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Charakteristika firmy a oblasti 

 

Charakteristika firmy  Al sur de Granada 
- Firma, která pěstuje ovoce a zeleninu na výrobky jako jsou 
víno, čokolády, oleje, medy apod. Firma vlastní také několik 
obchůdků, kde své výrobky prodává. 

 

Charakteristika oblasti  Andalusie  
- Je nejlidnatější a zároveň druhé největší autonomní 
společenství a historické území na jihu Španělska. Hlavním a 
také největším městem regionu je Sevilla. Nejzajímavější 
památky v Andalusii jsou Alhambra, Mezquita a také pohoří 
Sierra Nevada

Zpět (1. strana) 
Postup pro vložení obrázku: 

 umístění kurzoru do rámu + Vložit-Obrázek-Ze souboru  

+ změna velikosti podle potřeby 
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1. den 
 

Datum: 3. 9. 2012 

Náplň práce: Cesta z Opavy osobním vlakem Ostravy, kde jsme přestoupili na pendolíno, 

které Nás dovezlo do Prahy, poté jsme jeli přeplněným airbusem z nádraží na 

letiště. 

Z Pražského letiště jsme odlítali AIRBUSem A 318 do Paříže, tam jsme 

přestoupily na palubu AIRBUSu A 320 a letěli do Madridu. Odtud jsme jeli 

autem do Granady. 

Nové informace z oboru:   -V pendolínu, jsme dostali noviny a vodu, v letadle jsme dostali 

nápoj dle výběru (voda, džus, pivo, limonáda) 

Září je ve Španělsku druhý nejteplejší měsíc v roce. Teploty, se 

zde mohou vyšplhat až na necelých 40°C 

Doprovodný program: ubytování a seznámení s personálem  

Volnočasové aktivity: vybalování a odpočinek. 

Nová slovní zásoba 

 
Buenos dias Dobře ráno 

 
Buenos tardes Dobré odpoledne 

 
Buenos noches Dobrý večer 

 
Hola Ahoj 

 
Adios čau (loučení)  

 
Cave Jeskyně 

 
Rose růže 

 
Lizard Ještěrka 

 
curtain Závěs 

 
weed Plít 

Zpět (1. strana) 
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2. den 
 

Datum: 4. 9. 2012 

Náplň práce: Prohlídka města. Vyšli jsme z ubytovny a šli jsme po kamenných chodnících 

do staré čtvrti Granady Albaicin a procházeli jsme městské zahrady  

Maurská zahrada, zahrada Granadské univerzity, Palace de Cordoba. Poté jsme 

navštívili městský park s venkovní posilovnou a nakonec centrum města 

s obchůdky plných suvenýru. 

Nové informace z oboru: Granada leží v části Španělska, která se jmenuje Andalusie a je  

třetím největším městem této části. 

Doprovodný program: Výuka španělštiny, pozdravy, seznámení, představení.. 

Volnočasové aktivity: Nákup potravin a pití, procházka noční Granadou 

 

Nová slovní zásoba 

 
Perro Pes 

 
Vaca Kráva 

 
Ano ,,Prdel´´ 

 
Canela Skořice 

 
Finito Konec 

 
Humus Humus 

 
Water pipe Vodní dýmka 

 
Wineyard Vinice 

 
Orchard Ovocný sad 

 
Tractor Traktor 

Zpět (1. strana) 
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3. den 
 

Datum: 5. 9. 2012 

Náplň práce: Brzy ráno, jsme vstávali na snídani. Poté jsme vyšli z rezidence 

směrem na autobusovou zastávku. Tam jsme čekali 20 minut na 

autobus, protože nám ten první ujel. Poté jsme asi 15 minut jeli 

autobusem na zastávku jménem Caballo Blanco (bílý kůň). Pak 

jsme šli na své pracoviště. To je jedna ze zahrad firmy. Dnes jsme 

po seznámení, s zaměstnanci a okolím pracoviště pleli plevel. Po 

ukončení pracovní doby nás odvezli zaměstnanci autama do 

vedlejšího města Santa Fe a jeli jsme autobusem domů. 

Nové informace z oboru: Seznámení se zaměstnanci a okolím pracoviště. 

Doprovodný program: Výuka španělštiny  osobní informace, rozhovory. 

Volnočasové aktivity: Odpočinek v jeskyni. 

 

Nová slovní zásoba 

 
Uva Hroznové víno 

 
Fresa Jahoda 

 
Gambas Krevety 

 
Melocotón Broskev 

 
Manzana Jablko 

 
Soil Půda 

 
Seeds Semínka 

 
Raspberry Malina 

 
Strawberry Jahoda 

 
Artichoke Artyčok 

Zpět (1. strana) 
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4. den 
 

Datum: 6. 9. 2012 

Náplň práce: Dnes jsme do práce jeli o hodinu dříve, abychom mohli dřív 

skončit a nemuseli jsme pracovat v největších horkách. Jelikož 

jsme včera nestihli dokončit svou práci, tak jsme dneska znovu 

pleli. 

Nové informace z oboru:   V Granadě je plno železných soch v parcích, které se k místní 

  kultuře velice hodí. 

 Film-> Volver - režíroval Pedro Almodovar a hlavní roli ztvárnila 

 Penelope Cruz 

Doprovodný program: výuka Španělštiny objednávání v restauraci, nakupování. A po  

siestě nám lektorka z Polska pustila asi 2 hodinový film ve 

španělštině s anglickými titulky. 

Volnočasové aktivity: Nákupy suvenýrů, cvičení ve venkovní tělocvičně 

 

Nová slovní zásoba 

 
Bonitos Krásný (věc) 

 
Guapa Krásná (holka) 

 
zapateria Obuvnictví 

 
Me gusta Líbí se mi 

 
Jugar Hrát (fotbal, hokej) 

 
Fire Oheň 

 
Apple  Jablko 

 
Strawberry Jahoda 

 
Corn Kukuřice 

 
Climber Horolezec 

Zpět (1. strana) 
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5. den 
 

Datum: 7. 9. 2012 

Náplň práce: Dneska jsme ráno dopleli poslední zbytky plevele a začali jsme 

 chystat záhonky, do kterých zřejmě budeme sadit rajčata a  

 papriky.  

Nové informace z oboru: Ve Španělsku se musí ovoce i zelenina zavlažovat několikrát 

denně, jinak by všechno ve velkých jihoevropských vedrech 

uschlo a zvadlo. 

Doprovodný program: Španělština  Číslovky, jak se zeptat nebo jak někoho navést na 

cestu 

Volnočasové aktivity: sledování filmu na notebooku, chatování na internetu. 

Nová slovní zásoba 

 
Cantate Zpěvačka 

 
 Policia Policista 

 
Director Režisér 

 
Mago kouzelník 

 
Carpintero Řemeslník 

 
To dig Kopat 

 
aqua  Voda 

 
shovel Lopata 

 
Garden roke Nůžky (zahradní) 

 
Plough Pluh 

Zpět (1. strana) 
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6. den 

 

Datum: 8. 9. 2012 

Náplň práce: Dnes jsme šli na vyhlídkovou turu na pohoří Siery Nevady do přírodní 

rezervace Las Cahorras.   

Dopoledne jsme vycházeli z ubytovny na autobusovou zastávky vzdálenou cca 

2 km. Autobusem jsme jeli do městečka Monachil pod  pohořím Siery Nevady. 

Tam jsme vycházeli na turu dlouhou asi 5 hodin a dosáhly jsme výšky 1200 

metrů nad mořem. 

Nové informace z oboru: Sierra Nevada je největší pohoří v Andalusii, které je vhodné 

nejen pro vycházky, ale také pro horolezectví 

Doprovodný program: Flamenco show, tradiční španělské tance a zpěvy 

Volnočasové aktivity: Odpočinek v jeskyni, surfování na internetu, zjišťování informací 

o oblasti. 

Nová slovní zásoba 

 
Nadar Plavat 

 
Pan  Chleb 

 
Comida Jídlo 

 
Cocinar Vařit 

 
Cortar  Krájet 

 
Historic Historický 

 
Gradually Postupně 

 
Hectar Hektar 

 
Philoshoppy Filozofický 

 
Flee Utéct 

Zpět (1. strana) 
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7. den 

 

Datum: 9. 9. 2012 

Náplň práce: O víkendu nechodíme do práce, ale máme naplánované výlety s učiteli. Dnes 

jsme jeli do Malagy, kde jsme si prohlídly historický hrad Castillo del 

Gibralfaro, odkud byl krásný výhled na město ale především na býčí arénu 

Plaza del Toro, která se nazývá CORRIDA. Poté jsme šli k moři, kde jsme 

mohli téměř celý den blbnout jako malé děti. 

Nové informace z oboru:   Malaga, je druhé největší město v Andalusii.  

Doprovodný program: Anglický výklad o historii Malagy. 

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

 

Nová slovní zásoba 

 
A la derecha de Napravo 

 
A la irquirda de Nalevo 

 
Al lado le Vedle 

 
Entre Mezi 

 
Enyrente Naproti 

 
Tourist Turista 

 
Noon  Poledne 

 
Moon Měsíc 

 
Idle Prázdný 

 
Ideal Vzor 

Zpět (1. strana) 
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8. den 
 

Datum: 10. 9. 2012 

Náplň práce:  V práci nebyl hlavní BOSS  Karlos, tak nám práci zadával jeho zástupce Jose. 

Ten ale nemluví anglicky, tak nám pomocí rukou a nohou vysvětlil, že máme 

loupat fazole. Po přestávce přijel Karlos, který nám v angličtině vysvětlil, že to 

nejsou normální fazole, ale že to jsou FAVA fazole. 

Nové informace z oboru: Fava fazole  rostou cca 2-3 měsíce a po dozrání se používají  

jako příloha k jídlu (podobně jako brambory) 

Doprovodný program: Zkouška ze španělštiny. Tapas tour  chodili jsme po typických 

španělských hospůdkách, kde jsme ochutnávali tapas. 

Volnočasové aktivity: Doplňování deníku praxe, seznámení s druhou skupinou českých 

studentů z Ostravy. 

 

Nová slovní zásoba 

 
Cuanto vale? Kolik to stojí? 

 
Puedo pedix? Můžu poprosit? 

 
A mí me gusta. Mám rád 

 
A mí no me gusta. Nemám rád 

 
Preparar Připravovat 

 
Evollution  Evoluce  

 
Fox Liška 

 
Barely  Sotva 

 
Worm Červ 

 
Mall Nákupní galerie 

Zpět (1. strana) 
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9. den 
 

Datum: 11. 9. 2012 

Náplň práce: Dnes nám opět zadával práci Chosé, který Nám dokázal vysvětlit, že budeme 

loupat fazole Fava. Sice jsme je loupali už druhý den, ale byla to příjemná 

práce ve stínu. Během dne jsme oloupali více než 4 velké bedny fazolí 

Nové informace z oboru: Fava fazole rostou především v jihoevropských zemích. 

(Španělsko Portugalsko, Řecko..) 

Doprovodný program: Šli jsme nedaleko naší ubytovny do muzea jeskyní ve čtvrti 

Sacromonte, kde jsme viděli, jak kdysi žili lidé jiného vyznání 

než křesťanského ve Španělsku. 

Volnočasové aktivity: Dnes večer jsme hráli poker ve společenské místnosti. Vyprávěli

 jsme si vtipy 

Nová slovní zásoba 

 
chocolate Čokoláda 

 
Sidra Šťáva 

 
Uvas  Ovoce 

 
Patatas Brambory 

 
Arbor negro Černá rýže 

 
Else  Jiný 

 
Military Armáda 

 
Maybe  Možná 

 
Type Typ 

 
Tail  Ocas 

Zpět (1. strana) 
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10. den 
 

Datum: 12. 9. 2012 

Náplň práce: Dnes přišel náš šéf Karlos, a mohl nám anglicky vysvětlit, že 

budeme připravovat záhon, kde potom zasadíme salát. Před 

koncem pracovní doby nám vysvětlil pojem vermi kompost. 

Nové informace z oboru: Verni kompost je to vlastně hromada zbytků ze zahrady, 

smíchaná s kravským hnojem, do kterého se přidají žížaly, pro 

které je to vlastně potrava.  

Federico García Lorca -> Španělský skladatel a básník. 

Doprovodný program: Návštěva městského parku Federica Garcíi Lorcy v Granadě. 

Volnočasové aktivity: Většina nás seděla ve společenské místnosti a sledovali jsme film 

,, zahulime uvidíme´´ a vyprávěli jsme si vtipy. 

 

Nová slovní zásoba 

 
Mahonesa Majonéza 

 
Belén Betlém 

 
Turón Turecký med 

 
Helado Zmrzlina 

 
Ensalada Salát 

 
Idea Nápad 

 
Strange Divný 

 
Equal Rovnat se 

 
Double Dvojitý 

 
Triple Trojitý 

Zpět (1. strana) 
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11. den 
 

Datum: 13. 9. 2012 

Náplň práce: Dnes jsme ve skleníku pleli plevel, a vybírali jsme staré sazenice rajčat 

a paprik, poté jsme připravili nové záhonky, do kterých budeme nejspíš 

sadit nové papriky a rajčata. Poslední hodinku práce jsme věnovali 

provázkům, na kterých jsme dělali očka. Zatím nevíme, co s nima 

budeme dál dělat. 

Nové informace z oboru: Rajčata a papriky rostou ve skleníku rychleji ale jsou menší. 

Doprovodný program: Dnes jsme doprovodný program vypustili a prodloužili jsme si 

siestu.  

Volnočasové aktivity: Chatování na internetu, poslouchání písniček. 

 

Nová slovní zásoba 

 
Yo estudio Já studuju 

 
Dentista Zubař 

 
Doctor Doktor 

 
Lambero Hasič 

 
Soldado Voják 

 
Need Potřebovat 

 
Comfort Komfort 

 
Circle Kruh 

 
Store Obchod, sklad 

 
Agriculture Zemědělství 

Zpět (1. strana) 



Matěj Straka 

15 

12. den 
 

Datum: 14. 9. 2012 

Náplň práce: Nejdříve jsem s Michalem Vytrhával ze země cibule, které jsme pak umývali 

od hlíny. Pak jsme poryli asi 7 m
2 

plochy, kde se dělá záhonek. A nakonec 

jsem šel umývat plachty. 

Nové informace z oboru: Cibule se ve Španělsku dorůstají většího objemu než u nás.  

Doprovodný program: Výlet k moři - Almuňuecar 

Volnočasové aktivity: fotbálek v parku, večer sledování filmu. 

 

>

Nová slovní zásoba 

 
Nadar Plavat 

 
Baňarse Koupat se 

 
Macedonia Mixované ovoce 

 
Buňuelo Kobliha 

 
Bollo Loupák (s čokoládou) 

 
Judge Soudce 

 
Walk Procházka 

 
Effort Snaha 

 
Tune Melodie 

 
Guardian Ochránce 

Zpět (1. strana) 
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13. den 
 

Datum: 15. 9. 2012 

Náplň práce: Po příjezdu do Cordoby jsme vešli bránou do města, kde jsme měli 

půlhodinový rozchod. Pak jsme šli na pevnost Alcazár, kde jsem viděl plno 

zahrad a pak jsme šli do Mezquity. To je mešita, která byla přestavěna na 

katedrálu.  

Nové informace z oboru: Mezquita -- je původně středověká mešita ve španělské Córdobě, 

do které byla v 16. století vestavěna katedrála zasvěcená 

Neposkvrněnému početí Panny Marie. Dnes slouží jako 

římskokatolická katedrála, ale v době, kdy byla tato část 

Španělska spravována Maury, území patřilo k Al-Andalusi, 

sloužila jako Velká mešita v Córdobě. 

 

Doprovodný program: Návštěva mezquity. Výklad v angličtině 

Volnočasové aktivity: Odpočinek, sledování filmu  

Nová slovní zásoba 

 
El hospital  Nemocnice 

 
Perfumeria Parfumérie 

 
Jugar Hrát (fotbal) 

 
Delgada Hubený/á 

 
Gordo Tlustý/á 

 
Greatly Velice 

 
Surgical Chirurgický 

 
Powder Prášek 

 
Shepherd Pasák 

 
Atrocity Zvěrstvo  

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Me%C5%A1ita
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_%28%C5%A0pan%C4%9Blsko%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/16._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neposkvrn%C4%9Bn%C3%A9_po%C4%8Det%C3%AD_Panny_Marie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maurov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Al-Andalus
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14. den 
 

Datum: 16. 9. 2012 

Náplň práce: Odpoledne jsme šli na Alhambru, kde jsme měli  rozchod a samotná prohlídka 

paláce Nazaríů trvala asi pul hodiny. Prošli jsme i zahrady Generalife a 

vojenskou pevnost Alcazaba. Vstupné činilo 13 euro  a bylo potřeba rezervace 

předem. 

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

panovníků Granady. 

Doprovodný program: Dopoledne mohli jít dobrovolníci na prohlídku kostela – 

katedrály v Granadě. 

Volnočasové aktivity: venkovní posilovna v parku. 

Nová slovní zásoba 

 
Alto  Vysoký 

 
Bajo  Malý 

 
Negro  Černoch 

 
Blanco Běloch 

 
Sympatico Sympatický  

 
Truly Skutečně 

 
Relation Relace  

 
Someplace Někde 

 
Transform Přeměnit 

 
Gulf Záliv 

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_%28stavba%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maurov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Granada
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15. den 
 

Datum: 17. 9. 2012 

Náplň práce: Ve skleníku jsme dovazovali poslední rajčata a poté jsme šli odvážet hnůj. Poté 

jsme měli přichystanou ,,barbecue párty´´. Dostali jsme grilované steaky, 

klobásky a něco divného , co neumím popsat. Když jsme všechno snědli, tak 

jsme šli dělat záhonky se zavlažovacím systémem. 

Nové informace z oboru: systém zavlažování. Natáhli jsme kolem záhonku hadice, které 

jsme do sebe napojili a pomocí drátu jsme je připevnili k sobě. 

V hadicích jsou dírky, kterýma voda vystřikuje. 

Doprovodný program: Hra Dostali jsme anglický napsané otázky a museli jsme chodit 

 po městě a ptát se lidí, jaké jsou odpovědí. 

 

Volnočasové aktivity: Doplňování deníku praxe 

Nová slovní zásoba 

 
Divertido  Zábavný 

 
Abierto Otevřený (mysl) 

 
Cerrado  Uzavřený (mysl) 

 
Aburrido Nudný 

 
Antipático Nesympatický 

 
Crackdown Zásah/zátah 

 
Resistant Odolný 

 
Occur Napadnout 

 
Review  Kritika  

 
Greatly  Velice 
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16. den 
 

Datum: 18. 9. 2012 

Náplň práce: Výlet do pohoří Alpujarras. Ráno nás odvezli auta do jedné, ze tří vesniček 

Lanjaron, které jsme měli projít.Druhá vesnička se jmenovala Bubion. Cesta 

trvala asi tři hodiny, pak jsme ve třetí vesničce Pampaneira navštívili muzeum 

šunky, ve kterém jsme dostali ochutnávky šunky a vína. Pak jsme asi hodinu 

čekali na auta, které nás odvezly domů. 

Nové informace z oboru: Po španělských skalách se proháněli kamzíci a rostlo tam plno 

fíkovníků, olivovníků a plno jiných stromů.  

Doprovodný program: Kontrola deníku praxe, a následná oprava. 

Volnočasové aktivity: Balení kufrů. 
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17. den 
 

Datum: 19. 9. 2012 

Náplň práce: Jedeme domů. V 5 ráno vyjíždíme z Granady autem do Madridu. Od tam jsme 

letěli AIRBUSem A 320 do Paříže, kde jsme přestoupili na palubu AIRBUSu 

A 322 kterým jsme letěli do Prahy. V Praze jsme sedli na vlak a jeli jsme do 

Ostravy. Tam už na mě čekalo auto, které mě odvezlo domů. 

Nové informace z oboru: 

Doprovodný program:  

Volnočasové aktivity: 

Nová slovní zásoba 

 
Puedo pedir? Můžu poprosit? 

 
Pagar Platím 

 
Cuánto valo? Kolik to stojí? 

 
Me llamo… Jmenuji se… 

 
Como te llamas? Jak se jmenuješ? 

 
Superstructure  Nástavba 

 
Fragrant  Voňavý  

 
Spontaneity  Nenucenost  

 
Rim  Kraj  

 
Grumpy  Mrzutý  
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Nová slovní zásoba 

 
Generoso Dobrosrdečný 

 
Tacaňo Sobec 

 
Amable  Milí 

 
Complicado  Problémoví 

 
Buena persona Dobrá osoba 

 
Welt  Šrám  

 
Dissect  Pitvat 

 
Haul  Kořist  

 
Mallet  Palice 

 
Calumny  Pomluva 
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