
Vánoční pečení 
 

Spolek NOVOVESAN a ZŠ a MŠ Nová Ves n. N., si 

Vás dovolují pozvat na Vánoční pečení, které se 

uskuteční ve čtvrtek 25. listopadu od 16.30h v místní 

ZŠ v prostorách jídelny.   

Vstupné Kč 50,--/osobu bude využito na nákup surovin. 

 

Vážené dámy, kdo vlastníte nějaký vzácný rodinný 

poklad ve formě receptu na nejlepší cukroví od Vašich 

maminek, babiček či tetiček, nezapomeňte jej vzít 

s sebou. Rádi se podělíme také. 

 

Přijďte se naučit od svých sousedek něco nového. 

 

 
Kotlíkovaná pod Kladívkem 
 

Dlouho očekávaná akce turisticko-dobrodružného kroužku připadla na krásný prázdninový den 29. října. 

Náš výlet začínal dopoledne u školy, kde nás Míra seznámil s Honzou a Míšou, kteří nám přišli pomoc. Míra měl vymyšlenou 

hlavní strukturu dne a i některé hry, zbytek jsme dotvořili v průběhu dne podle času a místa. Od školy vedla naše cesta do 

Aleje dětí. Zde byla Pavučina, provázková síť a my všichni jsme se museli dostat z jedné strany sítě na druhou, každý jinou 

dírou, bez dotyku a tím pádem s plnou podporou zbytku týmu. Když jsme Pavučinu překonali, vydaly se holky napřed  

připravit klukům stopovanou s úkoly. Trasa nás dovedla na místo nebezpečné pro naše oči. Proto jsme museli mít všichni šátky  

 

 

na očích a projít trasu po provázku bez koukání. Další část cesty vytvářeli kluci stopovanou pro holky až k Černé Studnici.  

Tam čekal Míra s lany připravenými na cvičné slanění na skalce se schody. Když si všichni zkusili slanění, přesunuli jsme se  

na větší skály kousek dál v lese. Potom jsme si rozdělali ohýnek na zahřátí a na buřtíky. Míra mezitím připravil další slanění,  

 

tentokrát i s možností vylézt si na skálu. Den se nám skutečně vyvedl, počasí přálo a užili jsme si spoustu dobrodružství. Příště 

opět na turisťáku nashledanou!! 

                                                                                                    Za Novovesan Váš Martin Hencl 

 

Babočka bodláková (Vanessa cardui) 

 

Tento motýl patří mezi tažné motýli. Ano, skutečně táhne tak jako ptáci. Na jaře 

k nám přilétá z Afriky a někteří motýli pokračují ještě dále na sever. Bohužel, 

motýly není možné kroužkovat a tak o jejich tazích moc nevíme. Zimu u nás 

nepřežije. Tato babočka žije na všech kontinentech mimo Antarktidu. Nejčastěji ji 

můžeme vidět na různých druzích bodláků, kterými se živí její housenky.  

                                                                                                                            -mg- 


