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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: www.facebook.com/liquimolypolska 

 

 

 

Z tej okazji chcielibyśmy podziękować  

p. Marcie Bednarczuk 

za 100-procentową obecność w bibliotece, za wszystkie poszukiwane  

opracowania, tony dobrych czytelniczych rad, 

za zarażanie nas uzależnieniem czytelniczym ☺ 

Wiele pięknych, wciągających i wciąż nowych lektur 

 i jeszcze więcej  „głodnych” książek czytelników. 

                                          Społeczność ZS 4 w Nadrożu 

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


 

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 ☺ 

 

 

Pożegnaliśmy Absolwentów Internatu przy ZS 4 

„Internackie dni przemknęły. 
Niczym karty się zamknęły. 

Zapewniają wspomnień bank, 
gdy rozstania nadszedł czas. 
Bo za parę dni, za dni parę...” 

 

   

 

 

 

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) 

   1   2    3   4   5   6   7   8   9     10 11 

A 4          2 

B            

C            

D            

E            

F            

G       2      

H            1 

I            

J            

K            

 

3- cyfrowe: 195, 263, 424, 435, 651, 671, 864, 914  

4- cyfrowe: 1588, 1761, 1958, 2213, 2345, 2902, 3924, 4131, 4279, 4372, 5312, 

7303, 7625, 8534, 9631, 9873 

5- cyfrowe: 12597, 13806, 25360, 27468, 40205, 52601, 63315, 83724 

Rozwiązanie: 

        

B1 H6 A10 K10 G2 C4 D5 J3 

 

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 

 

 

 



 
ZAJĘCIA OGÓLNOWOJSKOWE 

W dniach od 28 do 30 kwietnia 2017 roku Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi 

Dobrzyńskiej w Nadrożu we współpracy z Hufcem ZHP Rypin oraz Ligą 

Obrony Kraju Rypin zorganizował szkolenie ogólnowojskowe dla uczniów 

klasy wojskowej oraz harcerzy. Zajęcia obejmowały tematykę; topografii, 

musztry. Uczestnicy uczyli się budowy i zasad działania broni palnej. 

Odbyli zajęcia praktyczne z rozkładania, składania i konserwacji broni. 

Młodzież poznawała tajniki sztuki maskowania się pojedynczego żołnierza. 

Dzięki uprzejmości Pana Jacka Mączkowskiego przeprowadzone zostały 

warsztaty z samoobrony oraz taktyki pododdziałów zmechanizowanych. 

Uczestnicy poprawiali swoją tężyznę fizyczną podczas nocnego marszu 

kondycyjnego. Zajęcia te są elementem cyklicznie odbywających się 

szkoleń dla grupy wojskowej uczniów Zespołu Szkół Nr4 im. Ziemi 

Dobrzyńskiej w Nadrożu oraz harcerzy. Uczestnicy choć zmęczeni nie 

mogą doczekać się następnego szkolenia. 

 

 
 
Przedsmak studiowania czyli Dni Otwarte na UWM w Olsztynie 
W dniu 5.04.2017 odbyła się wycieczka do Olsztyna. Głównym 
celem wyjazdu uczniów z „Czwórki” było uczestnictwo w dniach 
drzwi otwartych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
Przyszli absolwenci ZS4 mogli zwiedzić Campus uczelni, bazę 
noclegową, a przede wszystkim wyposażenie UWM. Szczególne 
zainteresowanie, co nie powinno dziwić, wzbudzały kierunki 
techniczne. Oprócz tego wśród naszych uczniów znaleźli się również 
słuchacze językowi, a także widzowie teatralni. Następnym punktem 
wyjazdu był pobyt w Muzeum Nowoczesności w centrum Olsztyna. 
Uczniowie technikum mieli możliwość zebrania informacji na temat 
rozwoju techniki i rozwoju regionu Olsztyńskiego m.in. postęp w 
komunikacji, transporcie, architekturze czy w budownictwie. 
Pozostały czas wycieczki przeznaczono na czas wolny, który w 
większości przypadków został wykorzystany na spacer po 
odrestaurowanym parku okalającym Starówkę. Na koniec warto 
dodać, że wiele osób z grupy wycieczkowej zostało zainspirowanych 
pasjami studentów oraz zadeklarowało pójście na studia. 

 

 



 

A NASZ PARK PIĘKNIEJSZY Z KAŻDYM DNIEM 

 

 

 

 

 

 



Z ekologiczną wizytą… 

W ramach Tygodnia Ekologicznego uczniowie Technikum Ogrodniczego 

odwiedzili dzieci uczące się w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi i 

przybliżyli im tajniki ogrodnictwa. 

 

Egzaminy próbne B.34, B.35, B.30 

W kwietniu w naszej szkole odbywały się próbne egzaminy zawodowe z 

geodezji i budownictwa z kwalifikacji B.34, B.35, B.30.Przeprowadzono 

zadania z zakresu teorii i praktyki. Sesja egzaminacyjna w ZS4 rozpocznie 

się 20.06 i będzie trwać do 30.06. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna życzy 

powodzenia i osiągnięcia zadowalających wyników. 

 
 

 
 

GEODECI NA ZAJĘCIACH W SKRWILNIE 
 

Budowa map leśnych, ciekawostki dotyczące map numerycznych, 
zastosowanie skaningu laserowego w leśnictwie, ewidencja gruntów 

i budynków oraz problemy przy ustalaniu własności. Wszystkie 
powyższe tematy zostały omawiane na zajęciach z geodezji ogólnej, 
które odbyły się w Nadleśnictwie Skrwilno 11.05. Dopełnieniem były 

zajęcia w terenie z zastosowaniem technologii GPS. Spotkanie 
zakończono miłym akcentem w postaci kiełbasek z ogniska. Warto 
dodać, że był to drugi wyjazd naszych uczniów na tego typu zajęcia 

teoretyczno-praktyczne. Dotychczas z oferty edukacyjnej 
Nadleśnictwa, wraz z opiekunem mgr inż. Radosławem 

Wiśniewskim, skorzystała klasa II i III Technikum Geodezyjnego w 
Nadrożu. Przewidziano i zaplanowano kolejne spotkania.  

 
 

 
 
 
 



 
 

 
Dżentelmeni i damy od najmłodszych lat – kochajmy 

dzieciaki:) 1 czerwca tuż, tuż,… 

 

  

 
 
 

26 maja pamiętajmy o naszych MAMACH 
 

 
 

 



 
ZAKOŃCZENIE      ROKU     SZKOLNEGO     2016 / 2017 

  
 

 

 
DLA    UCZNIÓW    KLAS    MATURALNYCH   W   ZS4 

 
 

 


