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Charakteristika firmy a oblasti 

 

Firma je malá, nachází se na ní pár záhonů se zelím, rajčaty a 
paprikou, ale má i více zahrad, na kterých jsme 
nepracovali.Název firmy je Al Sur Granada.  Firma vlastní malý 
obchůdek v Granadě, kde se prodávají vína, čokolády, zelenina, 
ovoce. Je zde možné posedět nad sklenou vína, nebo jej před 
koupí ochutnat.Granada je třetí největší město Andalusie. 
Blízko ní se nachází pohoří Sierra Nevada. Stará oblast 
Granady se jmenuje Albaisin. Hlína ve Španělsku je červená, 
protože obsahuje velké množství minerálů, které se ovšem 
rychle vyčerpají. Andalusie oficiálně Autonomní společenství 
Andalusie, je nejlidnatější a druhé největší autonomní 
společenství. Andalusie byla už od nejstarších dob nejúrodnější 
částí Pyrenejského poloostrova s vyspělým zemědělstvím a 
městskými středisky.

Zpět (1. strana) 
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1. den 
 

Datum: 3. 9. 2012 

Náplň práce: Cesta z Opavy do Granady 

Nové informace z oboru: Hlína je zde červená, po cestě jsme viděli olivovníky, které byli 

až neuvěřitelně přesně vysázené.  

Doprovodný program: Z Opavy do Ostravy jsme jeli rychlíkem, a z Ostravy do Prahy 

jsme pokračovali Pendolínem do Prahy. Letadlem jsme z Prahy letěli do Paříže, a dále jsme 

pokračovali po hodinové pauze do Madridu. Odtud jsme jeli autem do Granady cesta trvala 5 

hodin. 

Volnočasové aktivity: Tancováni v aute. 

Nová slovní zásoba 

 
Hola ahoj 

 
 Me llamo... moje jméno 

 
Buenos dias. dobrý den 

 
Que tal jak se máš 

 
Adios  nahledanou 

 
Boardig card palubní lístek 

 
Cave jeskyně 

 
belt pas 

 
Arrivals  příletová zóna 

 
departures odletová zóna 

Zpět (1. strana) 
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2. den 
 

Datum: 4. 9. 2012 

Náplň práce: Procházka po Granadě, výuka španělštiny. 

Nové informace z oboru: porovnání zahrad- maurské, arabské, Carmen(vnitřní), palácové 

Doprovodný program: Navštívili jsme venkovní posilovnu, poté zahradu s Mešitou, poté 

zahradu s tlustou rybou, která slouží pro lektory. Dále jsme navštívili zahradu s městskou 

halou která měla živé ploty z myrty. Sledovali jsme hrad Alhambru. Průvodkyně nám ukázaly 

novou čtvrť, která je postavena ve Francouzském stylu, teče u ní řeka Darro. Výklad byl 

v angličtině. 

Volnočasové aktivity: surfování po internetu  

Nová slovní zásoba 

 
perro pes 

 
 canela  skořice 

 
tomate  rajče 

 
apio Celer 

 
caracol šnek 

 
garden zahrada 

 
 rose růže 

 
Ornamental fish okrasná ryba 

 
town hall radnice 

 
palm palma 

Zpět (1. strana) 



Sabina Pořízková 

6 

3. den 
 

Datum: 5. 9. 2012 

Náplň práce: Praxe – seznámení s pracovním prostředím 

Nové informace z oboru: Ve Španělsku nejsou skleníky, ale foliáky. Sázení 

kaktusů,bazalky. Trhání plevele v záhoncích s zelím, cibulí a paprikami. 

Pěstování tabáku a chřestu. 

Doprovodný program: Výuka španělštiny představení,udání věku. 

Volnočasové aktivity: Procházení obchodů v Granadě. 

 

Nová slovní zásoba 

 
Dé donde éres?  Odkud jsi? 

 
 Yo soy de.. Já jsem z… 

 
Cuantos aňos tienes?  Kolik ti je let? 

 
Tengo…..aňos. Je mi…. let. 

 
verde zelená 

 
strawberry Jahody 

 
 greenhouse skleník 

 
field pole 

 
flowerbed truhlík/záhonek 

 
tractor traktor 

Zpět (1. strana) 
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4. den 
 

Datum: 6. 9. 2012 

Náplň práce: Odstranění plevele ze záhonů. 

Nové informace z oboru: Některé druhy plevelu ve Španělsku jsou velmi odolné a hlína je 

tvrdá, plevel se z ní velmi špatně odstaňuje. 

Doprovodný program: Výuka španělštiny popis osoby. Sledování filmu ve Španělštině 

s Anglickými titulky, Volver, režisér Pedro Almodóvar, hlavní postavu hrála Penelope Cruz. 

 

Volnočasové aktivity:zápis do Deníku praxe  

 

Nová slovní zásoba 

 
caballo kůň 

 
 banco bílý 

 
pata lopata 

 
escardille kopačka 

 
cocinar vařit 

 
pay platit 

 
 cost cena 

 
donkey Osel 

 
chair židli 

 
table stůl 

Zpět (1. strana) 
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5. den 
 

Datum: 7. 9. 2012 

Náplň práce: Trhání plevele. Hrabání listí pod vinicí 

Nové informace z oboru: Vinné hrozny jsou baleny do pytlíků z gázy, které mají poskytovat 

ochranu před ptáky a hmyzem.  

Na svačinu jsme dostali veku s marmeládou a potřené olejem, které považují za pochoutku. 

Doprovodný program: Výuka španělštiny popis trasy, abychom se domluvili jak se 

máme kam dostat, jak popsat budovu ke které se máme dopravit. 

Volnočasové aktivity: Hledání chocolaterie ve městě. 

 

 

 

Nová slovní zásoba 

 
teatro divadlo 

 
 pan chléb 

 
pesatina lepidlo 

 
zumo šťáva 

 
desaynno snídaně 

 
take off vzlétat 

 
emergency exit  nouzový východ 

 
windows seat sedadlo u okna 

 
sick bag blicí pytlík 

 
harvest sklízet 

Zpět (1. strana) 



Sabina Pořízková 

9 

6. den 

 

Datum: 8. 9. 2012 

Náplň práce: Výlet do Národního Parku Las Cahorras, v pohoří Sierra Nevada. 

Nové informace z oboru: Při výšlapu jsme narazili na Strašilku. Byli jsme ve výšce cca 

1200m nad mořem. Chodili jsme po úzkých cestičkách, kolem řeky. Viděli jsme horolezce. 

V nejvyšším bodě hor jsme viděli třešňový sad, což bylo pro nás velmi překvapující. 

Doprovodný program: Flamengo show – Flamengo je typický tanec pro Španělsko, 

pravými šaty na flamengo jsou pouze nebarevné černé šaty. Vznikl míšením mnoha kultur. 

Volnočasové aktivity: Tančení v jeskyni se spolužáky. 

 

Nová slovní zásoba 

 
castaňo hnědý 

 
 negro černý 

 
durra osel 

 
moreno tmavý 

 
rubian blond 

 
bee včela 

 
 bumblebee čmelák 

 
mowed sekat trávu 

 
pollinate opylovat 

 
weed plevel 

Zpět (1. strana) 
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7. den 
 

Datum: 9. 9. 2012 

Náplň práce: Prohlídka pevnosti v Malaze,  Castillo de Gibralfaro. 

Nové informace z oboru:  Ráno po deváté hodině jsme nasedli do mikrobusů a vydali se na 

cestu, už z auta jsme viděli přístav a moře kde bylo zakotveno několik trajektů a spousta lodí. 

Navštívili jsme pevnost ve které jsem přes většinu hradeb jsem neviděla. Z hradeb byl výhled 

na městskou radnici, katedrálu a corridu/Plaza del Toro/. 

Doprovodný program: Koupání v moři, opalování. V moři plavaly mrtvé ryby a u břehu 

bylo dost odpadků. Ale i přes to jsme si to užili. 

Volnočasové aktivity: Tančení v autě a spánek v autě. 

Nová slovní zásoba 

 
rio  řeka 

 
 polícia policajt 

 
pinter malíř 

 
vive žít 

 
leer číst 

 
sea moře 

 
 beach pláž 

 
wave vlna 

 
grass tráva 

 
sun slunce 

Zpět (1. strana) 
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8. den 
 

Datum: 10. 9. 2012 

Náplň práce: Loupání fazolí 

Nové informace z oboru: Loupali jsme fazole druhu fava, které se jí společně s brambory či 

masem. Ve větším množství se loupou tak, že se pošlapou v bedně a před ventilátorem se 

odfoukají slupky a těžší fazole zůstanou dole a vysypou do krabice. 

Doprovodný program: Test ze španělštiny. Skládal se z popsání osoby, určení nálady, 

psaní o sobě. 

Volnočasové aktivity: Sledování filmu v klubovně se spolužáky. 

Nová slovní zásoba 

 
manzana jablko 

 
 gambas krevety 

 
sangrta víno 

 
uva hroznové víno 

 
helado zmrzlina 

 
hold držet 

 
 plain prostý 

 
ship loď 

 
root kořen 

 
castle Zámek 

Zpět (1. strana) 
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9. den 
 

Datum: 11. 9. 2012 

Náplň práce: Loupání fazolí, sázení salátu. 

Nové informace z oboru: Salát jsme sázeli podél zavlažovacího systému, cca 30 cm od 

sebe. 

Doprovodný program: Prohlídka jeskyní Sacromonte, ve kterých se dříve v Granadě žilo. 

Teplota v jeskyních zůstává přes zimu i léto stejná od 15-20°C. I v dnešní době žijí 

v jeskyních lidé kteří chtějí být co nejvíce spjati s přírodou. 

Volnočasové aktivity: surfování po internetu 

Nová slovní zásoba 

 
pimienta paprika 

 
 alcachofa artyčok 

 
tal Máš 

 
como Jak 

 
que Jak 

 
reaper sekačka 

 
 light světlo 

 
bee včela 

 
butterfly motýl 

 
bird pták 

Zpět (1. strana) 
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10. den 
 

Datum: 12. 9. 2012 

Náplň práce: Loupání fazolí, kopání plevele 

Nové informace z oboru: Fazole jsme loupali tím způsobem, že jsme v bedýnce pošlapali 

lusky a ty pak před větrákem sypali do druhé bedýnky, při čemž lusky odpadávaly a 

odlétávaly pryč a fazole padaly na do druhé bedýnky, tento postup jsme opakovali do doby 

než zbyly jen fazole. 

Doprovodný program: Návštěva parku Lorca, ve kterém bylo k vidění spoustu druhů 

rostlin. Federico García Lorca byl významný španělský básník, dramatik a divadelní režisér. 

Napsal: Cikánské balady, Divan Tamarit. 

Volnočasové aktivity: Focení stromů do soutěže. 

 

Nová slovní zásoba 

 
baňuelo kobliha 

 
 gafus brýle 

 
rastrillo hrábě 

 
horca vidle 

 
pala lopata 

 
park Park 

 
traffic jam dopravní zácpa 

 
interesting zajímavý 

 
amazing okouzlující 

 
beautiful nádherný 
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11. den 
 

Datum: 13. 9. 2012 

Náplň práce: Kopání plevele. 

Nové informace z oboru: Zavlažovací trubice se dají poměrně lehce přeseknout kopačkou, 

při odplevelování. V půdě jsou natažené tenké hadičky, jde o kapénkové zavlažování. 

Doprovodný program: dopisování deníku praxe 

Volnočasové aktivity: Nákup suvenýrů. 

 

Nová slovní zásoba 

 
hablar mluvit 

 
 leer číst 

 
conocer vidět 

 
practicar procvičit 

 
playa pláž 

 
snow sníh 

 
 speak mluvit 

 
whisle píšťalka 

 
orange Pomeranč 

 
apple jablko 

Zpět (1. strana) 
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12. den 
Datum: 14. 9. 2012 

Náplň práce: Navazování rajčat. 

Nové informace z oboru: Rajčata se navazují na špagáty, které jsou přivázány na drátu. 

Přivazují se v polovině. 

Doprovodný program: Výlet k moři, ve městě Almuňecar. Moře bylo průzračné a velmi 

teplé, viděli jsme na dno i v hloubce kde nedosáhli největší kluci na dno. Viděli jsme zde 

mořské ježky a kraby, kteří je pohybovali po útesu. 

Volnočasové aktivity: Plavání v moři. 

Nová slovní zásoba 

 
iglesia kostel 

 
 mezquita mešita 

 
jardín zahrada 

 
la luz světlo 

 
los gemelos dvojčata 

 
church kostel 

 
 mosque mešita 

 
light světlo 

 
clique klika 

 
twins dvojčata 

Zpět (1. strana) 
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13. den 

 

Datum: 15. 9. 2012 

Náplň práce: Výlet do Cordóby. 

Nové informace z oboru: V zahradách jsme viděli zavlažování prováděné tak, že do korýtek 

byla svedená voda která vtékala do záhonů. 

Doprovodný program: Návštěva Mešity, ve 13. století byla přestavěna na křesťanský 

kostel. Navštívili jsme i zahradu, která měla velmi zajímavé zavlažování. Při vstupu do města 

jsme prošli takzvanou Městskou branou. V tomto městě žili spolu dohromady židi, křesťané i 

muslimové, až do roku 1236 kdy došlo k reconquistě. 

Volnočasové aktivity: Prohlídka města, nákup v nákupním centru. 

Nová slovní zásoba 

 
relojes hodiny 

 
 botella láhev 

 
aqua voda 

 
sol slunce 

 
sombra stín 

 
bridge most 

 
horse kůň 

 
telescope dalekohled 

 
featherbed Peřina 

 
pillow polštář 
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 14. den 
 

Datum: 16. 9. 2012 

Náplň práce: Návštěva Alhambry. 

Nové informace z oboru: Zahrady měly podobný zavlažovací systém jako v Cordóbě. 

Korýtky se voda navádí do záhonů. 

Doprovodný program:  Alhambra v překladu znamená Rudý hrad, je to chlouba 

Andalúcie, byl postaven v letech 1284-1353. Je to spletitý komplex budov a zahrad.  Na hrad 

jsme vyrazili před druhou hodinou a dorazili jsme kolem tří hodin.  Dostali jsme vstupenky a 

šli jsme si prohlídnout palác, prohlídka trvala hodinu. Poté jsme si procházeli zahrady. 

Volnočasové aktivity: Prohlídka krámků při cestě z Alhambry. 

 

 

 

 

Nová slovní zásoba 

 
calcetines ponožky 

 
 zapatos boty 

 
camisa tričko 

 
suddera mikina 

 
gorras čepice 

 
battery baterie 

 
 word slovo 

 
shoe boty 

 
traffic ligh semafor 

 
crossing přechod 
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15. den 
 

Datum: 17. 9. 2012 

Náplň práce: Vytváření záhonu, a přidání zavlažování. 

Nové informace z oboru: Na záhon jsme natáhli hadice, které byly upevněny k rozvodníku 

na vodu, natáhnutí hadic spočívalo v rovném natažení hadic a dobrém zakončení. Zakončení 

se provádělo tím, že do konce hadice se dala zátka a ještě se zpevnila omotáním drátu. 

Doprovodný program:  Grilování na praxi. Na poslední den praxe nám Carlos udělal 

grilování, maso nám všem chutnalo. Naši průvodci nám připravili city rally, které bylo 

spojeno s Ostravskou skupinou. Byli jsme rozděleni do 4 skupin to 4 až 5 lidech. Dostali jsme 

na papíře 5 úkolů, které jsme museli splnit co nejlépe a v co nejkratším čase. Měli jsme mluvit 

co nejvíce Španělsky nebo Anglicky, ale většinou jsme se pouze zeptali jestli nám pomůžou a 

podali jim papír s úkoly. 

Volnočasové aktivity: Na tyto aktivity nám nezbyl čas, neboť jsme dlouho hráli hru. 

 

 

 

Nová slovní zásoba 
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16. den 
 

 

Datum: 18. 9. 2012 

Náplň práce: Prohlídka hor La Alpujarra. 

Nové informace z oboru: Naučná stezka mezi vesničkami. 

Doprovodný program: Po cestě jsme jeli serpentinami, u kterých nám nebylo zrovna 

nejlépe, ale nebyli jsme sami i naší průvodkyni to neudělalo dobře.Prošli jsme tři vesničky 

v tomto pohoří. Po cestě jsme viděli fíkovníky a madlovníky.Návštěva muzea šunky. 

V obchůdku byly zavěšené celé vepřové kýty které se sušily na vzduchu. Tato šunka je velmi 

kvalitní a podle toho se určuje i její cena. 

Volnočasové aktivity: Příprava na cestu domů. Balení kufrů, úklid pokoje. 

 

 
calcetines ponožky 

 
 zapatos boty 

 
camisa tričko 

 
suddera mikina 

 
gorras čepice 

 
battery baterie 

 
 word slovo 

 
shoe boty 

 
traffic ligh semafor 

 
crossing přechod 

Nová slovní zásoba 

 
vaso sklenice 

 
 ordenador počítač 

 
papel papír 

 
tijeras nůžky 

 
toro býk 

 
glas sklenice 

 
computer počítač 

 
paper papír 

 
scissors nůžky 

 
bul býk 
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17. den 
 

Datum: 19. 9. 2012 

Náplň práce: Cesta z Granady do Opavy. 

Nové informace z oboru: Rána jsou velmi chladná, ale rychlá změna teploty z rána nastává 

po vyjití sluníčka. 

Doprovodný program:  Vstávali jsme ve 4 hodiny ráno, po snídani jsme vyrazili na cestu 

do Madridu. Cesta trvala 5 hodin. Po 12 hodině jsme letěli letadlem do Paříže a z Paříže jsme 

pokračovali do Prahy, kde jsme doletěli před 9 hodinou večer. Z letiště jsme se vydali na vlak 

který nás odvezl do Ostravy, kde na nás čekali naši rodinní příslušníci aby nás odvezli domů. 

Volnočasové aktivity: Procházení obchodů na letišti. 

 

Nová slovní zásoba 

 
arroz rýže 

 
 oveja ovce 

 
guitarra kytara 

 
coche auto 

 
cinturón de seguridad pás 

 
seat sedadlo 

 
emergency exit únikový východ 

 
picture obrázek 

 
ketchup kečup 

 
rice rýže 
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