
JESTEŚMY ZNÓW! 

 
Witamy serdecznie po długiej przerwie.  

Ostatni numer gazetki wydaliśmy w lutym bieżącego roku. 

Z przyczyn, które wszyscy dobrze znamy , musieliśmy 

uczyć się zdalnie. 

Wszyscy zarówno pracownicy szkoły , jak i uczniowie 

tęskniliśmy za szkołą, kolegami, przyjaciółmi, za 

tradycyjnym sposobem  nauczania. 

Dziś to mamy, ale musimy wszyscy zadbać , by to trwało 

jak najdłużej. 

W naszej szkole, tak jak we wszystkich placówkach 

oświatowych w Polsce,  obowiązują procedury 

bezpieczeństwa w związku z COVID-19. 

Wszyscy pamiętamy o dezynfekcji i maseczkach.  

Jeśli zapomniałeś wziąć maseczkę z domu, podejdź do 

sekretariatu i poproś o nią. 

Jeśli czujesz się źle, masz niepokojące objawy, zostań w 

domu.  

Nie przychodzimy do szkoły z kaszlem czy temperaturą.  

Pamiętajcie, że od nas w dużym stopniu zależy, w jaki 

sposób będziemy pracować i uczyć się w najbliższych 

miesiącach. 

 
OPIEKA NAD CZWÓRKĄ – MARZENA  

marzenadrwencka@wp.pl 
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Wracamy do Szkoły! 

Rozpoczęcie 2020/2021 roku szkolnego 

Witamy  pierwszoklasistów 

Oferta zajęć pozalekcyjnych 

Biblioteka po nowemu 

Architekci krajobrazu witają się ze szkolnym 

parkiem 

Majowe pasje i zainteresowania 

Tego o mnie nie wiecie 

Kotyliony na AGRĘ 2020 

Klasowe spotkania integracyjne 

Internat wita 

Nowi nauczyciele 

„Dobry zawód – lepsza przyszłość” 

Rocznica Bitwy Warszawskiej 

Szkolny kiermasz podręczników 

Zapraszamy do grupy mundurowej 

 

 

 

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 swojego Matematyka  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. Zagadki układa dla nas p. Janusz 

Kornowski.  

 

 
                       



Serdecznie witamy uczniów klas pierwszych technikum 
mechanizacji rolnictwa, weterynarii, architektury 

krajobrazu, inżynierii środowiska i melioracji. 
 Życzymy, byście jak najszybciej poczuli się w ZS NR4 w 

Nadrożu jak u siebie. Powodzenia! 

 

 

Jeśli chcesz rozwijać swoje pasje, zainteresowania, 

jeśli chcesz popracować dla społeczności szkolnej, 

lokalnej, jeśli masz niespożyte zasoby energii, 

jeśli zwyczajnie nudzisz się - mamy dla Ciebie ofertę 

zajęć pozalekcyjnych. 

1. Samorząd Szkolny 

2. Wolontariat 

3. PCK 

4. SKS 

5. Zajęcia dla mundurowych 

6. Zajęcia projektowe „ Nowe umiejętności uczniów 

drogą do sukcesu” 

7. Chór szkolny 

8. Gazetka szkolna CZWÓRKA 

 

Jeśli czujesz, że masz problemy w nauce, 

potrzebujesz pomocy, zgłoś ten fakt wychowawcy 

i weź udział w zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych. 

Jeśli potrzebujesz wsparcia psychologicznego, 

pomoże p. Pedagog. 
                      Zapraszamy do współpracy z redakcją 

CZWÓRKI każdego chętnego ucznia. Przesyłajcie na 
poniższego maila swoje wszelkie prace, przemyślenia, 

informacje, ogłoszenia, itp., 
Czekamy na każdą formę prezentacji pod  poniższym 

adresem mailowym     

marzenadrwencka@wp.pl 



Po długiej przerwie kl. II TAK wita się z ogrodem i 
parkiem przyszkolnym . 

Otoczenie naszej szkoły jest wyjątkowe urokliwe. Mamy 
piękny zielony park z najróżnorodniejszymi odmianami roślin, 
wiele gatunków ptaków, śpiewających od świtu, wiewiórek, itp.  

Uczniowie technikum architektury krajobrazu od zawsze mogli tu 
na miejscu zdobywać nowe umiejętności , szkolić się.  

 

 
 

BIBLIOTEKA PO NOWEMU! 

Katalog elektroniczny biblioteki szkolnej już dostępny. 

Dziś uczniowie klasy pierwszej, drugiej i czwartej uzyskali dostęp 

do katalogu OPAC. Po zalogowaniu katalog daje możliwość 

przeglądania księgozbioru oraz swojego konta, zamawiania i 

rezerwacji książek oraz przedłużenia terminu zwrotu. 

W najbliższych dniach uczniowie pozostałych klas będą mogli 

założyć swoje konta. 

Katalog elektroniczny dostępny jest dla uczniów, nauczycieli i 

pracowników szkoły pod adresem 

https://m023628.molnet.mol.pl/ 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm023628.molnet.mol.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2hz86_z9qk4oz4lsUZCNFagIOoqdhMEiFoInrKl4E6jNRYRUnwtAoBXjI&h=AT1v1K7bx7L03wEM3_6Q5GMpNM7ivvBJ8jmRQOtNHQDhGpilTn7huGQiI7MXmCXlxFbe07OURz1F7VbHlSUF7xkFvYCBYsFBCZl1aNFntS2hfdUqf66uKbVSWWhglLgg42DheV8LDwknev4GxLg9&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Qr1691WZYJT8rfQ4JBEOYSMzX2ezD126ix7n-xgvGAnPGU4N9oluJGc-CYKk0tW51v48v5QvNDL8cJuQ2iavTbLhzABRez76D9KL0LTMlRh9Id12iCGu4aM9najmtxQarJ-daCbW-rY1lhuQE4V4cbU5KIWSGT-fH3zqWtJauDRHZQmsD0tVP2NOm


MAJOWE PASJE I ZAINTERESOWANIA ☺ 

 

„Rutynowo fotografuję w myśli wszystko, co widzę" 

 

Kontynuujemy stronę:  TEGO O MNIE NIE WIECIE! 

Oskar Jabłoński klasa III technikum architektury 

krajobrazu ZS Nr4 w Nadrożu. 

 

Oskar Jabłoński Z Rypina – Wicemistrz Polski W Kat. 
Do 77 Kg – Time Of Masters 

PolishFighters.Info  

„Młody, utalentowany  zawodnik, którzy konsekwentnie dąży do 

upragnionego celu - ZAWSZE ” 

KSW  FightExclusiveNight  Babilon MMA UFC Bellator MMA 

 

Zobaczcie, co piszą o naszym uczniu i koledze! 

„Zawodnik, który nie boi się wielkich wyzwań  
Poznajcie – 

Oskar Jabłoński  #Rypin Time of Masters, trenujący na co dzień w  

Fight Team MMA Brodnica” 

Moim dodatkowym zainteresowaniem 

jest kosmetologia. Tworzę makijaże 

oraz wykonuję paznokcie, co 

zamieszczam na Instagramie. Możecie 

też tam zobaczyć zrobione przeze 

mnie zdjęcia. 

 _foto.maja_  

leszczynska_makeupandnails 

MAJA LESZCZYŃSKA 

https://www.facebook.com/PortalWojownikow/?__cft__%5b0%5d=AZXE65fDk4UUeqMFPFfPp0wYanNrBO6imj9iwVlWaondcNPyICO76abGYUGRvnL3fOwLQbz6zc1uCPj0FGeENf65y34rwB_VcWtNbDrXoH2iYQ-KvJGWPyVjfznsCnf1sImOkzzr5W62fTLWq1Na94gnegmEkFBa5F2CW7h9NbH55A&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/konfrontacja/?__cft__%5b0%5d=AZXE65fDk4UUeqMFPFfPp0wYanNrBO6imj9iwVlWaondcNPyICO76abGYUGRvnL3fOwLQbz6zc1uCPj0FGeENf65y34rwB_VcWtNbDrXoH2iYQ-KvJGWPyVjfznsCnf1sImOkzzr5W62fTLWq1Na94gnegmEkFBa5F2CW7h9NbH55A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/konfrontacja/?__cft__%5b0%5d=AZXE65fDk4UUeqMFPFfPp0wYanNrBO6imj9iwVlWaondcNPyICO76abGYUGRvnL3fOwLQbz6zc1uCPj0FGeENf65y34rwB_VcWtNbDrXoH2iYQ-KvJGWPyVjfznsCnf1sImOkzzr5W62fTLWq1Na94gnegmEkFBa5F2CW7h9NbH55A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/konfrontacja/?__cft__%5b0%5d=AZXE65fDk4UUeqMFPFfPp0wYanNrBO6imj9iwVlWaondcNPyICO76abGYUGRvnL3fOwLQbz6zc1uCPj0FGeENf65y34rwB_VcWtNbDrXoH2iYQ-KvJGWPyVjfznsCnf1sImOkzzr5W62fTLWq1Na94gnegmEkFBa5F2CW7h9NbH55A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/konfrontacja/?__cft__%5b0%5d=AZXE65fDk4UUeqMFPFfPp0wYanNrBO6imj9iwVlWaondcNPyICO76abGYUGRvnL3fOwLQbz6zc1uCPj0FGeENf65y34rwB_VcWtNbDrXoH2iYQ-KvJGWPyVjfznsCnf1sImOkzzr5W62fTLWq1Na94gnegmEkFBa5F2CW7h9NbH55A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/konfrontacja/?__cft__%5b0%5d=AZXE65fDk4UUeqMFPFfPp0wYanNrBO6imj9iwVlWaondcNPyICO76abGYUGRvnL3fOwLQbz6zc1uCPj0FGeENf65y34rwB_VcWtNbDrXoH2iYQ-KvJGWPyVjfznsCnf1sImOkzzr5W62fTLWq1Na94gnegmEkFBa5F2CW7h9NbH55A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/konfrontacja/?__cft__%5b0%5d=AZXE65fDk4UUeqMFPFfPp0wYanNrBO6imj9iwVlWaondcNPyICO76abGYUGRvnL3fOwLQbz6zc1uCPj0FGeENf65y34rwB_VcWtNbDrXoH2iYQ-KvJGWPyVjfznsCnf1sImOkzzr5W62fTLWq1Na94gnegmEkFBa5F2CW7h9NbH55A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ufceurope/?__cft__%5b0%5d=AZXE65fDk4UUeqMFPFfPp0wYanNrBO6imj9iwVlWaondcNPyICO76abGYUGRvnL3fOwLQbz6zc1uCPj0FGeENf65y34rwB_VcWtNbDrXoH2iYQ-KvJGWPyVjfznsCnf1sImOkzzr5W62fTLWq1Na94gnegmEkFBa5F2CW7h9NbH55A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/babilonmma/?__cft__%5b0%5d=AZXE65fDk4UUeqMFPFfPp0wYanNrBO6imj9iwVlWaondcNPyICO76abGYUGRvnL3fOwLQbz6zc1uCPj0FGeENf65y34rwB_VcWtNbDrXoH2iYQ-KvJGWPyVjfznsCnf1sImOkzzr5W62fTLWq1Na94gnegmEkFBa5F2CW7h9NbH55A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fightexclusivenight/?__cft__%5b0%5d=AZXE65fDk4UUeqMFPFfPp0wYanNrBO6imj9iwVlWaondcNPyICO76abGYUGRvnL3fOwLQbz6zc1uCPj0FGeENf65y34rwB_VcWtNbDrXoH2iYQ-KvJGWPyVjfznsCnf1sImOkzzr5W62fTLWq1Na94gnegmEkFBa5F2CW7h9NbH55A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fightexclusivenight/?__cft__%5b0%5d=AZXE65fDk4UUeqMFPFfPp0wYanNrBO6imj9iwVlWaondcNPyICO76abGYUGRvnL3fOwLQbz6zc1uCPj0FGeENf65y34rwB_VcWtNbDrXoH2iYQ-KvJGWPyVjfznsCnf1sImOkzzr5W62fTLWq1Na94gnegmEkFBa5F2CW7h9NbH55A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FightTeamMMABrodnica/?__cft__%5b0%5d=AZXE65fDk4UUeqMFPFfPp0wYanNrBO6imj9iwVlWaondcNPyICO76abGYUGRvnL3fOwLQbz6zc1uCPj0FGeENf65y34rwB_VcWtNbDrXoH2iYQ-KvJGWPyVjfznsCnf1sImOkzzr5W62fTLWq1Na94gnegmEkFBa5F2CW7h9NbH55A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FightTeamMMABrodnica/?__cft__%5b0%5d=AZXE65fDk4UUeqMFPFfPp0wYanNrBO6imj9iwVlWaondcNPyICO76abGYUGRvnL3fOwLQbz6zc1uCPj0FGeENf65y34rwB_VcWtNbDrXoH2iYQ-KvJGWPyVjfznsCnf1sImOkzzr5W62fTLWq1Na94gnegmEkFBa5F2CW7h9NbH55A&__tn__=kK-R


Złote rączki uczniów technikum architektury krajobrazu  
w czasie tworzenia pieknych kotylionów na AGRĘ 2020 
 

 
 

 
 

PIKNIK WRZESIEŃ 2020 

Rada Rodziców W ZS Nr 4 zasponsorowała uczniom 

wszystkich klas piknikowy poczęstunek. Bardzo dziękujemy, 

że w tych ostatnich dniach ciepłego lata mogliśmy spędzić 

czas na świeżym powietrzu ze swoimi wychowawcami. 

Mogliśmy choć przez chwilę zapomnieć o trudnej covidowej 

rzeczywistości, pośmiać się , pożartować i poczuć jak na 

zwykłym integracyjnym klasowym wypadzie.  

 

https://www.facebook.com/FightTeamMMABrodnica/?__cft__%5b0%5d=AZXE65fDk4UUeqMFPFfPp0wYanNrBO6imj9iwVlWaondcNPyICO76abGYUGRvnL3fOwLQbz6zc1uCPj0FGeENf65y34rwB_VcWtNbDrXoH2iYQ-KvJGWPyVjfznsCnf1sImOkzzr5W62fTLWq1Na94gnegmEkFBa5F2CW7h9NbH55A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fightexclusivenight/?__cft__%5b0%5d=AZXE65fDk4UUeqMFPFfPp0wYanNrBO6imj9iwVlWaondcNPyICO76abGYUGRvnL3fOwLQbz6zc1uCPj0FGeENf65y34rwB_VcWtNbDrXoH2iYQ-KvJGWPyVjfznsCnf1sImOkzzr5W62fTLWq1Na94gnegmEkFBa5F2CW7h9NbH55A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fightexclusivenight/?__cft__%5b0%5d=AZXE65fDk4UUeqMFPFfPp0wYanNrBO6imj9iwVlWaondcNPyICO76abGYUGRvnL3fOwLQbz6zc1uCPj0FGeENf65y34rwB_VcWtNbDrXoH2iYQ-KvJGWPyVjfznsCnf1sImOkzzr5W62fTLWq1Na94gnegmEkFBa5F2CW7h9NbH55A&__tn__=kK-R


Oficjalne przywitanie i rozpoczęcie roku szkolnego 

2020/2021 dla  klas pierwszych. Witamy  

W nieco odmiennych niż zwykle warunkach, związanych z 
sytuacją epidemiologiczną dyr. Anna Banasiak powitała 

uczniów klas pierwszych technikum mechanizacji rolnictwa, 
weterynarii, architektury krajobrazu, inżynierii środowiska i 

melioracji w dniu 1 września 2020 roku w sali gimnastycznej 
. 

 

  

 



INTERNAT POETYCKO WITA W SWYCH PODWOJACH! ☺ 

 

W internacie w bieżącym roku szkolnym jest nas wyjątkowo 

dużo. Tym bardziej musimy znać i przestrzegać 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ORESIE PANDEMII – 

COVID – 19 NA TERENIE INTERNATU PRZY ZESPOLE 

SZKÓŁ NR 4 IM.ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W NADROŻU. 

Pomimo niecodziennej sytuacji humory zawsze nam dopisują. 

Czekaliśmy z niecierpliwością na możliwość spotkania się znów w 

internacie w naszym starym rodzinnym gronie. Cieszymy się , że 

możemy tu mieszkać, spędzać ze sobą czas. Szkoda, że budynek 

może pomieścić tak mało wychowanków. Chętnych jest wiele więcej 

i przybywa z każdym dniem. Niedługo warunki pogodowe ulegną 

drastycznej zmianie, więc kolejni uczniowie będą szukać miejsca w 

internacie, by nie marznąc na przystankach autobusowych. 

Oprócz nowych uczniów w ZS Nr 4 w Nadrożu pojawili się także 

nowi nauczyciele. Wszystkich serdecznie witamy. Przedstawienie  

sylwetek nowych „ psorów” rozpoczniemy od absolwentki naszej 

placówki p. Joanny Rucińskiej. Uczęszczała do: Zespół Szkół nr4 im. 

Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, studiowała „Edukacja Artystyczna w 

zakresie sztuki muzycznej” na: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

wBydgoszczy  Pani Joanna 

to pasjonatka muzyki, multiinstrumentalistka z głosem jak dzwon. 

Kobieta o niespożytej energii i temperamencie, wielkim poczuciu 

humoru i dystansu do siebie. Ci, którzy będą mieć z Panią zajęcia , 

na pewno docenią Jej talent , wielkie serce i zaangażowanie. 

Zachęcamy do zapisania się na zajęcia chóru szkolnego właśnie z 

p. J. Rucińską. 

https://www.facebook.com/ukwbydgoszcz/
https://www.facebook.com/ukwbydgoszcz/
https://www.facebook.com/ukwbydgoszcz/
https://www.facebook.com/ukwbydgoszcz/
https://www.facebook.com/ukwbydgoszcz/
https://www.facebook.com/ukwbydgoszcz/
https://www.facebook.com/ukwbydgoszcz/
https://www.facebook.com/ukwbydgoszcz/


 
Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do bardzo prężnie 

działającej w naszej szkole grupy mundurowej.  

  

„DOBRY ZAWÓD- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” 

Od 27 lipca uczniowie technikum architektury krajobrazu i 

pojazdów samochodowych odbywają staż zawodowy w ramach 

projektu "Dobry zawód lepsza przyszłość II edycja ", który jest 

realizowany przez powiat rypiński. Doświadczenie zawodowe 

uczniowie zdobywają u pracodawców na terenie powiatu 

rypińskiego i lipnowskiego  

 



 16 sierpnia 2020 r. obchody 100-lecia  

Tego dnia odsłonięto przed naszą szkołą i poświęcono Głaz 

Pamięci  w 100 rocznicę  najazdu  i odparcia nawałnicy 

bolszewickiej, fundowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Powiat Rypiński i 

Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe. Naszą placówkę 

zaszczycili swoją obecnością liczni goście, politycy, 

samorządowcy, pasjonaci historii, których możecie zobaczyć 

na zamieszczonych zdjęciach Nasi koledzy i koleżanki 

promowali placówkę uczestnicząc w uroczystości. Ochody 

rocznicy odbywały się pod patronatem prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 

 

B i t w y  W a r s z a w s k i e j w Nadrożu  
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