním deníku praxe. 

Nová slovní zásoba 

 

Pláţ Playa 

 

Kuře Pollo 

 

Vyplnit Llenar 

 

Křišťál Cristal 

 

Náměstí Plaza 

 
Náramek Bracelet 

 
Dálnice Highway 

 
Topení Heating 

 
Dvojčata Twins 

 
Víno Vine 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Andalusie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Provincie_C%C3%B3rdoba_(%C5%A0pan%C4%9Blsko)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/152_p%C5%99._n._l.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir
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14. den 

 

Datum: 16. 9. 2012 

Náplň práce: Mše a prohlídka hradu Alhambra. 

Nové informace z oboru: Alhambra doslovně Rudý hrad.  Je středověký komplex 
paláců a pevností maurských panovníků Granady. Nachází se na území jižního Španělska. 
V době výstavby známé jako Al-Andalus. Zaujímá prostor kopcovité terasy na jihovýchodní 
hranici města Granady. 

Doprovodný program:  Ráno v devět hodin se pár jedinců s učiteli šlo podívat na mši do 

katedrály. Po cestě jsme navštívily dva kostely. Bohuţel jsme dostali mylnou informaci a mše 

se konala o hodinu později a pár lidí včetně mě šlo zpět. Ve dvě hodiny jsme vyrazili směrem 

k Alhambře. Dorazily jsme tak kolem tří hodin. Dostali jsme rozchod a učitelé mezitím šli 

vyzvednout lístky,jejich cena byla 13 euro. Ve čtyři hodiny nám začínala prohlídka paláce 

Nazaríes, Je tu však mnoho odkazů na lidskou tvořivost na renesančních stavbách. 

Volnočasové aktivity:  Večer jsme šli nakoupit do obchodu Al sur Granada. 

 

Nová slovní zásoba 

 

Strom Árbol 

 

Oblouk Arco 

 

Zahrada Jardín 

 

Křišťál Cristal 

 

Náměstí Plaza 

 
Věc Thing 

 
Dálnice Highway 

 
Oblouk Arc 

 
Zahrada Garden 

 
Strom Tree 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komplex
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pevnost_(stavba)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maurov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Granada
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Al-Andalus
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15.den 

 

Datum: 17. 9. 2012 

Náplň práce:. Poslední den v práci. 

Nové informace z oboru: Upravovali jsme terén (hrabali listí, půdu jsme spracovávali). Pan Carlos 
nám dal instrukce. Museli jsme udělat záhon, ohraničit ho, vytrhat plevel a porýt. Poté nám dal hadice 
a my jsme museli nainstalovat zavlažovací zařízení. Povedlo se nám to.  

Doprovodný program:  Večer si pro nás průvodci připravili hru. S ostravskými studenty  nás 

promíchali a rozdělili na několik skupin po třech aţ čtyřech. Dali nám papír s pěti úkoly, které jsme měli splnit. 

Například jsme měli zjistit první dva řádky španělské písničky nebo kolik mostů je přes řeku  Duro. Měli jsme 

pouţívat španělštinu a angličtinu, ale angličtina vyhrála. 

Volnočasové aktivity: Po namáhavé ale přesto zábavné hře, jsme večer odpočívali. 

 

Nová slovní zásoba 

 
Šunka Jamón 

 
Čokoláda Chocolate 

 
Víno Vino 

 
Křišťál Cristal 

 
Vesnice Pueblo 

 
Vesnice Village 

 
Šunka Ham 

 
Maso Meat 

 
Zahrada Garden 

 
Prodavač Salesman 
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16. den 

 

Datum: 18. 9. 2012 

Náplň práce: Procházka vesnicemi Lanjaron, Bubion, Pampaneira. 

Nové informace z oboru:    V ranních hodinách jsme vyjeli auty do vesnice Lanjaron. Cesta 

trvala asi dvě hodiny. Prošli jsme různá údolí, s kterýma,  jsme se dostali do vesničky Bubion. 

Poslední vesnice, kterou jsme navštívili,  se jmenuje Pampaneira. Zde,  jsme mohli vidět 

muzeum šunky Také , jsme tam objevili kvalitní vína a čokolády.  

Doprovodný program: Celou cestu nás doprovázela slečna Aněţka a Monika 

 Volnočasové aktivity:  Večer jsme strávili balením věcí, jelikoţ zítra odjíţdíme domů 

 

Nová slovní zásoba 

 
Hory Montanas 

 
Procházka Caminar 

 
Šunka Jamon 

 
Hodina Caminar 

 
Cesta Manera 

 
Pití Drink 

 
 Jídlo Food 

 
Kufr Suitcase 

 
Noc Night 

 
Balit Roll 
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17. den 
 

Datum: 19. 9. 2012 

Náplň práce: Cesta z Granady do Opavy. 

Nové informace z oboru:     Dnes jsme vstávali ve čtyři hodiny ráno. V pět hodil, byl výjezd do 

Madridu na letiště. Cesta trvala asi 5 hodin. Let z Madridu  byl bez problému.  V Paříţi jsme čekali asi 

čtyři hodiny na náš let. Let z Paříţe byl nekonečný, protoţe uţ se všichni těšili domů. 

Doprovodný program: Z Ruzyně jsme autobusem jeli na hlavní nádraţí, cesta rychlíkem  trvala 

asi šest hodin. Seděli jsme v kupečkách, takţe jsme si uţívali posledních pár hodin zábavy společně. 

V Ostravě - Svinově  na mě čekal  táta. 

Volnočasové aktivity:  Kdyţ jsem přijela domů, byla jsem ráda ţe jdu konečně spát do své 

postele.  

 
 

Nová slovní zásoba 

 
Letadlo Aeronave 

 
Vlak Tren 

 
Turbulence Turbulencia 

 
Čekárna Sala de espera 

 
Víno Vino 

 
Zima Winter 

 
 Nádraţí Station 

 
Auto Car 

 
Kupé Cupé 

 
Srandovní Funny 
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