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Charakteristika firmy a oblasti: Firma Al sur Granada je biofarma, která 

se zabývá ekologickým pěstováním plodin, které následně prodává ve svém 
kamenném obchodě a rovněţ je dodává do své restaurace, která se nachází taktéţ 
v Granadě. Firma obhospodařuje větší mnoţství malých políček, z nichţ jsou některé 
teprve v začátcích a rozvíjí se. Na jednom takovém jsme pracovali. Teprve jsme ty 
políčka vytvářeli, zabudovávali zavlaţování a sadili plodiny. 

 

Andalusie je nejlidnatější a druhé největší autonomní společenství na jihu Španělska. 
Hlavním městem Andalusie je Sevilla druhé je Córdoba a třetí Granada. Na severu 
Andalusie se nachází pohoří Sierra Morena a na jihu se Sierrou Nevadou. Ţije zde 
6,5 mil. obyvatel. Na vyprahlém východě lze mezi polopouštní vegetací Almérie najít 
typickou severoafrickou vegetaci, zatímco na západě protéká Guadalquivir baţinami 
a mokřinami. 
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1. den 
 

Datum: 3. 9. 2012 

Náplň práce: Cesta do Španělska 

Nové informace z oboru: V 05:13 jsme vyjížděli vlakem z Opavy do Ostravy a z Ostravy 

jsme dále pokračovali Pendolinem do Prahy. Po jedenácté hodině jsme odlétali z pražské 

Ruzyně do Paříže. V Paříži jsme měli mezipřistání a pokračovali jsme do Madridu. Z Madridu 

nás převezli autama do Granady cesta trvala něco přes pět hodin. 

Doprovodný program: Seznámení s ubytovacím řádem 

Volnočasové aktivity: Odpočinek po cestě 

Nová slovní zásoba 

 
Buenos días Dobré ráno 

 
Hola Ahoj 

 
Buenos noches Dobrý večer 

 
Adios Čau (rozloučení) 

 
Me llamo Moje jméno 

 
Gate Brána 

 
Flight delay Zpoždění letu 

 
Landing Přistání 

 
Layover Mezipřistání 

 
Sick bag Pytlík na zvracení 

Zpět (1. strana) 



Petr Staško 

5 

2. den 
 

Datum: 4. 9. 2012 

Náplň práce: Agnieszka s Monikou nás provedli Granadou a ukázaly nám 

historické památky a zajímavá místa. Výklad byl v anglickém jazyce. Ukázaly nám park 

s posilovacími stroji, které slouží pro veřejnost zcela zdarma. Poté nás zavedla do místních 

zahrad. První zahradu, kterou nám ukázala byla Maurská zahrada, ve které se vše týkalo jen 

tří barev: bílé, zelené a modré. V této zahradě se nacházela Mešita, do které jsme měli 

možnost nakouknout. Druhá zahrada byla zahrada muslimské univerzity. V této zahradě bylo 

jezírko s rybkama. Třetí zahrada byla Palace de Cordoba používána k reprezentativním 

účelům 

Nové informace z oboru: Seznámení s firmou 

Doprovodný program: Výuka španělštiny: základní fráze, pro to abychom se domluvili 

Volnočasové aktivity: Vybalování věcí 

 

Nová slovní zásoba 

 
Amor Láska 

 
 Hablo Mluvit 

 
Yo Já 

 
perro Pes 

 
Qué tal? Jak se máš? 

 
Interesting Zajímavý 

 
Cave Jeskyně 

 
Handbag Příruční zavazadlo 

 
Shovel Lopata 

 
Rake Hrábě 

Zpět (1. strana) 
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3. den 
 

Datum: 5. 9. 2012 

Náplň práce: Ráno po snídani jsme vyrazili s Hektorem na autobus, který nás 

měl dovést do firmy Al sur Granada. Jakmile jsme dorazili na místo, tak nás Hektor představil 

Carlosovi, který nám ukázal zázemí firmy a seznámil nás s naší prací. Naší náplní bylo pletí 

plevele. 

 

Nové informace z oboru: Bio pěstování plodin 

Doprovodný program: Výuka španělštiny: popis osob 

Volnočasové aktivity: Vyplňování deníku praxe, komunikace s rodinou přes skype 

 

Nová slovní zásoba 

 
Canela Skořice 

 
 Aqua Voda 

 
Blanco Bílá 

 
Caballo Kůň 

 
Tomato Rajče 

 
Pitch fort Vidle 

 
Garden fort Rycí vidle 

 
Shovel Lopata 

 
Spade Rýč 

 
Grass Tráva 

Zpět (1. strana) 
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4. den 
 

Datum: 6. 9. 2012 

Náplň práce: Dnes nás do firmy Al sur Granada doprovázela Monika. Naším 

úkolem bylo co nejvíce pokročit v odplevelování políčka. Kolem desáté hodiny nám připravili 

svačinu obložené talíře s pečivem politým olivovým olejem. Ještě nikdy jsem nejedl pečivo 

s olivovým olejem, ale velmi mi to zachutnalo. Po skončení práce nás odvezli do Santa Fe 

odkud jsme poprvé sami absolvovali cestu autobusem do Granady  

Nové informace z oboru: Dozvěděli jsme se, že i když se tento druh půdy špatně obdělává, 

tak je tato půda velmi úrodná 

Doprovodný program: Výuka španělštiny: profese 

Volnočasové aktivity: Celovečerní španělský film Volver s anglickými titulky. Hlavní 

roli stvárnila Penelope Cruz. 

 

Nová slovní zásoba 

 
Cantate Zpěvačka 

 
 Director Režisér 

 
Policía Policajt 

 
Carpintero Řemeslník 

 
Mago Kouzelník 

 
Soil Půda 

 
To dig Kopat 

 
Trovel Zahradní lopata 

 
Plough Pluh 

 
Garden roke Zahradní nůžky 

Zpět (1. strana) 
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5. den 
 

Datum: 7. 9. 2012 

Náplň práce: Dnes jsme už  jeli  do firmy sami autobusem z čehož jsme měli 

celkem strach, ale nakonec se ukázalo, že úplně zbytečně. Ve firmě dnes nebyl Carlos, který 

jako jediný umí anglicky, takže jsme se u domlouvání hodně nasmáli, jelikož nám španělština 

ještě moc nešla. Naší náplní práce bylo dokončit odplevelení políčka. Po úspěšném pletí jsme 

hrabali listí pod hroznovým vínem 

Nové informace z oboru: Snažili jsme se ve firmě domluvit španělsky 

Doprovodný program: Výuka španělštiny: důležité fráze, pro to abychom se domluvili ve 

městě 

Volnočasové aktivity: Večerní povídání v parku a návštěva supermarketu, ve kterém 

jsme koupili sazené pití. 

 

Nová slovní zásoba 

 
Pan Chléb 

 
 Nadar Plavat 

 
Cocinar Vařit 

 
Comida Jídlo 

 
Cortar Krájet 

 
Corn Kukuřice 

 
 Tomato Rajče 

 
Field Pole 

 
Natural Přírodní 

 
Rent Pronajmout 

Zpět (1. strana) 
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6. den 
 

Datum: 8. 9. 2012 

Náplň práce: Dnes jsme nepracovali ve firmě, ale měli jsme výlet autobusem 

do předhůří Sierry Nevady. Navštívili jsme vysoko položené město Monachil Dosáhli jsme 

výšky 1200 m.n.m. a túra trvala přibližně 5 hodin a šli jsme po stezce Las Cahorras. Touto 

stezkou vedlo mnoho lanových mostů, protékala kolem řeka. Viděli jsme nádhernou krajinu 

typickou pro tuto zemi a bylo to velmi příjemné zpestření této praxe. Když jsme scházeli zpět 

dolů do městečka Monachil tak jsme cestou viděly oslíky, olivovníky, fíky a mandlovníky, 

které jsem takto viděl poprvé v životě. 

Nové informace z oboru: Poznávání nových plodin (mandlovník) 

Doprovodný program: Večer jsme navštívili flamenco show a okusili místní sangrii 

Volnočasové aktivity: Surfování po internetu, poslouchání hudby 

 

Nová slovní zásoba 

 
Bonitos Krásný 

 
 Guapa Krásná 

 
Lavista Zrychlený 

 
Torre Věž 

 
Cerca Blízko 

 
Mountains Hory 

 
 Climber Horolezec 

 
Bridge Most 

 
Rock Skála 

 
Adventure Dobrodružství 

Zpět (1. strana) 
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7. den 
 

Datum: 9. 9. 2012 

Náplň práce: Dnes byl naplánován výlet do Málagy. V deset Hodin pro nás 

přijely tři dodávky, které nás tam odvezli. Cesta trvala necelé tři hodiny. Poté co jsme dorazili 

do Málagy ,nás vzala Agnieszka na hrad Gibralfaro, ze kterého byl nádherný výhled na město, 

šla krásně vidět býčí aréna a moře. Výklad jsme měli v polštině. Po prohlídce jsme vyrazili na 

pláž La Malagueta. 

Nové informace z oboru: Poznáváni nových palem 

Doprovodný program: Psaní deníku praxe 

Volnočasové aktivity: Nakupování v Málaze (dudlík), večerní příprava na test ze 

španělštiny 

 

Nová slovní zásoba 

 
Denada Není zač 

 
Puedo pedir  Můžu poprosit 

 
Porseparado Zvlášť 

 
Quanto vale Kolik to stojí 

 
Cerca Blízko 

 
Waiter Číšník 

 
Baker Pekař 

 
Farmer Farmář 

 
Researcher Výzkumník 

 
Soldier Voják 

Zpět (1. strana) 
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8. den 
 

Datum: 10. 9. 2012 

Náplň práce: Ráno jsme opět vyrazili sami na praxi.V cestování autobusem už 

jsme byli zběhlí, takže už nebyl důvod ničeho se obávat. Naším prvním úkolem bylo doplít 

rozdělané záhonky. Poté nám dal Carlos bedny s fazolovými lusky Fava, o kterých jsem slyšel 

poprvé v životě. Naším úkolem bylo vyloupat bedny s lusky. Nebyla to fyzicky náročná práce 

a mohli jsme si u toho všichni povídat. 

Nové informace z oboru: Seznámení s novou plodinou Fava. Vypadá jako fazole a podává 

se jako příloha k pokrmům 

Doprovodný program: Kontrolní test ze španělštiny a od Moniky jsme dostali hodinu 

španělštiny navíc, ve které nás učila o místních svátcích a zvycích. Večer jsme s Agnieszkou 

absolvovali tapas tour. To Znamená, že jsme chodili po barech a ke každému pití, co jsme si 

dali, dostali Tapas 

Volnočasové aktivity: Komunikace přes skype s přáteli 

 

Nová slovní zásoba 

 
Guapa Krásná 

 
 Bonitos Krásná věc 

 
Donde esta Kde se nachází 

 
Ala de recha Napravo 

 
A lado de Vedle 

 
Coast Pobřeží 

 
 Bank Břeh 

 
Cliff Útes 

 
Dam Přehrada 

 
Mushroom Houba 

Zpět (1. strana) 
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9. den 
 

Datum: 11. 9. 2012 

Náplň práce: Na praxi jsme loupali fazole, ale dnes nám Carlos ukázal nový 

způsob loupání. Lusky jsme v bednách rozšlapali a rozdrtili, potom jsme pustili větrák a 

pomalu jsme sypali ty lusky přes ten větrák, pod kterým byla položená prázdná bedna. 

Fungovalo to na principu že ty lehké slupky odfukoval pryč a fazole padaly dolů do bedny. 

Poté, co jsme vše vyloupali, jsme šli sázet salát a zaváděly jsme nové zavlažování na políčko. 

Nové informace z oboru: Nový způsob loupání fazolí 

Doprovodný program: Navštívili jsme museum Sacramonte, kde jsme si prohlédli, jak 

kdysi žili romové v jeskyních. 

Volnočasové aktivity: Psaní deníku praxe 

 

Nová slovní zásoba 

 
Entre Mezi 

 
 Entente de Naproti 

 
Verde Zelený 

 
Fugar Hrát 

 
Esta noche Dnes večer 

 
Pond Rybník 

 
Swamp Bažina 

 
Marsh Močál 

 
Waterfall Vodopád 

 
peninsula Poloostrov 

Zpět (1. strana) 
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10. den 
 

Datum: 12. 9. 2012 

Náplň práce: Na praxi jsme začali dělat další záhon. Museli jsme vykopat 

plevel a odvést ho na kompost. Zbytek Slouží pro ty žížaly jako potrava a celé to takto 

zpracovávají a poté se vše vrací zpět do půdy 

Doprovodný program: Agnieszka nás vzala do parku a chtěla nám ukázat dům, kde se 

narodil místní spisovatel Lorca, ale dům byl bohužel zavřený 

Volnočasové aktivity: Vyrazili jsme do města na místní zmrzlinu 

 

Nová slovní zásoba 

 
Baňar Koupat se 

 
 Nadar Plavat 

 
Pasear Procházet 

 
Azadón Kopačka 

 
Pan Chléb 

 
Daring Miláček 

 
Hill  Kopec 

 
Lowland Nížina 

 
Sea Moře 

 
Lake Jezero 

Zpět (1. strana) 
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11. den 
 

Datum: 13. 9. 2012 

Náplň práce: Dnes jsme ve skleníku pleli plevel a odváželi sazenice na 

kompost. Chystali jsme půdu, proto aby se tam mohly vysadit rajčata a salát. Ke konci jsme 

řezali špagáty na délku 220 cm a na konci jsme vázaly očka. Měli jsme jich udělat 200, ale 

nestihli jsme to. Ty provazy jsme chystali, abychom další den na ně mohli vázat rajčata. 

Nové informace z oboru: Způsob pěstování rajčat ve skleníku 

Doprovodný program: Dnes jsme měli prodlouženou siestu až do večeře 

Volnočasové aktivity: Dopisování deníku praxe. Chtěl jsem si koupit boty, bohužel 

neměli moji velikost 

 

Nová slovní zásoba 

 
Cuesta Svah 

 
 Pez Ryba 

 
Patato Divoký 

 
Patatas Brambory 

 
Sapateria Obuvnictví 

 
World Svět 

 
 Cabbage Zelí 

 
Attendace Docházka 

 
Clove Stroužek 

 
Knowledge Vědomosti 

Zpět (1. strana) 
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12. den 
 

Datum: 14. 9. 2012 

Náplň práce: Dnes jsme pleli ve fóliovníku a potom jsme ty vypleté záhony 

celé pokopali. Naší další prací bylo uvazování rajčat. To znamená, že jsme dostali provazy 

z jedné strany jsme je uvázali na dráty ve výšce asi dvou metrů a druhý konec jsme přivázali 

k rajčatům. Provaz musel být napnutý, aby rajčata mohla po něm růst. Nějak podobně to 

funguje i u nás akorát u nás se místo provazu používají tyčky. 

Nové informace z oboru: Uvazování rajčat 

Doprovodný program: Odpoledne jsme vyrazili k moři 

Volnočasové aktivity: Sledování filmu Kamarád taky rád 

 

Nová slovní zásoba 

 
Hoy Dnes 

 
Maňana Zítra 

 
Quisiera Rád bych 

 
Lunes Pondělí 

 
Martes Úterý 

 
Herb Bylina 

 
 Corn Obilí 

 
Weed Plevel 

 
Boarding card Palubní vstupenka 

 
Seatbelt Bezpečnostní pás 

Zpět (1. strana) 
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13. den 
 

Datum: 15. 9. 2012 

Náplň práce: Řidiči nás přivezli na kraj Córdoby a vydali jsme se s našimi 

průvodkyněmi Monikou a Agnieszkou. Šli jsme přes most, který vede přes řeku Guadalquivir 

až ke vstupní bráně do města. Ve městě jsme měli půl hodiny rozchod na nakoupení suvenýrů. 

Poté jsme se vydali na pevnost Alcázar, kde jsme měli možnost vidět nádherné jezírka 

s rybkama spoustu stromů a květin. Další velmi významná památka, kterou jsme navštívili 

byla Mezquita, která byla přestavěna na katedrálu. 

Nové informace z oboru: Seznamování se s rostlinami: cypřišky, fíkovníky… 

Doprovodný program: Návštěva památek 

Volnočasové aktivity: Odpočinek, surfování na netu 

 

  

Nová slovní zásoba 

 
Dónde Kde 

 
Aquí Tady 

 
Esto Tohle 

 
Ayer Včera 

 
Abierto Otevřeno 

 
Guide Průvodce 

 
Traffic roundabout Kruhový objezd 

 
Security Bezpečnost 

 
Gate Nástup 

 
Runway Vzletová dráha 
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14. den 
 

Datum: 16. 9. 2012 

Náplň práce: o půl jedenácte byla v katedrále mše, kterou někteří navštívili. Po 

obědě jsme se vydali do Alhambry, viděli jsme spoustu místností, zahrad, fontán a palác, věž 

spravedlnosti - Torre de la Justicia. Název Alhambra, v arabštině znamenající červená, je 

pravděpodobně odvozen od sluncem vypálených cihel. Palác se stavěl především v letech 

1284 až 1354 

 

Nové informace z oboru: Nové informace z Alhambry 

Doprovodný program: Popis Alhambry 

Volnočasové aktivity:         Odpočinek, surfování na netu 

 

 

Nová slovní zásoba 

 
Banda Kapela 

 
Poema Báseň 

 
Acción Akce 

 
Acuerdo Dohoda 

 
Capital Kapitál 

 
Beat Porazit 

 
Lie Ležet 

 
Excite Rozčílit 

 
Natural Přírodní 

 
Whether Jestli 
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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. Zadání 

bylo v angličtině a španělštině a našim úkolem bylo vyptávat se 

lidí ve městě na různé informace o Granadě. 

Volnočasové aktivity: Odpočinek, film, surfování po internetu 
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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 provázely průvodkyně, 1. den, kdy bylo pod mrakem 

Volnočasové aktivity: 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. 

Volnočasové aktivity:  Spánek. Povídání s přáteli 

 

 

Nová slovní zásoba 

 
Azul Modrý 

 
Verde Zelený 

 
Rojo Červený 

 
Rosa Růžový 

 
Naranja Oranžový 

 
Desert Poušť 

 
Valley Údolí 

 
Landscape Krajina 

 
Mare Klisna 

 
Port Přístav 
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