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Charakteristika firmy a oblasti 
 

Oblasti: Andalusie je Autonomní společenství Andalusie, je nejlidnatější a druhé 

největší autonomní společenství jižního Španělska, historická část Španělska při 
pobřeží Středozemního moře. Andalusie je známá maurskou architekturou. Je to 
nejúrodnější část celého pyrenejského poloostrova. Člení se od roku 1833 na 8 
provincií (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla. 

 

Firmy: Al sur de Granada, je to velká firma, která vlastní pár pozemků a obchod. Je 

to firma soustřeďující se na produkci bio potravin. Své vypěstované potraviny poté 
prodávají v jejich obchodě, který se nachází v Granadě.

Zpět (1. strana) 

Postup pro vložení obrázku: 

 umístění kurzoru do rámu + Vložit-Obrázek-Ze souboru  
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1. den 
 

Datum: 3. 9. 2012 

Náplň práce: cesta z Opavy do Granady 

Nové informace z oboru: z Opavy rychlíkem do Ostravy, poté Pendolínem do Prahy a 

airbusem na letiště v Ruzyni, odtud jsme letěli společností Air France do Paříže, kde bylo 

mezipřistání a poté do Madridu, kde na náš čekali španělští řidiči s mikrobusy. Ti nás vezli asi 

5 hodin do Granady 

Doprovodný program: hlasitá hudba v autě se španělským řidičem a seznámení se 

s rezidencí pobytu, večeře – plněná houska, uvítání od průvodců             

Volnočasové aktivity: poslouchání španělských hitů, vybalování a seznámení s pokojem 

a spánek  

Nová slovní zásoba 

 
Buenas Tardes. dobré odpoledne 

 
Me mě 

 
Coche auto 

 
Tres tři 

 
Ser být 

 
Cave jeskyně 

 
Handbag kabelka 

 
Pepper pepř 

 
Tabacco tabák 

 
Rake hrábě 

Zpět (1. strana) 
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2. den 
 

Datum: 4. 9. 2012 

Náplň práce: procházka městem za doprovodu průvodkyně, šli jsme do staré 

části Granady jménem Albaisín. Cestou jsme viděli Mešitu, Alhambru, park s posilovacími 

stroji, zahrady: Maurská, Univerzity de Granada (pro kantory), Carmen, arabská, Palazio de 

Cordoba 

Nové informace z oboru: v těchto zahradách jsme mohli vidět různé typy rostlin, jako 

například mandarinky nebo granátové jablka 

Doprovodný program: lekce španělského jazyka - seznámení a základní informace 

Volnočasové aktivity: procházka po okolních ulicích rezidence – cestou jsme viděli 

například Alhambru, konverzace, surfování po internetu  

 

Nová slovní zásoba 

 
Por favor prosím 

 
Qué  co 

 
Tal takový 

 
Como jak 

 
Yo já 

 
Temple chrám 

 
Castle hrad 

 
Interesting zajímavý 

 
Aeroplane letadlo 

 
Steward letuška 

Zpět (1. strana) 
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3. den 
 

Datum: 5. 9. 2012 

Náplň práce: práce ve firmě 

Nové informace z oboru: cesta do firmy Al sur de Granada, kde jsme pracovali od 8 do 13 

hodin. Náplň práce byla: plení plevele a vytváření nového záhonu, hrabání trávy z povrchu a 

poté ještě pokopání zeminy (čištění, hrabání, kypření, vyvážení na kompost) 

Doprovodný program: kurz španělštiny po odpoledním volnu - personální informace, 

časování sloves a konverzace 

Volnočasové aktivity: procházka po městě (nákupy pití na další den) a surfování po 

internetu 

 

Nová slovní zásoba 

 
Alcachofa artyčok 

 
Sí ano 

 
Perro pes 

 
Pimienta pepř 

 
Tomate rajče 

 
Spade rýč 

 
Hoe motyka 

 
Tractor traktor 

 
Reaper sekačka 

 
Town hall radnice 

Zpět (1. strana) 
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4. den 
 

Datum: 6. 9. 2012 

Náplň práce: příprava zeminy na záhon, pletí  

Nové informace z oboru: po příchodu do práce, ve které jsme pleli záhony a vyváželi plevel 

na kompost. Měli jsme prohlídku dalších míst, jedno bylo přímo naproti našeho pole, kde se 

pěstovaly například okopaniny a také se zde pěstovalo hroznové víno, rajčata, kapusty  

Doprovodný program: 2 hodiny španělského jazyka, kde jsme probírali seznámení, kde 

co najdeme 

Volnočasové aktivity: procházka po městě, práce s notebookem, dopisování deníku 

praxe 

 

Nová slovní zásoba 

 
La cueva Jeskyně 

 
Pegatina Lepidlo 

 
Taberna taverna 

 
Cervecería Pivárna 

 
Tomar Vzít 

 
Chest Hrudník 

 
Weapon Zbraň 

 
Ship Loď 

 
Cultivator Kultivátor 

 
Root Kořen 

Zpět (1. strana) 
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5. den 
 

Datum: 7. 9. 2012 

Náplň práce: návštěva firmy, rytí záhonu, hrabání a uklízení areálu praxe 

Nové informace z oboru: čištění záhonu a pokopání zeminy za pomocí kopačky, hrabání 

listí z druhé strany budovy a poté vyvážení v kolečkách na kompost  

Doprovodný program: španělština - poslední dvě hodiny, závěrečná konverzace a teorie 

a příprava na pondělní test, který měl ověřit naše vědomosti 

Volnočasové aktivity: nakupování jídla, pití na další den a promýšlení o suvenýrech 

 

Nová slovní zásoba 

 
Sangría Víno smíchané s bourbonem, ovocem a džusem 

 
Helado Led 

 
Jarabe Sirup 

 
Zumo Šťáva 

 
Uva Hroznové víno 

 
Late Později 

 
Carefull Opatrně 

 
Always Vždy 

 
Next Další 

 
Press Stisknout 

Zpět (1. strana) 
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6. den 
 

Datum: 8. 9. 2012 

Náplň práce: výlet MHD na nedaleké pohoří Siera Nevada/Las Cahorras 

Nové informace z oboru: vyrazili jsme na cestu i se třemi průvodkyněmi na túru. Byla 

krásná příroda v okolí a velmi příjemný vzduch. Cestou na horu jsme viděli i pár živočichů, 

nejvíce ještěrky. Skály vypadaly pěkně. Výška hor dosahovala kolem 1200 m. n. m. Šli jsme 

přibližně do výšky 1000-1100 m. n. m.  

Doprovodný program: Flamenco – tanec typický pro španělskou kulturu, vznikl 

smíšením kultur, je to živý tanec. 

Volnočasové aktivity: procházka městem, psaní deníku praxe (nákupy suvenýrů) 

 

Nová slovní zásoba 

 
Manzana jablko 

 
Melocotón Broskev 

 
Fresa Jahoda 

 
Gambas Krevety 

 
Pan Chléb 

 
Plain Prostý 

 
Piece Kus 

 
Direct Přímé 

 
Hold Držet 

 
Ground Země 

Zpět (1. strana) 
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7. den 
 

Datum: 9. 9. 2012 

Náplň práce: výlet auty (mikrobusy) do města Malaga 

Nové informace z oboru: Kolem deváté hodiny jsme nasedli do tří mikrobusů, které nás 

vezli do Malagy. Cestou jsme poslouchali španělské hity a po příjezdu do Malagy za zhruba 2 

hodiny jsme se šli podívat na staré hradby jménem Castillo de Gibralfaro. Poté jsme šli 

směrem k pláži, kde jsme měli volno. Někdo z nás šel plavat, někdo do města. Já jsem šel do 

města na jídlo a poté na pláž, kde v 5 hodin jsme nasedli znovu do mikrobusu a jeli zpátky do 

Granady. 

Doprovodný program: Výlet do Malagy, na hradby Castillo de Gibralfaro 

s průvodkyněmi 

Volnočasové aktivity: odpočinkové aktivity u tv a notebooku, nákup pití na další den 

 

 

Nová slovní zásoba 

 
baňuelo Kobliha 

 
Café con leche  Káva 

 
Alto Vysoký 

 
Gafas Brýle 

 
Pelo corto Krátké vlasy 

 
Rule Vládnout 

 
Notice Oznámení 

 
Voice Hlas 

 
Govern Vládnout 

 
Space Prostor 

Zpět (1. strana) 
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8. den 
 

Datum: 10. 9. 2012 

Náplň práce: přebírali jsme fazole Fava poté jsme pleli a vytvářeli záhon. 

Připravovali jsme zavlažování (natahování, stříhání a drátování hadic)  

Nové informace z oboru: sázeli jsme salát, dělali jsme díry podél dírek v hadici, ze které 

kape poté voda na kořeny rostlin 

Doprovodný program: poslední kurz španělštiny – test o základních znalostech 

španělštiny 

Volnočasové aktivity: tapas tour – šli jsme s učiteli, průvodkyněmi i kuchařem a 

zkoušeli jsme tamní zvyky, jídlo. Tapas – jídlo, které dostaneme zdarma k pití. 

 

Nová slovní zásoba 

 
Desayuno Snídaně 

 
Azadón Motyka 

 
Guadaňa Kosa 

 
Rastrillo Hrábě 

 
Horca Vidle 

 
Certain Jistý 

 
Power Moc 

 
Unit Jednotka 

 
Lead Vést 

 
Pound Libra 

Zpět (1. strana) 
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9. den 
 

Datum: 11. 9. 2012 

Náplň práce: loupání fazolí Fava za pomocí nového vynálezu 

Nové informace z oboru: loupali jsme fazole, poté jsme se dozvěděli metodu loupání 

pomocí větráku, šlapání. Poté jsme na dalším záhonu vytvářeli zavlažovací systém. 

Doprovodný program: Šli jsme na exkurzi do jeskyní v oblasti Sacromonte, kde žili a žijí 

lidé, kteří chtějí žít v přírodě a lidé, kteří mají finanční problémy. 

Volnočasové aktivity: odpočinek, surfování 

 

Nová slovní zásoba 

 
Pala Lopata 

 
Hoz Srp 

 
Labranza Orba 

 
Querer Chtít 

 
Hablar Mluvit 

 
Course Kurs 

 
Rest Zbytek 

 
Front Přední 

 
Contain Obsahovat 

 
Teach Učit 

Zpět (1. strana) 
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10. den 
 

Datum: 12. 9. 2012 

Náplň práce: plení další plochy a chystání nového záhonu na celer 

Nové informace z oboru: Po příchodu na pracoviště jsme si vzali motyky a šli jsme vytvářet 

nový záhon, rozměry tohoto záhonu byly přibližně 8x3 metry, poté se zde vysazoval celer 

v místech, kde v hadici se zavlažováním byly díry. 

Doprovodný program: výlet do parku v Granadě Federica Garcia Lorcy -dramatik, 

básník, divadelní režisér, kde stojí i jeho dům, kde pobýval 

Volnočasové aktivity: film, konverzace, surf po internetu 

 

Nová slovní zásoba 

 
Comprender Pochopit 

 
Conocer Vědět 

 
Visitar Navštívit 

 
Practicar Praxe 

 
Descubrir Objevit 

 
Foot Noha 

 
Wheel Kolo 

 
Full Plný 

 
Tail Ocas 

 
Clear Čistý 

Zpět (1. strana) 
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11. den 
 

Datum: 13. 9. 2012 

Náplň práce: Čištění další plochy ve fóliovníku.   

Nové informace z oboru: Po příchodu na pracoviště jsme začali vytvářet nový záhon ve 

fóliovníku (velikosti asi 20x5m) pro pozdější vysazování rajčat, nad záhony byl drát, na který 

se potom rajčata přivazovala, způsob zavlažování byl pomocí hadic. Čištění prostoru, kde 

byla hromada, kterou jsme vyvezli na kompost. 

Doprovodný program: volno, dopisování deníku praxe, odpočinek 

Volnočasové aktivity: hraní karet, surfování na internetu 

 

Nová slovní zásoba 

 
Playa Pláž 

 
Cortar Snížit 

 
Tomate Rajče 

 
Cebolla Cibule 

 
Cocinar Vařit 

 
Week Týden 

 
Warm Teplé 

 
Quit Přestat 

 
Common Společný 

 
Possible možný 

Zpět (1. strana) 
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12. den 
 

Datum: 14. 9. 2012 

Náplň práce: Ranní praxe a výlet k moři, do města Almuñécar 

Nové informace z oboru: Ranní praxe, kdy jsme stříhali provázky na přivazování rajčat a 

poté jsme začali opatrně vázat rajčata. Cesta do rezidence, oběd a 

příprava na výlet. Po příjezdu do města jsme měli volno, kdo 

chtěl, mohl jít do moře nebo třeba se podívat do města. Já jsem 

šel směrem do města, kde byl podvodní svět. Bylo to tam pěkné, 

spousta různých ryb i se žraloky. Poté jsem šel k moři.  

Doprovodný program: fotografování, plavání 

Volnočasové aktivity: poslouchání hudby, konverzace 

 

Nová slovní zásoba 

 
Parte Část 

 
Pasado Poslední 

 
Fresco Čerstvý 

 
Silencio Ticho 

 
Trampa Past 

 
Dry Suché 

 
Possible Možné 

 
Gold Zlato 

 
Stood Stál 

 
Surface Povrch 

Zpět (1. strana) 
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13. den 
 

Datum: 15. 9. 2012 

Náplň práce: výlet do Córdoby 

Nové informace z oboru: Po příjezdu jsme se vydali městem do místa, kde se nachází 

mešita Mezquita – el alma de Córdoba. Uvnitř jsme mohli vidět 

spoustu obrazů, starých sloupů a různých ozdob. 

Doprovodný program: popis města, mešity a památek od průvodkyň 

Volnočasové aktivity: surfování po internetu, psaní deníku praxe 

 

Nová slovní zásoba 

 
Abajo Dolů 

 
Alto Vysoký 

 
Regreso Návrat 

 
Lugar Místo 

 
Azul Modrý 

 
Flow Průtok 

 
Exact Přesný 

 
Trip Výlet 

 
Fair Trh 

 
Save Uložit 
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14. den 
 

Datum: 16. 9. 2012 

Náplň práce: Výlet na Alhambru 

Nové informace z oboru: Po obědě jsme se vydali do Alhambry - Alhambra, Generalife a 

Albayzín (je to středověký komplex paláců, maurských pevností, 

rozděluje se na tři části – hrad, palác, obytné přístavky) viděli 

jsme spoustu místností, zahrad, fontán, palác, věž spravedlnosti - 

Torre de la Justicia. 

Doprovodný program: Popis Alhambry od průvodkyň 

Volnočasové aktivity: hraní karet, surfování po internetu 

Nová slovní zásoba 

 
Banda Kapela 

 
Poema Báseň 

 
Acción Akce 

 
Acuerdo Dohoda 

 
Capital Kapitál 

 
Beat Porazit 

 
Lie Ležet 

 
Excite Rozčílit 

 
Natural Přírodní 

 
Whether Jestli 



Michal Sitmalidis 

18 

 

 15. den 
 

Datum: 17. 9. 2012 

Náplň práce: Poslední pracovní den, barbecue 

Nové informace z oboru: Po příchodu do práce, jsme vázali rajčata a vytvářeli zavlažování, 

o přestávce nám vedoucí praxe upekl různé typy masa a uzenin. 

Poté přišli učitelé spolu s Hektorem a Monikou. Měli jsme za 

úkol vytvořit nový záhon i se zavlažováním, jako závěrečnou 

práci. Povedlo se nám to. 

Doprovodný program: Večer jsme dostali za úkol vyplnit papíry od průvodkyně. Museli 

jsme se ptát lidí ve městě a také jsme bloudili.  

Volnočasové aktivity: Odpočinek, film, surfování po internetu 

Nová slovní zásoba 

 
Bolso Taška 

 
Sombrero Klobouk 

 
Afirmación Tvrzení 

 
Argumento Argument 

 
Correo Pošta 

 
Finger Prst 

 
Metal Kov 

 
Gate Brána 

 
Raise Získat 

 
Value Hodnota 
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16. den 
 

Datum: 18. 9. 2012 

Náplň práce: Výlet do vesnic: Lanjarón, Bubión a Pampaneira 

Nové informace z oboru: Dopoledne jsme mikrobusy jeli do vesnice Lanjarón, kde začla 

naše túra, ve které jsme šli horami do dalších dvou vesnic. Cestou 

jsme viděli krásnou krajinu.  

Doprovodný program: Cestou nás provázeli průvodkyně, 1. den, kdy bylo zataženo 

Volnočasové aktivity: příprava na cestu domů, balení 

 

  
 

Nová slovní zásoba 

 
Acoplar Pár 

 
Casarse Oženit 

 
Debatir Prodiskutovat 

 
Amor Láska 

 
Miedo Strach 

 
Visit Vidět 

 
Sign Podpis 

 
Edge Hrana 

 
Believe Věřit 

 
Cell Buňka 
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17. den 
 

Datum: 19. 9. 2012 

Náplň práce: Cesta domů, z Granady do Opavy. 

Nové informace z oboru: V 5 hodin ráno jsme nasedli do mikrobusů a jeli jsme na letiště do 

Madridu, letadlem jsme letěli do Paříže, kde bylo mezipřistání a 

poté jsme letěli do Prahy. Z prahy rychlíkem do Ostravy, kde 

jsme nasedli do auta a jeli domů. 

Doprovodný program: Hudba, spánek, zpěv. 

Volnočasové aktivity: Poslouchání hudby za jízdy, spánek. 
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Nová slovní zásoba 

 
Arar Pluh 

 
Contolar Ovládání 

 
Pasar Přejít 

 
Alimento Jídlo 

 
Azúcar Cukr 

 
Region Kraj 

 
Energy Energie 

 
Hunt Lov 

 
Probable Pravděpodobně 

 
Bed Postel 
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