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Charakteristika firmy a oblasti 

 

Andalusie – Nejlidnatější město, druhé největší autonomní 
společenství (území patřící španělskému království řídící se 
vlastními zákony) a historické území na jihu Španělska. Je 
z větší části obklopena horami (na severu Sierra Morena na jihu 
pohoří Cordillera Penibética a na východě Sierra de Segura), 
středozemním mořem a nížinou protéká řeka Guadalquivir. 
Název pochází z arabského „Al Andalus“ (označení části 
Pyrenejského poloostrova) 

Al sur de Granada – Firma se zabývá pěstováním, a následným 
prodejem bio výrobků (chřest, kukuřice rajčata). Naše skupina 
pracovala v jedné z mnoha zahrad, které firma vlastní. Ve 
městě má také vlastní obchod. 

  

 

 

 
Zpět (1. strana) 

Postup pro vložení obrázku: 

 umístění kurzoru do rámu + Vložit-Obrázek-Ze souboru  

+ změna velikosti podle potřeby 



Kristýna Mohylová 

4 

1. den 
 

Datum: 3. 9. 2012 

Náplň práce: Cesta do Granady, letecky přes Paříž (letiště Charlese de Gaulla) 

na Madridské letiště Barajas. Z Madridu posléze autem do Granady. Celá cesta trvala asi 16. 

hodin. Letěli jsme se společností Air France (na palubě nám po vzletu nabídli malé 

občerstvení - džusy, vodu a pro starší víno). Cestou do Granady jsme viděli jeden bilbord a to 

velkého býka, který představoval reklamu na nyní zrušený lihovar. Maximální rychlost na 

dálnici je 120 Km/h. Ubytováni jsme ve staré čtvrti Albaisine. Pokoje máme ve stylu jeskyně. 

Nové informace z oboru: Pravidlo: Auto s učiteli se nepředjíždí!!! 

Doprovodný program: Seznámení s průvodci 

Volnočasové aktivity: Spánek 

Nová slovní zásoba 

 
Buenos diaz Dobré ráno 

 
Buenos tardes Dobré odpoledne 

 
Buenos noches Dobrý večer/noc 

 
Hola Ahoj 

 
Adios Čau (při rozloučení) 

 
Arrival Přílet 

 
Gate Brána 

 
Duty free Bezkontrolní zóna 

 
Také off Vzlet 

 
Landing Přistání 

Zpět (1. strana) 
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2. den 
 

Datum: 4. 9. 2012 

Náplň práce: Ráno vstupní test do Angličtiny a Španělštiny později procházka 

po Granadě s anglickým výkladem: Navštívili jsme 3. zahrady (Maurská, Granadská a 

universitní zahrada) prošli jsme kolem Rio de darro (‚řeka¨ kde se těžilo zlato). Prošli jsme 

také Srdcem Granady, kde se nachází několik obchůdků a také kolem sochy Isabely Kastilské, 

udělující povolení Kryštofu Kolumbu na zámořské plavby. Prošli jsme kolem katedrály. 

Odpoledne siesta (odpočinek přes největší vedra trvá od 14:00 do 17:00, většina obchodů je 

zavřených) a kurz španělštiny. 

Nové informace z oboru: Granada – 3. největší město Andalusie (Sevilla, Córdoba) 

Doprovodný program: španělština – úvodní hodina  

Volnočasové aktivity: Dovybalování a seznamování s „jeskyněmi“. 

 

Nová slovní zásoba 

 
Locas Šílený 

 
Maňanas Zítra 

 
Elterdilo Rozumět 

 
Perro Pes 

 
Estudias Studovat 

 
Heart Srdce 

 
Cathedral Katedrála 

 
River Řeka 

 
Edible Jedlý 

 
Buy Kupovat 

Zpět (1. strana) 



Kristýna Mohylová 

6 

3. den 
 

Datum: 5. 9. 2012 

Náplň práce: Seznámení s firmou AL sur de Granada. Menší práce určená 

firmou, připravování předzahrádky (3x2 m.) a následné přesazení rostlin (kaktusy, gladioly, 

semínka levandule) a odplevelování zahrady (cca 10x5 m). 

Nové informace z oboru: Do připravené hlíny jsme zasazovali již zmíněné rostliny tak, aby 

se zakryli a následně dobře přijaly kořeny (cca 10. cm do hloubky), později, když bylo vše 

hotové, tak jsme je pozalévali, aby se napily, ale dodali jsme jen tolik vody, aby se 

nevyplavily semínka. 

Doprovodný program: Lekce Španělštiny –pozdravy a nová slovíčka 

Volnočasové aktivity: Cestou z praxe jsme se byli podívat na tabákové a chřestové pole. 

Granadské obchůdky se suvenýry. Nejvíce mě uchvátil obchůdek s náboženskými předměty 

(sošky ježíška fotky ukřižovaného Ježíše Krista, křížky na krk apod.) 

 

Nová slovní zásoba 

 
Trabajas Pracovat 

 
Punto Tečka 

 
Interesante Zajímavost 

 
Anable Milý 

 
Aburido Nudný 

 
Spade  Rýč 

 
Garden hoe Motyka 

 
Ewer Konev 

 
Garden Zahrada 

 
Greenhouse Skleník 

Zpět (1. strana) 
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4. den 
 

Datum: 6. 9. 2012 

Náplň práce: Práce určená firmou, odplevelování zahrady, prohlídka 

sousedních zahrad – v jakém množství (v jak které zahradě někde měly převahu menší 

rostliny někde zase vyšší) se pěstují další produkty (Kukuřice, vinná réva, rajčata, chřest salát, 

dýně apod.) 

Nové informace z oboru: Kapénkové zavlažování – druh závlahové metody založen na 

úsporném dávkování vody, kdy voda teče na nebo kolem rostliny. 

Doprovodný program: siesta, kurz španělštiny - otázky 

Volnočasové aktivity: Společný večer u španělského filmu (Volver – Penelope Cruz) 

s anglickými titulky. 

Nová slovní zásoba 

 
Guadaňa Kosa 

 
Rastillo Hrábě 

 
Hoz Srp 

 
Pala Lopata 

 
Azada Motyka 

 
Corn Kukuřice 

 
Cabbage Zelí 

 
Onion cibule 

 
Pear Hruška 

 
Irrigation Zavlažování 
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5. den 
 

Datum: 7. 9. 2012 

Náplň práce: Konečné dodělávky pletí a dočištění zahrady (cca 10x5 m.).  

Svačina od Carlose 

Nové informace z oboru: Jako hlídání zde mají 3 psy (nejmenší Canela, ovčáka Dinga a 

posledního jménem Pantch)  

Doprovodný program: Španělština – jak se domluvit ve městě, když něco potřebujeme 

najít. Deník praxe. 

Volnočasové aktivity: Pochůzka po ulicích noční Granady – nádherně osvětlené domy 

ulice, památky, všude kolem pouliční zpěváci a další hudebníci. 

 

Nová slovní zásoba 

 
Estatua Socha 

 
Parque Park 

 
Plaza Náměstí 

 
Compras Obchod 

 
Manera Cesta 

 
Fountain Kašna 

 
Ancient Starobylý 

 
Origin Původ 

 
Prefabricated  house Panelový dům 

 
Family house Rodinný dům 

Zpět (1. strana) 



Kristýna Mohylová 

10 

6. den 
 

Datum: 8. 9. 2012 

Náplň práce: Procházka po los Cahorros (pohoří Sierra Nevada nachází se 

v obci Monachil – vesnice mezi Granadou a Sierra Nevada) 

Nové informace z oboru: Los Cahorros – část pohoří Sierra Nevada, plné nástrah v podobě 

úzkých cest, dřevěných mostků přes řeky, vodopády, srázy apod. doplněné nádherným 

výhledem. Pro horolezce je zde ovšem výhodný terén díky zvětšujícím se úrovním obtížnosti. 

Doprovodný program: Flamenco – Taneční show doprovázena zpěvem a hudbou  

Volnočasové aktivity: Příprava na další den a rozpracování deníku praxe. 

 

 

Nová slovní zásoba 

 
Montaňas Hory 

 
Árbol Strom 

 
Puente Most 

 
Cascada Vodopád 

 
Escalera Schody 

 
Gorge Rokle 

 
 Way Cesta 

 
Stone Kámen 

 
Gulf Propast 

 
Fence Plot 

Zpět (1. strana) 
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7. den 
Datum: 9. 9. 2012 

Náplň práce: Exkurze po hradbách Malagy (Castillo de Gibralfaro) a návštěva 

muzea zbraní, kde jsme mohli vidět nejen staré palné zbraně, ale také uniformy a 

trojrozměrnou mapu města., později návštěva města (obchůdky se suvenýry) a pláže. 

Nové informace z oboru: Španělští řidiči si na uklidněnou pouštějí hlasitou hudbu 

Doprovodný program: Po zhlédnutí hradeb jsme sešli na nedalekou pláž, kde nám dali 

učitelé rozchod.  Protože jsem chtěla vidět i zbytek města, tak jsem se připojila k našim 

průvodkyním, se kterými jsme prošli několik historických ulic, navštívili jsme pár obchůdků 

se suvenýry, které se hlavně nacházely kolem místní katedrály, a ke konci jsme zašli pro něco 

malého na zub do samoobsluhy a šly jsme na pláž. 

Volnočasové aktivity: Průzračné moře a cesta na rezidenci 

 

Nová slovní zásoba 

 
Paredes Hradby 

 
Playa Pláž 

 
Tienda Obchod 

 
Fuente Kašna 

 
Perspectiva Vyhlídka 

 
Museum Muzeum 

 
 City Město 

 
Courtyard Nádvoří 

 
Royal Královský 

 
War Válka 
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8. den 

 

Datum: 10. 9. 2012 

Náplň práce: příprava záhonů na výsadbu rajčat 

Nové informace z oboru: Každodenní cesta na praxi, po praxi nás odvážejí do nedalekého 

městečka Santa Fe, odkud jsme dále pokračovali autobusem na rezidenci. 

Doprovodný program: Tapas tour – procházka po restauracích Granady a ochutnávka 

tapas (Tapas – široká škála předkrmů jak teplých tak studených, pomáhá při rozvinutí 

konverzace) 

Volnočasové aktivity: Dodělávání deníku praxe, učení na test ze španělštiny.  

 

Nová slovní zásoba 

 
Granja Farma 

 
 Asparagus Chřest 

 
Cebolla Cibule 

 
Maíz Kukuřice 

 
Repollo Zelí 

 
Family Rodina 

 
 Husband Manžel  

 
Wife Manželka 

 
Childern Děti 

 
Grandparent Prarodiče 

Zpět (1. strana) 
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9. den 
 

Datum: 11. 9. 2012 

Náplň práce: vyloupávání lusků fazolí (Fava). 

Nové informace z oboru: nazývají se fazole Ficia Faba. Je používána jako krycí plodina, pro 

krmení zvířat a pro mladá semena a mladé lusky. 

Doprovodný program: Prohlídka Cikánských obydlí (skalní obydlí ve čtvrti Sacromonte  

Granada, kde žijí nejen cikáni, ale také muslimové a židé), kde se zrodilo Flamenco 

Volnočasové aktivity: Práce na počítači, deníku praxe a čtení knihy 

 

Nová slovní zásoba 

 
Frijoles Fazole 

 
Manguera Hadice 

 
Pulverizador rozprašovač 

 
Desalineacion Sadit 

 
Replantar Přesadit 

 
Pay Zaplatit 

 
 Buy Koupit 

 
Sell Prodat 

 
Diary Deník  

 
Dehumidifier Odvlhčovač 

Zpět (1. strana) 
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10. den 
 

Datum: 12. 9. 2012 

Náplň práce: dočišťování lusků fazolí, příprava záhonů 

Nové informace z oboru: Hodně much, ale žádní komáři. 

Doprovodný program: Oslava narozenin (Santiago mi připravil úžasný dort), prohlídka 

parku u domu Španělského spisovatele a dramatika Frederica Garcii Lorcy (tvorba ovlivněna 

andaluským folklorem ale také je patrný vliv surrealismu díla: Cikánská romance – 

nejslavnější dílo, Kniha písní, Básnk v New Yorku Divadelní hry: Krvavá svatba, Fantastická 

ševcová nebo Dům Bernardy Albové) 

Volnočasové aktivity: Návštěva Granadských obchůdků s oblečením a suvenýry 

 

Nová slovní zásoba 

 
Marga Hlína 

 
Fritas Smažený 

 
Hoorca Šibenice 

 
Escribir Napsat 

 
Agua Voda 

 
Wagon Dodávka 

 
 Weed Plevel 

 
Front garden Předzahrádka 

 
Generous Štědrý 

 
Study Studovat 

Zpět (1. strana) 
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11. den 
 

Datum: 13. 9. 2012 

Náplň práce: Pletí trávy před skleníkem později i v něm, dosazování rostlinek 

salátu, vyrábění provázků (200 x 220cm), které se později použily na uchycení rajčat 

Nové informace z oboru: provázky s malým očkem na konci – používají se jako úchytky 

mladým rajčatům 

Doprovodný program: Deník praxe 

Volnočasové aktivity: Procházka po ulicích Granady – obchody se suvenýry, 

samoobsluha, prohlídka dalších částí města.  

 

Nová slovní zásoba 

 
Cuchara Lžíce 

 
Tenedor Vidlička 

 
Cuchio Nůž 

 
Placa Talíř 

 
Vidrio Sklenice 

 
Water Voda 

 
 Horse Kůň 

 
Dog Pes 

 
Flag Vlajka 

 
Chicken Kuře 

Zpět (1. strana) 
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12. den 
 

Datum: 14. 9. 2012 

Náplň práce: Příprava záhonů na výsadbu zelí, úklid pracoviště, 220 cm dlouhé 

provázky s malým očkem.  

Nové informace z oboru: Tvoření záhonů (čtverec popřípadě obdélník – podle toho jaký byl 

prostor – po krajích ohraničený vyvýšenou hlínou), následné setí do již předpřipravených 

(salát).  

Doprovodný program: Odpoledne návštěva města Almuňécar, prohlídka obchůdků se 

suvenýry a pláže. 

Volnočasové aktivity: Spánek po cestě zpátky na rezidenci. (Kromě mě a řidiče, kteří 

jsme si užívali hlasité hudby, všichni spali)  

 

Nová slovní zásoba 

 
Cría Mládě 

 
Lacio Povadlý 

 
Coche Auto 

 
Bahna Banán 

 
Movil Mobil 

 
Stone Kamen 

 
 Stole Ukradl 

 
Donkey Osel 

 
Octopus Chobonice 

 
Seafood Mořské Plody 

Zpět (1. strana) 
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13. den 
 

Datum: 15. 9. 2012 

Náplň práce: Návštěva města Cordoby – Prohlídka jedné z největších 

sakrálních (náboženských) staveb na světě (Mezquita – zvláštní v tom, že je to muslimská 

katedrála, v níž je křesťanský kostel), později Alcázar – nádherné zahrady arabského stylu. 

Nové informace z oboru: V Alcazaru mají zvláštní způsob zavlažování – ohraničené 

„zahrádky“ a kolem nich kanálky, kterými protéká voda. 

Doprovodný program: Prohlídka zbylých částí Córdoby – hlavně suvenýry pláž a 

nákupní centrum. 

Volnočasové aktivity: Obchůdky se suvenýry a nákupní centrum – dokoupení několika 

zajímavých předmětů (náramky, náušnice apod.).  

Nová slovní zásoba 

 
Rio Řeka 

 
Daro Zlato 

 
Area Oblast 

 
Serpiente Had 

 
Lata Plechovka 

 
Alley Stromořadí 

 
 Stairs Schody 

 
Lagoon Jezírko 

 
Benches Lavičky 

 
Way Cesta 
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14. den 
 

Datum: 16. 9. 2012  

Náplň práce: Po cestě na nedělní mši do katedrály jsme navštívili dva malé 

kostely a odpoledne jsme měli prohlídku palácového komplexu Alhambra. 

Nové informace z oboru: Alhambra – Středověký komplex paláců a pevností maurských 

panovníků Granady. Je zahrnut v seznamu UNESCO a místo děje novely Washingtona 

Irvinga Povídky z Alhambry.  

Doprovodný program: Ráno cestou do katedrály jsme navštívili s pár lidmi a učiteli 

dva kostely. Když jsme přišli ke katedrále, tak jsme zjistili, že máme hodinu čas, dali jsme si 

rozchod. Poté co to většina vzdala, jsme mši navštívili jen ve čtyřech (učitelé a zbývající dva 

žáci). Odpoledne návštěva Alhambry 

Volnočasové aktivity: Odpočinek a dodělávky deníku praxe 
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Nová slovní zásoba 

 
Juego Hra 

 
Grupo Skupina 

 
Tarea Úkol 

 
Solucion Řešení 

 
Acuerdo Domluva 

 
Sentence Věta 

 
 Help Pomoc 

 
Bridge Most 

 
Street Ulice 

 
Remind Připomenout 
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15. den 
 

Datum: 17. 9. 2012 

Náplň práce: Poslední den v práci – poslední dodělávky, úklid stanoviště místo 

svačiny barbecue od Carlose. Po přestávce jsme dodělávali poslední záhon, za psychické 

podpory našich drahých profesorů, pokládali zavlažování a dosazovali poslední sazenice 

salátu. 

Nové informace z oboru: Po dokončení zavlažování příprava místa pro ostatní sazenice. 

Doprovodný program: Večer si pro nás učitelé s průvodci připravili poznávací hru, kdy 

jsme museli s druhou skupinou z Ostravy procházet Granadou a plnit různé úkoly. 

Volnočasové aktivity: Cestou zpátky na rezidenci dokoupení posledních suvenýrů.  

 

Nová slovní zásoba 

 
Palacio Palác 
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16. den 
 

Datum: 18. 9. 2012 

Náplň práce: Naučná stezka vesnicemi v předhůří Sierra Nevada (Alpujarras). 

Nové informace z oboru: Pozorování Kamzíků běhajících po skalách nad námi. 

Doprovodný program: Auta nás vyvezla do vesnice Lanjaron, z které jsme šli přírodou 

do další vesnice jménem Bubion. Naši cestu jsme ukončili ve vesnici Pampaneira , kde jsme 

měli asi hodinu rozchod. Před odjezdem jsme navštívili muzeum Šunky. 

Volnočasové aktivity: Celou dobu pobytu (na všech podobných akcích) nás provázely 

Asia, Aga a Monika, kterým ještě jednou za všechno děkuji.  

 
 

 

 
 

 
Rey Král 

 
Ministro Ministr 

 
Tráfico Provor 

 
Cuestion Otázka 

 
Architecture Architektura 

 
 Priest Kněz 

 
Corps Sbor 

 
Nun Jeptiška 

 
Prayer Modlitba 

Nová slovní zásoba 
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17. den 
 

Datum: 19. 9. 2012 

Náplň práce: Zpáteční cesta z Granady do Ostravy. 

Nové informace z oboru: Pár španělsko – anglických vět s francouzskou letuškou 

Doprovodný program: Asi 5. hodinová cesta autem na letiště Barajas (Madrid), odkud 

jsme letěli na pařížské letiště. Zde jsme strávili asi 2,5 hodiny. Z Paříže jsme letěli do Prahy 

odkud vlakem, končící v Košicích, asi ve 22:11 jeli do stanice Ostrava – Svinov. Odtud byl 

rozchod domů 

Volnočasové aktivity: Dospávání a poslouchání písniček v autě cestou na granadské 

letiště, čtení knihy na francouzském letišti.  

 

 
Manera Cesta 

 
Gamba Kamzík 

 
Rápidos Peřeje 

 
Piedra Kámen 

 
Puente Most 

 
Railing Zábradlí 

 
 Village Vesnice 

 
House Dům 

 
Cave Jeskyně 

 
Ham Šunka 

Nová slovní zásoba 
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Lugar Místo 

 
Billete Letenka 

 
Espado Odbavení 

 
Aeronave Letadlo 

 
Autobus Autobus 

 
Train Vlak 

 
 Platform Nástupiště 

 
Seat reservation Místenka 

 
Turbolences turbolence 

 
Layover Mezipřistání 
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