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Charakteristika firmy a oblasti 

 

Andalusie je nejlidnatější oblast Španělska, nachází se na jihu. Andalusie je známá hlavně 
svou maurskou architekturou. Dělí se na 8 provincií. Nejznámější pohoří je Sierra Nevada. 
Granada je třetí největší město Andalusie. Charakterizuje jí teplé a suché podnebí. V zimě se 
teploty pohybují kolem 16 °C, v létě teploty bývají velmi vysoké. Půda je velmi bohatá díky 

obsaženým minerálům, ale přesto bývá využita spíše k chovu dobytka. Krajina je také bohatá 
na nerostné suroviny (zlato, stříbro, olovo). 

 

Název firmy je Al sur Granada. Pracovali jsme jen na jedné z několika zahrad. Firma se 
zabývá bio produkcí. Na pozemku kde pracujeme je velký foliový skleník, několik záhonů, 
ovocné stromy nebo hroznové víno. Firma má ve městě malý, stejnojmenný obchůdek.

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 Opavy do Španělska 

Nové informace z oboru: Cestování vlakem, autobusem, letadlem a autem. 

Doprovodný program:       Pendolínem jsme jeli do Prahy asi 3,5 hodiny. Poté jsme jeli 

přecpaným autobusem z Hlavního nádraţí na Ruzyni. Let z Prahy do Paříţe na letiště jménem 

Charles De Gaulle, byl klidný ale let z Francie do Madridu se neobešel bez menších 

turbulencí. Cesta autem z Madridu do Granady byla velmi dlouhá. Vezli nás dva Španělé. Náš 

řidič se jmenoval Jose. Je to trochu zajímavý člověk. Cesta byla ale klidná aţ na hlasitou 

hudbu a málo místa v autě. Asi kolem desáté hodiny večer jsme dorazily na místo. Bydlíme 

v residenci ve staré čtvrti Albaicín na kopečku, máme krásný výhled na město. 

Volnočasové aktivity: Seznámení s přírodou, prostředím ubytování a panem Santiagem. 

Nová slovní zásoba 

 
jeskyně cueva 

 
 rok ano 

 
třída clase 

 
kopec colina 

 
hlasitost  volumen 

 
radnice  town hall 

 
 Kopec  hill 

 
skála  stone 

 
budova  building 

 
hospoda  pub 

Zpět (1. strana) 
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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 Córdoba. 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 

francouzskou čtvrt  se „zlatou“ řekou Daro, na které se kdysi rýţovalo zlato. 

Volnočasové aktivity: Procházka městem. Ochutnávání místních specialit. 

 

Nová slovní zásoba 

 
baletka bailarina 

 
 skládat componer 

 
Ţádný problém no problema 

 
Me gusta mám rád 

 
pes perro 

 
lopata shovel 

 
 řídit drive 

 
vlak train 

 
rychlost fast 

 
pes dog 

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 ráno nás čekalo seznámení s firmou Al Sur Granada a 

práce. 

Doprovodný program: Ráno asi v 7 hodin jsme vyrazili na autobus, který je od naší 

rezidence asi 15 minut. Cesta autobusem trvala asi čtvrt hodiny. Poté jsme šli zhruba 5 minut 

pěšky na pracoviště. Prohlídli jsme si areál, pan Carlos, náš vedoucí nám řekl pár slov o 

pozemcích a rostlinách které pěstují. Převlékli jsme se a šli pracovat. Byli jsme rozdělení na 4 

skupiny, já a má skupina jsme přehazovali vermi kompost a poté jsem okopával zahrádku, 

kde se mi podařilo zlomit rýč. V práci jsme končili o půl jedné, převlékli jsme se a auty jsme 

jeli do vedlejšího města na autobus. 

Volnočasové aktivity: Po kurzu španělštiny jsme šli navštívit město, navštívili jsme 

supermarket. Supermarket má dvě patra. V prvním patře je jen nějaké drobné zboţí a ve 

druhém vše ostatní. Překvapilo nás, ţe kdo přijede výtahem, platí dole a kdo přijde po 

schodech, platí nahoře. Alespoň tak jsme to pochopili. 

Nová slovní zásoba 

 
Rýč Azada 

 
 Lopata Pala 

 
Kosa Guadana 

 
Síto Chba o harrero 

 
Vidle Horca 

 
Hrábě Rake 

 
 Srb Serb  

 
Sběrač plodů Picker 

 
Kolečka Wheels 

 
Nůţky Scissors 
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Zpět (1. strana) 
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4. den 
 

Datum: 6. 9. 2012 

Náplň práce: Práce ve firmě a společný večer u španělského filmu s anglickými 

titulky. 

Nové informace z oboru: Tento den proběhl jako ten předešlý, ráno jsme vstali, posnídali a 

odebrali se na autobus. Přijeli jsme do firmy a museli jsme asi pět minut čekat na pana 

Carlose. Opět jsme byli rozděleni na skupiny. Celý den jsme vytrhávali plevel a ryli plevel. O 

přestávce, která trvá asi půl hodiny, jsme se šli podívat na tabákové pole. Po práci jsme opět 

jeli do vedlejší vesnice Santa Fe na autobus. 

Doprovodný program: Na kurzu španělštiny jsme probrali osobnost, povahu a vzhled. 

Večer jsme měli na programu film Volver od reţiséra Pedra Almodovara s hlavní postavou 

Penelope Cruz. 

Volnočasové aktivity: K večeru jsme šli nakoupit nějaké suvenýry, projít se městem a 

ochutnali jsme něco z místní kuchyně. 

 

Nová slovní zásoba 

 
Pláţ  Playa 

 
Dodávka Entrega 

 
Muzika Músíca 

 
Chrám Templo 

 
Zemědělství Agricultura 

 
Jeskyně cave 

 
 Molo Pier 

 
Přístav Port 

 
Katamarán Catamaran 

 
racek Seagull 

Zpět (1. strana) 
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5. den 
 

Datum: 7. 9. 2012 

Náplň práce: Dnešní práce byla o něco lepší neţ předešlé dny, například jsme 

dostali svačinu nebo místo vody nějakou limonádu.  Vytrhávali plevel a ryli záhon. 

Nové informace z oboru: Na biofarmě mají i tři psy, jejich jména jsou Canela, Dingo a 

Pantch. Jsou to tři kluci a nejmenší je Canela. Jsou dobře vycvičení. 

Doprovodný program: Dnes jsme na kurzu španělštiny probírali jak se domluvit ve městě 

nebo jak se na něco zeptat v restauraci. 

Volnočasové aktivity: Po kurzu španělštiny jsme se šli vykoupat do kašny ve městě a 

vše jsme zdokumentovali. 

 

Nová slovní zásoba 

 
Kašna Fuente 

 
 Plot Valla 

 
Víno Vino 

 
Poschodová postel Cama 

 
Tabák Tabaco 

 
Kolečka Wheels 

 
 Praxe Practice 

 
Schody Stairs 

 
Semafor Semaphore 

 
Skála Rock 

Zpět (1. strana) 
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6. den 
 

Datum: 8. 9. 2012 

Náplň práce: Naučná procházka po pohoří Sierra Nevada. 

Nové informace z oboru: Dopoledne asi o půl 11 jsme šli přes město na linkový autobus, 

který nás odvezl do odlehlé vesničky daleko za městem. První hodinu byla cesta velice 

nepříjemná, protoţe slunce bylo ostré a povrch velice krkolomný, ale po nějakém čase jsme si 

zvykli a uţ to bylo dobré. Procházeli jsme například po lanových dřevěných mostech přes 

řeku, viděli jsme menší vodopád nebo jsme chodily po takových chodníčkách, ţe kdybychom 

se nedrţeli skal, skončili by jsme v řece. Asi kolem té třetí hodiny jsme dorazily do cíle. 

Skoro na nejvyšší vrchol, co který jsme měli na dohled. Bylo to něco kolem 1300 m. n. m. 

Kdyţ jsme viděli ten výhled, otevřela se nám pusa a řekli jsme si, ţe to stálo za tu námahu. 

Ten překrásný výhled a krásná příroda. Po cestě dolů jsme si všimli, ţe v horách chovají 

převáţně osly. Viděli jsme nejrůznější druhy ovoce, například fíky nebo granátové jablko. 

Kolem té čtvrté hodiny jsme uţ seděli v autobusu a měli namířeno do 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 necítil takţe jsem si zašel jen do marketu pro 

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

 
Strom Árbol 

 
 Minerály Minerales 

 
Fíky Agos 

 
Jablko Manzana 

 
Vesnice Pueblo 

 
Chřest Asparagus 

 
 Zábradlí Railing 

 
Koš Basket 

 
Řeka River 

 
Most Bridge 

Zpět (1. strana) 
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7. den 
 

Datum: 9. 9. 2012 

Náplň práce: Výlet k moři, procházka po městě Malaga a prohlídka chrámu 

Castillo de Gibralfaro. 

Nové informace z oboru: Dnes jsme se vyspali do devíti hodin a třemi dodávkami vyrazily 

do města Malaga. Asi po dvouhodinové cestě jsme konečně dorazily do města. Auta nás 

vysadily u přístavu, který jsme si později prošli. Vyrazily jsme ke chrámu. Vyšli jsme aţ 

nahoru kde nás čekal krásný výhled na pláţ a širé moře. Prošli jsme i venkovní části chrámu 

s anglicko-polským výkladem. Poté jsme šli k moři. Bylo sice trošku studenější, ale i tak jsme 

si to uţily. Po pětihodinovém lenošení na rozehřátém písku u moře nás uţ opět čekali auta a 

odvezli nás zpět. Cesta utekla velmi rychle, jelikoţ všichni byli vysílení a v autě hodně lidí 

uslo i přes řvoucí muziku. 

Doprovodný program: Po celou dobu nás doprovázela slečna Agněţka která nám 

povídala o městě, kam máme jít nebo co kde je. 

Volnočasové aktivity: Večer jsme šli na procházku kolem residence a zbytek času jsem 

dělal deník praxe. 

Nová slovní zásoba 

 
Zábavný Divrtido 

 
 Znuděný Aburrido 

 
Sympatický Sympatíco 

 
Problémový Complicado 

 
Štědrý Amable 

 
Deník Diary 

 
 Odvlhčovač Hood 

 
Dodávka Delivery 

 
Kompost Compost 

 
Plevel Weed 
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Zpět (1. strana) 
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8. den 
 

Datum: 10. 9. 2012 

Náplň práce: Praxe a pravidla ekologického zemědělství.. 

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 Carlos vysvětlil co je to vermi kompost, ukázal nám jak ho připravovat a 

řekl nám pár důleţitých informací. Vermi kompost 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. 

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 vybral odpočinek, a nějaký čas jsem strávil nad deníkem 

praxe. 

Nová slovní zásoba 

 
Pozorný Tacano 

 
 Dobrý Buena persona 

 
Hodný Generoso 

 
Hrát trabaj 

 
Studovat Estudia 

 
Museum Museo 

 
 Zahrada Garden 

 
Chrám Temple 

 
Záhon Bed 

 
Hnojivo Manure 
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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: V práci nás čekala velmi příjemná práce. Loupání fazolí Fava. 

Jsou to trochu větší fazole. Poté nám pan Carlos 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: Odpoledne jsme se šli podívat do musea staré čtvrti Sacro-monte. 

Viděli jsme, jak ţili ale také ţijí chudí obyvatelé tohoto kraje. Museum 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: K večeru jsme zašli jen do obchodu pro nějaké chipsy a zbytek 

večera jsme strávili u sledování filmu. 

Nová slovní zásoba 

 
Hasicí přístroj Extintor 

 
 exterminar Vyhubit 

 
balík Paquete 

 
Banán Plátano 

 
Tvořit Fomar 

 
Sekačka na trávu Lawn mover 

 
 Kulivátor Cultivators 

 
Zavlaţování Irrigation sprinkels 

 
Nůţky na plot Hedge trimmer 

 
Poschodovka Bunk bed 
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Zpět (1. strana) 
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10. den 
 

Datum: 12. 9. 2012 

Náplň práce: Práce ve firmě. 

Nové informace z oboru: V práci jsme dolouskali pár zbytků fazol, 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 ve třičtvrtě na 7 

ale my jsme v 7 hod. museli být u večeře, takţe jsme to nestihli. Kolem domu byl obrovský 

park, a vedoucí vyhlásily soutěţ o nejlepší fotku  rostliny.  

Volnočasové aktivity: Po cestě z výletu nám Agněţka ukázala, kde je nákupní park, 

takţe jsme tak po večeři ihned vyrazily. 

 

Nová slovní zásoba 

 
canoa kánoje 

 
 cantína výčep 

 
Entereza úplný 

 
imperio říše 

 
rugir řvát 

 
amazing úţasný 

 
 beautiful krásný 

 
vine víno 

 
beer pivo 

 
twins dvojčata 

Zpět (1. strana) 
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11. den 
 

Datum: 13. 9. 2012 

Náplň práce: 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: Dnes jsme prodlouţenou siestu. Měli jsme od 2 do 11 hodin 

volno. Akorát jsme v 7 hodin museli být n večeři. 

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, balonkové 

hřiště atd.. 

 

Nová slovní zásoba 

 
Manţel Marido 

 
 Más Víc 

 
Vznešený Solicitud 

 
Mobil Movil 

 
Mţik Lloviznar 

 
Kšiltovka Cup 

 
 Přívěšek Pendant 

 
Náušnice Ear ring 

 
Prstýnek Ring 

 
Nákup shopping 

Zpět (1. strana) 
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12. den 
 

Datum: 14. 9. 2012 

Náplň práce: Vázání provázků a uklízení pracoviště. 

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 furgonetami 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 vyvalit k moři. 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 zůstal n a pokoji a díval se na film. 

 

Nová slovní zásoba 

 
Pláţ Playa 

 
 Náměstí Plaza 

 
Křištál Cristal 

 
Kuře Pollo 

 
Vyplnit Llenar 

 
Topení Heating 

 
 Kříţ Cross 

 
Pláţ Beach 

 
Dálnice Highway 

 
Náramek Bracelet 

Zpět (1. strana) 
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13. den 
 

Datum: 15. 9. 2012 

Náplň práce: Prohlídka a poznávání města Cordoby. 

Nové informace z oboru: Na zahradách Córdobské mešity mají zajímavý způsob 

zavlaţování. Po zahradách kolem stromů a květin jsou postavené malé korýtka. V dobu 

zalévání se otevře stavidlo, voda zaplaví korýtka a rostliny dostanou potřebnou dávku vody. 

Doprovodný program: Auta nás vysadily u 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 Córdobě. Ve 13. Století byla mešita přestavěna na křesťanský kostel. 

Volnočasové aktivity: Večer jsme strávili nad deníkem praxe, abychom mohli jít ven. 

 

  

Nová slovní zásoba 

 
Řeka Río 

 
 Zavlaţování Riego 

 
Brána Puerta 

 
Zahrada Jardín 

 
Supermarket Supermarcado 

 
Mešita Mosque 

 
 Kostel Church 

 
Křestanství Christianity 

 
Most Bridge 

 
Klika Clique 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir
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14. den 
 

Datum: 16. 9. 2012 

Náplň práce: Mše a prohlídka palácového komplexu Alhambra. 

Nové informace z oboru   Alhambra je středověký komplex paláců a pevností maurských 

bojovníků Granady. Palác se stavěl v letech 1284 aţ 1354 za vlády Al Alhambra a jeho 

nástupců. 

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 vyrazily směrem 

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

vyzvednout lístky. Ve čtyři hodiny nám začínala prohlídka paláce Nazaríes, která trvala 

hodinu. Poté jsme prošli zahrady Alhambry a šli jsme zpět do rezidence. 

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

Nová slovní zásoba 

 
Důleţitý Vitual 

 
Příkaz Mandao 

 
Krém Cremo 

 
Krev Sangre 

 
Šišlat Sesear 

 
Hrad Castle 

 
 Prohlídka Excursion 

 
Mše Mass 

 
Katedrála Cathedral 

 
Kostel Church 
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15. den 
 

Datum: 17. 9. 2012 

Náplň práce: Poslední den v práci.. 

Nové informace z oboru:   Dnes byl poslední den v práci. Nejprve jsme museli nalámat 

obrovskou hromadu klacků na menší, poté jsme hrabali listí. Po přestávce jsme měli 
barbecue párty, opékali jsme nejrůznější druhy masa. Po přestávce si pro pár z nás pan 
Carlos připravil menší testík. Museli jsme udělat záhon, ohraničit ho, vytrhat plevel a porýt. 
Poté nám dal hadice a my jsme museli nainstalovat zavlažovací zařízení. Na konec zasadit 
na záhon rostlinky. Uspěli jsme. 

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

promíchaly 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 řeko Duro. Měli jsme pouţívat španělštinu a angličtinu ale angličtina vyhrála. 

Volnočasové aktivity:  Hru jsme dohráli velmi pozdě takţe jsme večer strávili 

v rezidenci. 

Nová slovní zásoba 

 
Hra Juego 

 
Most Puente 

 
Písen Cancion 

 
Řeka Río 

 
Skupina Grupo 

 
Moto Moto 

 
 Rostlina Plant 

 
Míchat Shake 

 
Rýt Dig 

 
Papír Paper 
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16. den 
 

Datum: 18. 9. 2012 

Náplň práce: .Naučná procházka vesnicemi. 

Nové informace z oboru:    Dnes jsme v devět hodin vyjeli auty do vesnice Lanjaron. Cesta trvala 

asi dvě hodiny. Ve vesnici jsme dostali čtvrt hodiny rozchod  vyšli jsme po různých cestičkách do 

další vesnice Bubion. Opět jsme dostali rozchod. Poslední vesnice, kterou jsme navštívili se jmenuje 

Alpujjara. Zde jsme navštívili museum šunky. Dostali jsme rozchod a poté kolem páté hodiny pro nás 

opět přijeli auta. 

Doprovodný program: Celou cestu nás doprovázela slečna Agněţka a Monika 

Volnočasové aktivity:  Večer jsme si šli koupit pití a jídlo na cestu a celý večer aţ do 

noci jsme balili věci. 

 

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, ale utekla rychle, protoţe jí skoro všichni prospali.  Let 

z Madridu bez problému ale v jednu chvíli to s letadlem docela dost házelo. V Paříţi jsme čekali asi 

čtyři hodiny na náš let, v čekárně jsme se seznámili s jedním čechem který cestoval z Ameriky. 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 uţili spoustu srandy. V Ostravě - Svinově nám 

čekali rodiče a jeli jsme domů. 

Volnočasové aktivity:  Kdyţ jsme přijeli domů tak jsem si dal pořádné české jídlo, povykládal 

si s rodičema šel spát. 

 

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 



Martin Staněk 

27 

 


	Obsah

