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W numerze:                                                

FOTORELACJA                                              

Z dnia otwartego W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 

               IMIENIA ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ 

                                                      W NADROŻU 

NABÓR ROZPOCZĘTY!!! 

ZAPRASZAMY DO NAS WSZYSTKICH 

CHĘTNYCH  

DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W NASZEJ 

PLACÓWCE  

OD 1 WRZEŚNIA 2018 ROKU  
Z wizytą w Nowej Wsi 

To poleca czytać Krzyś! 

Noc Muzeów Rypin 2018 

Rumianowski - Photography 

Dzień Matki - pamiętamy 

Matura z matematyki kiedyś 

Żegnamy Maturzystów 

Nasze pasje, nasze talenty… 

Zapałczane zagadki matematyczne 

Ogród w pigułce 

Nasi krwiodawcy 

Wietrzenie w CZWÓRCE 

 

Materiał do CZWÓRKI wysyłamy na maila: 
marzenadrwencka@wp.pl   



Spróbujcie poradzić sobie z egzaminem z matematyki 

z roku 1887! 

                                                                             

                            
Strona poświęcona fotografii amatorskiej ,która jest moją pasją :) 

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

by poznać  druga twarz  Filipa ☺ 

 
 

RUMIANOWSKI - 

PHOTOGRAPHY 

facebook.com/ 



KRZYŚ POLECA –TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!  

Przyszłość, świat zaawansowany technologicznie, 

doskonały. Możesz zjeść w restauracji, zwiedzić Paryż i 

Egipt, być świadkiem bitwy pod Grunwaldem. To wszystko i 

więcej dzięki chipowi, który masz w mózgu. A gdzie miłość? 

Czy w tym świecie jest na nią miejsce? A po co nam ona ? 

Może wystarczy tylko fizyczna? Seks jest bardzo 

przyjemny, zwłaszcza gdy mamy dostatek nowych 

partnerów lub maszyn zaprogramowanych do kochania? 

,,Sodomion" Jacka Iglota ukazuje właśnie taki 

świat.  Książka składa się z opowiadań o tym, co się dzieje 

w danej rzeczywistości. Gdzieś ktoś szaleje na orgia-party, 

inny mając 40 lat musi iść do utylizacji, bo nie jest 

pociągający seksualnie, ktoś wzywa konserwatora, bo robo 

żona się zawiesiła, a na odludziu praktykuje się sadomaso i 

sadyzm w najgorszym wydaniu. Książka daje sporo do 

myślenia. Ja dzięki niej doceniłem obecny stan rzeczy. 

Najbardziej poruszyło mnie opowiadanie pierwsze o 

zakłopotanym mężu robo-żony, gdzie prawdziwa miłość 

jest zniszczona przez obecne zasady oparte na rządzach i 

ilości pieniędzy,. Polecam miłośnikom sci-fiction i osobom 

lubiącym futuryzm. Miłej lektury i jak najlepszych 

wniosków.  

N A S Z E    P A S J E ,   N A S Z E   T A L E N T Y 

Odsuwamy się 

wbrew woli 

Ku pozorom i 

przestrogom 
Rzadko  

ku lepszemu 

Rzadko 

zapominamy 
Wciąż 

wypominamy 

Widzisz 

wszystkie 
błędy 

By wytknąć 

innym  

od siebie 
zacznij 

wreszcie 

Sam 

wykreować się  

możesz 
Stań się kimś  

nie czymś 

W złą stronę  
to nie sztuka 

Skończ  

pretekstów  

szukać..                         M. Lewandowska kl. II TG 



OGRÓD W PIGUŁCE 
Kilka lat temu botanik David Latiner w ramach eksperymentu stworzył 

w pełni wystarczalny ekosystem ogrodu zamkniętego w kuli. Dziś 
uczniowie kl. I technikum architektury krajobrazu czerpią z dorobku 

naukowca i na zajęciach wykonują ogrody w szkle. 
Ogrody w szklanych naczyniach cieszą się coraz większą 

popularnością. Założenie ogrodu w materiale szklanym nie jest 
czynnością skomplikowaną i kosztowną, a efekty są zachwycające. 
Oprócz szklanego naczynia potrzebne są materiały powszechnie 

dostępne: kamienie, żwir, mech i elementy służące do dekoracji np. 
muszelki, koraliki, kawałki drewna, sznurek. 

Uczniowie podczas zając tworzą miniaturowe ogrody, wykorzystując 
zdobytą wiedzę o walorach dekoracyjnych roślin i ich wymaganiach. 
Kompozycje zajmują niewiele miejsca i przyciągają uwagę. Szklane 

ogrody mogą cieszyć oko w domu, biurze lub stanowić okolicznościowy 
upominek. Uczniowie do tego celu wykorzystują szklane misy, wazony 
słoje i akwaria. Kształt i wielkość naczynia ogranicza tylko wyobraźnia. 
Młodzież sama decyduje o tym, czy w ogrodzie będą rosły pojedyncze 
gatunki czy grupa roślin o podobnych wymaganiach. Wykorzystanie 

teorii w praktycznych działaniach to najlepsza droga do nauki zawodu. 
Efekty pracy uczniów będzie można oglądać podczas Dnia Otwartego 

w ZS 4 w Nadrożu. 

 
 

Z wizytą w Nowej Wsi 
Na zaproszenie nauczycielki przyrody mgr Iwony 

Chmielewskiej, gościliśmy w Szkole Podstawowej w Nowej 
Wsi. Uczestniczyliśmy w Tygodniu Ekologicznym. Uczniowie 
uczyli się wykonywać ogrody w szkle i zapoznali się z pracą 
ogrodnika. Na koniec wykonano owocowe szaszłyki. Było 

wesoło, smacznie i zdrowo. 

 

 
 



Poznajmy się czyli Dzień Otwarty w ZS 4 

w Nadrożu

 
 

 
 

6.300 ml życiodajnej krwi. 

Dziękujemy wszystkim krwiodawcom. 

 

 

 

https://web.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9zdENBDEIA9GOThgCNv03dlqi8Ps0BtBcLSDgdqx%7E%3BuGCsk8FTD0JfEfIHp6Yw7uTewN6InAJ64GqKlgvQFJEDbZHVVGXYA84XkA8qA2jlTuhTCHsDH7j5TnAn%7E%3BQdg5TAP.bps.a.1702897923120428.1073742078.116591395084430&type=1
https://web.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9zdENBDEIA9GOThgCNv03dlqi8Ps0BtBcLSDgdqx%7E%3BuGCsk8FTD0JfEfIHp6Yw7uTewN6InAJ64GqKlgvQFJEDbZHVVGXYA84XkA8qA2jlTuhTCHsDH7j5TnAn%7E%3BQdg5TAP.bps.a.1702897923120428.1073742078.116591395084430&type=1


Z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w naszej 
Placówce odbył się na konkurs na kartkę patriotyczną. Uczniowie wykazali 
się dużą wiedzą i kreatywnością. Najpiękniejszą kartkę stworzyła Paulina 

Proćko z kl. III TG, niezwykle oryginalną Oskar Jabłoński z kl.I TPS. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

https://web.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9y9sJADEIBMCODl%7E_rbv%7E_NBeLF34FRMDvSy8uAjk9%7E%3BoDjNgg9CB2rBb6leyAEssARNWYAMxAGlDBhI.bps.a.1596846310392257.1073742065.116591395084430&type=1
https://web.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9y9sJADEIBMCODl%7E_rbv%7E_NBeLF34FRMDvSy8uAjk9%7E%3BoDjNgg9CB2rBb6leyAEssARNWYAMxAGlDBhI.bps.a.1596846310392257.1073742065.116591395084430&type=1


     ZAPAŁCZANE ZAGADKI MATEMATYCZNE  
                                 

 Kontynuujemy serię zagadek matematycznych, których rozwiązanie polega 

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

Uczeń, który dwukrotnie jako pierwszy zgłosi się do p. M. Krajnik z 

prawidłowymi czterema równaniami, otrzyma bardzo dobrą ocenę 

cząstkową z matematyki. Zachęcamy Was do udziału w zabawie, tym 

bardziej, że motywacja jest dość mocna!!! ☺ W końcu piątki z matematyki 

nie zdarzają się co dzień. Życzymy Wam sukcesów!  

 

BĄDŹCIE GOTOWI!!! 
 

Z okazji dnia dziecka – młodzieży ☺ 
w planach  

w dniu  
15 czerwca 2018 roku  

od białego ranka  
wyjazd  

wszystkich uczniów  
ZS 4 w Nadrożu 

wraz z opiekunami 
do Trójmiasta. 

W planach : 
1. LOTOS 

2. Muzeum Solidarności 
3. Katedra Oliwska 

4. Park Oliwski 
5. Starówka Gdańska 

6. Plaża 
i wiele innych jeszcze do końca 

niesprecyzowanych atrakcji. 
 

 



„Przewietrzyliśmy” Czwórkę 

W dniu 12.04 w ZS4 w Nadrożu odbyło się spotkanie z 

przedstawicielem czołowej firmy z zakresu materiałów 

wentylacyjnych p. Jackiem Dąbrowskim – absolwentem ZS nr 4. 

Uczniowie Technikum Budowlanego i Architektury Krajobrazu 

wysłuchali wykładu na tematy związane z wentylacją, a w 

szczególności wentylacją mechaniczną. Przyszli technicy poznali 

działanie rekuperatorów, wymienników ciepła, a także zapoznali się 

z systemami dystrybucji powietrza.  

 

A u nas wszystko żyje, śpiewa, szczebiocze, 

kwili,  kwitnie, pachnie i cieszy oczy i uszy. 
Dziękujemy wszystkim odwiedzającym nas 

gościom za miłe słowa. 

 

     Miłość matki do dziecka jest bezgraniczna. 

Dzień Matki – 26 maja – pamiętaj. 

 

 



UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW

 
 

 
WSZYSTKIM  WAM ,  DRODZY  MATURZYŚCI 

UKOŃCZENIA ZS 4 IM. ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ

 
 

POWODZENIA I SZCZĘŚCIA  W DALSZYM ŻYCIU.  



 

 
 
 
 

                    

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

 

 


