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Już niedługo, już za momencik… 

GŁOSUJEMY I …   NAKRĘCAMY WIEDZĘ 

Przypominamy o konkursie, w którym jako Szkoła bierzemy 
udział.  

( Akcja „Nakręcamy wiedzę" dedykowana jest zasadniczym 
szkołom o profilu samochodowym, a główną nagrodą jest 

nowoczesne wyposażenie szkolnej pracowni o wartości 20.000 pln.) 

Zachęcamy wszystkich do systematycznego udostępniania  

i lajkowania . 

 Zwycięzca zostanie wyłoniony 30 czerwca 2017 roku. 

Poniżej zamieszczamy wyniki z ostatniej chwili. 

Tabela z aktualnymi wynikami: 

  

Miejsce Nazwa szkoły Miejscowość 
Suma 

punktów 

1 Zespół Szkół im. Ziemi Dobrzyńskiej Nadróż 36124 

2 Zespół Szkół Samochodowych Toruń 9650 

3 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego 

Strzelin 2962 

4 Zespół Szkół Samochodowych Opole 1599 

5 
Zespół Szkół Samochodowych im. 1 Brygady 

Pancernej im. Bohaterów Westerplatte 
Gdańsk 1032 

6 Zespół Szkół im. Staszica Wadowice 266 

 

* Wyniki aktualizowane są każdego dnia roboczego do godziny 12.00 

 

Bliższe i konkretniejsze informacje dla jeszcze niezorientowanych 

w temacie https://www.facebook.com/liquimolypolska/ 

Zapraszamy do głosowania na:  

 

 

Wszystkiego najlepszego TATUSIOWIE!!! – 23 CZERWCA 

 

 

 



 

Kolejni uczniowie z pasją…Nasz szkolny fotograf… 

Prezentacja prac fotograficznych c.d. ☺ 

 

Strona poświęcona fotografii amatorskiej , która jest moją pasją :) 

 Jeśli ktoś z Was lubi fotografię, niech wstąpi  na Jego stronę, by poznać 

drugą twarz Filipa ☺  

 

 

 

 

Targi Proobronne- Pro Defence – Ostróda 2017 

W dniu 1 czerwca 2017 roku uczniowie Czwórki obecni byli na 

jedynych w Polsce Targach Proobronnych- Pro Defence. Na 

naszych uczniów czekały liczne atrakcje m.in.: ścieżka edukacyjna 

poświęcona rożnym epokom historycznym, wiele eksponatów 

uzbrojenia i sprzętu wojskowego także współczesnego pola walki. 

Podczas zwiedzania uczniowie niejednokrotnie mijali się z Ministrem 

Obrony Narodowej :). Uczniowie klasy wojskowej wzięli udział w 

konkurencji sprawnościowej, jaką był tor przeszkód, uzyskując dwa 

najlepsze czasy dnia pierwszego. Gratulacje dla Mateusza 

Pipczyńskiego i Artura Czerwińskiego. Spróbowaliśmy także swoich 

sił w konkursie zorganizowanym przez Polską Agencję Kosmiczną, 

polegającym na rozpoznaniu historycznych bitew na współczesnych 

fotografiach satelitarnych. To zadanie także nie sprawiło nam zbyt 

wiele trudności, mając w swoich szeregach olimpijczyka Mateusza 

Skierkowskiego.  

 

Filip Rumianowski 

facebook.com/ 

Rumianowski-

Photography 

 

 



  

Targi Proobronne w Ostródzie to jedyne wydarzenie o takim charakterze w Polsce i Europie. 

Pro Defense jest wydarzeniem skierowanym do wszystkich obywateli, a zwłaszcza tych, dla 

których „patriotyzm” nie jest tylko pustym słowem i którym na sercu leży dobro Ojczyzny, a 

szczególnie jej bezpieczeństwo. Głównymi adresatami Targów są zatem wszelakie 

stowarzyszenia paramilitarne, organizacje proobronne i klasy mundurowe. Pro Defense ma 

pokazać, jak liczne są tego typu formacje oraz jak ogromną rzeszę ludzi skupiają. Ideą 

Targów oraz towarzyszącego im Międzynarodowego Kongresu Organizacji Proobronnych, 

wywodzących się z Państw członkowskich NATO, połączonego z Konferencją Naukową jest 

m.in. wymiana informacji i doświadczeń oraz wypracowanie skutecznego modelu 

funkcjonowania systemu proobronnego w obecnej sytuacji geopolitycznej. 

 

 

 

ARYTMOSYNTEZA 

Wpisz znajdujące się poniżej liczby do diagramu tak, aby powstała krzyżówka. Odczytaj na 

podstawie kodu podanego pod diagramem datę i odgadnij wydarzenie historyczne. Kto 

odgadnie dwa kolejne hasła otrzyma dobrą ocenę z HISTORII (proszę zgłaszać się z 

poprawnie odgadniętym hasłem do pana profesora Bednarczuka). 
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3- cyfrowe: 281, 352, 404, 427, 487, 522, 553, 735  

4- cyfrowe: 1305, 2856, 2915, 3151, 3581, 4368, 5146, 5607, 6254, 6767, 7216, 7301, 

8324, 9000, 9190, 9352 

5- cyfrowe: 15473, 25136, 29365, 30281, 32723, 45680, 49153, 76272 

 

Rozwiązanie: 

        

C4 B1 I10 A9 I6 E5 F7 K1 

 

HASŁO:………………………………………………………………………………………………………

…………………………….                                                      Autor ; p. J. Kornowski 

 

 



 

 

                                                                                                                                                      

                                                      

 

 
 
                                                                                                      

 
 
 

ZAPAŁCZANE ZAGADKI  

Kontynuujemy konkurs z kolejną  serią zagadek matematycznych, których rozwiązanie 

polega na przełożeniu jednej zapałki w taki sposób, by równanie było prawdziwe. Troje 

uczniów, którzy jaki pierwsi zgłoszą się do p. Janusza Kornowskiego z prawidłowymi 

równaniami z dwóch numerów gazetki otrzyma bardzo dobrą ocenę cząstkową z 

matematyki. Zachęcamy Was do udziału w zabawie, tym bardziej, że motywacja jest dość 

mocna!!! ☺ 

Życzymy Wam sukcesów! 

Konkurs i zasady dotyczą wszystkich uczniów naszej szkoły. 

 

NASZE PASJE,  

NASZE TALENTY  

Daria Krzemińska  

i Jej prace plastyczne 

prace poetyckie 

 

 

 



 

 

 

 

Wolontariusze  ZS 4 w Nadrożu przypominają, 

że wakacje nie są powodem, 

dla którego zapomnimy o pomocy potrzebującym. 

 

 

OGŁOSZENIE! 

 
 

Wolontariusze z Zespołu Szkół nr 4 w Nadrożu organizują  

ZBIÓRKĘ ODZIEŻY I ZABAWEK  

dla noworodków, dzieci w wieku przedszkolnym,  

a także szkolnym z rodzin potrzebujących. 

 Organizatorzy zbiórki zobowiązują się do osobistego odbioru 

przekazywanych rzeczy.  

Tel kontaktowy: 669340744 lub 572710467.  

Zamiast wyrzucać dobrą,  

ale nieużywaną już odzież,  

daj jej drugie życie 

 i pomóż innym!  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZBIÓRCE! :) 

 

 
 

 

 

 

 
 

Po roku nauki 
w ZS 4 imienia Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 

 
*** „ Cieszę się, że tu jestem. Na początku miałem obawy. Nie byłem 
pewien, czy dobrze wybrałem. Dziś już wiem i jestem zadowolony.” 
 
*** „ Znalazłem się w Nadrożu z prostej przyczyny – był tu kierunek, 
który mnie interesuje – mechanik pojazdów samochodowych. Mamy  
sporo przedmiotów i nauki, ale jakoś daję radę.” 
 
*** „ Nie myślałem, że w szkole może panować taka atmosfera. 
Nauczyciele nie odpuszczają, ale kiedy potrzebujesz pomocy, żaden 
jej nie odmówi.” 
 
*** „ W mojej szkole musiałem liczyć sam na siebie. W Nadrożu 
wiem, że nie jestem sam. Zawsze znajdzie się ktoś, kto zauważy , że 
mam problem i nie zostawi bez pomocy.” 
 
*** „ Nigdzie nie jest idealnie, ale tej szkoły nie zamieniłabym już dziś 
na żadną inną.” 
 
*** „ Przyznaję, złapałem wiele jedynek, dostało mi się nie raz wiele 
krytyki od nauczycieli, ale od przyszłego roku biorę się za siebie i 
będę liderem w mojej klasie ☺ „ 
 
*** „ Przyszedłem tu z jednego powodu - klasa mundurowa. Podoba 
mi się, chociaż prosiłbym o jeszcze więcej zajęć wojskowych” 
 
*** „ W klasie jest różnie. Nie wszystkich kocham, niektórzy działają 
mi na nerwy, ale innej grupy sobie nie wyobrażam.” 
 
*** „ Chciałem do zawodówki. Nie wyszło. Może to lepiej. Niech już 
tak będzie. Szkoła OK. Spoko Dyrka, nauczyciele , budynki, park. W 
żadnej szkole nie jest tak naturalnie i zielono.”  
 
 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1290066897767345&set=a.625852937522081.1073741828.100002921415604&type=3
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1290066897767345&set=a.625852937522081.1073741828.100002921415604&type=3
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1290066897767345&set=a.625852937522081.1073741828.100002921415604&type=3
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1290066897767345&set=a.625852937522081.1073741828.100002921415604&type=3


 

Widzę… 
 
Brak oczekiwań                    Jak to jest 
Brak prawdy                         Być bohaterem 
Kto wie                                   A Ty 
Co dalej ?                               Kim dziś jesteś 
Boję się myśleć                     Tak głębiej 
Jak będzie… 
Słuch tracą  
Coraz częściej                       Człowiekiem jesteś? 
Wzrok tracą 
Coraz częściej 
Słyszą 
Co chcą usłyszeć  
Pomoc niemodna 
Na topie 

                               
Zamieszczamy pierwszą poetycką zajawkę uczennicy klasy pierwszej 

technikum geodezyjnego – Moniki Lewandowskiej. 
Cieszymy się, że niektórzy z Was próbują zrobić coś nowego, 

zastanowić się nad życiem głębiej, przemyśleć je i dojść do swoich 
wniosków, by przelać je na papier. Liczymy na stałą współpracę z 

kolejnym pasjonatem ☺ 
 

 
 

Jak zwykle uczniowie Czwórki stanęli na wysokości zadania. Wolontariusze 
pamiętali o swoich przyjaciołach, podopiecznych Domu Dziecka w Rypinie, 

odwiedzając Ich z okazji dnia dziecka. 

 

 
 

Praktycznie na ukończeniu☺ Została mała kosmetyka i ogrodzenie siatką.  

W czerwcu inauguracja szkolnego pola bitwy, nad którym od kilku tygodni z 

wielką werwą i zapałem pracują uczniowie naszej szkoły. :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Klasa pierwsza technikum geodezyjnego uczestniczyła w spotkaniu 

pokazowym , podczas Geodezji Ogólnej,  
sprzętu hybrydowego marki zza oceanu - Trimble. 

 
 

 
 

                                                                                 p.R. Wiśniewski 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi szkolni komandosi wzięli udział  

w trzydniowym biwaku 
szkoleniowym.

 
 

 
 

 

 

 



 Całej naszej 
szkolnej społeczności, wszystkim pracownikom ZS 4 w Nadrożu, Radzie 
Pedagogicznej i uczniom wspaniałych, słonecznych dłuuuugich wakacji 

życzy  

Redakcja CZWÓRKI 

 

 
 

 

Ś W I Ę T O     S Z K O Ł Y   -     2017 
6 czerwca, jak każdego roku o tej porze, zaprosiliśmy uczniów okolicznych 

gimnazjów na obchody tradycyjnego Święta Szkoły. 

W programie zaplanowaliśmy wiele interesujących punktów: 

Wyścig kelnerski 

Tyrolka 

Strzelanie 

Akademia makijażu 

Ringo 

Bilard 

Tenis stołowy 

Piłka siatkowa 

Piłka nożna 

Rzut beretem 

Mierzenie byle czym 

Power jump 

Kąpiel w pianie 

Przetaczanie opon 

Samoobrona 

Maskowanie 

Siatka plażowa 

Prezentacje 

Pokazy tematyczne 

Wykłady zawodoznawcze 

Profesjonalne porady 

Informacje edukacyjne 

Chcielibyśmy podziękować przyjaciołom Szkoły, którzy swoją obecnością 
uświetnili naszą uroczystość: Straży Pożarnej, Hufcowi ZHP w Rypinie , 

firmie KDSH – p. Annie Budny i Anecie Żytowieckiej z drogerii Jasmin, p. 
Rafałowi Topolewskiemu z klubu Spartan Cross, firmie DELTA, firmie KYB, 

LOK w Rypinie. 

 



 

 
 

 
 
 

    
 

 


