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Zadání:       

Přečtěte si krátké povídání o historii našeho kraje a jeho zvyklostech. Za článkem jsou 

otázky, na které najdete odpověď v následujícím textu. Napište přesné tvary slov, které 

se zde objevují, spočítej písmena a výsledné číslo napiš do souřadnic.                                                             

Co se jedlo a pilo 

Každodenní stravování nebylo moc pestré, především bylo to, co se na 

hospodářstvích urodilo nebo uchovalo, hlavně když byla kravka, nebo koza a 

drůbež, někde taky prasátko. K hlavnímu jídlu patřily brambory ( kobzole )  a 

jídla z brambor v různých úpravách jako bramboráky ( placky ) s tvarohem 

(syřoky pažitňoky ) se zelím zelňáky a různé kombinace podle zvyku. Chleba, 

který se velmi často pekl doma ve vlastní peci ( pekárčóku ). Hrudka másla a 

trochu tvarohu (syr), podmáslí (syrvotka) pokud byla kravka. Jako sladké jídla to 

byla bryja ( vařené ovoce a lesní plody- především borůvky)  jako sladká omáčka , 

která se zamíchala s noky z bramborového těsta (slížky) vařené v mléku. Ze 

zabíjačky v kamyňoku sádlo nebo uzené, které se udilo v uzáku (uďoku), nebo 

přímo v komíně, kde se topilo dřevem. Bečka zelí ve sklepě nebo na potinku 

patřila do každé chalupy. Některé usedlosti měly mlecí kameny (žerna) a hrubá 



režná mouka se pak jedla po uvaření jako krupice (krupičunka), která se jedla 

zpravidla ze společné mísy, omaštěná máslem nebo sádlem se šperkami.   

Jednotlivá slova (odpovědi)  přepiš na řádky. /ve tvaru v textu / 

 

1. K hlavními jídlu patřily kobzole. V běžné řeči jim říkáme : ……………………………………     A __ 

2. Ze sladkých jídel měli často teplou omáčku z lesních plodů ………………………………………B __  

3. K této omáčce měli bramborové ………………………… ( slížky ) vařené v mléce.   C __ 

4. Chleba se v domácnostech pekl ve vlastní peci -  ……………………………………………………D  ___ 

5. Krupičunka se jedla ze společné ……………………  omaštěná sádlem se škvarkami.     E ___ 

6. Usedlosti měly své mlecí kameny ………………………, na kterých mleli mouku.    F ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  

Boháč Oldřich. Beskydy – Místopis a historie oblastí kolem horního 
toku Mohelnice Morávky Obec Krásná. ISBN 978-80-260-0041-9. 

 

Nápověda:  

Zelená znamená uvnitř buku schovaná. 
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