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ZAPROSZENIE 
DNI NAUK PRZYRODNICZO-TECHNICZNYCH 

Zespół  Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w  Nadrożu 

Mamy zaszczyt zaprosić 

na Dni Nauk Przyrodniczo-Technicznych 

w dniu 15 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 

PROGRAM DNI NAUK PRZYRODNICZO-TECHNICZNYCH 

9.00– otwarcie Dni Nauk Przyrodniczo –Technicznych przez Dyrektor 

Zespołu Szkół   Nr 4   im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu mgr inż. Annę 

Banasiak 

9.15 -  „ Niech to piorun trzaśnie” –  prof. dr hab. Grzegorz Karwasz, 

UMK Toruń 

10.00 – „ Ewolucja powstawania obiektów mostowych” Paulina 

Gawrońska, 

uczennica kl. IV Technikum Geodezyjnego Zespołu Szkół Nr 4 

im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 

10.20 -  Nowoczesne technologie pomiarowe w geodezji” –   Jerzy 

Pocześnik TPI 

• Prezentacja kształcenia kierunków technicznych 
w ZS 4 w Nadrożu 

• Niespodzianka kulturalna i kulinarna 
Impreza obywać się będzie w sali gimnastycznej ZS 4 w Nadrożu 

 

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 

 

 



 

Czuwaj!  

25-26.11.2016r. Nasza drużyna wzięła udział w Złazie ,, Magiczne 
Tajemnice" w Kowalkach. Nauczyliśmy się tańczyć Belgijkę i przypomnieliśmy 
 sobie wiele istotnych informacji. Dopełnieniem całego złazu była trasa nocna, 

która pomimo zimnego wiatru okazała się bardzo ciekawa i wesoła. 

 

 Nasi harcerze z drużyny wzięli udział w Biwaku Wigilijnym w Osieku. Super 

ludzie, super atmosfera. Do zobaczenia za rok!  

 

 9 grudnia odbył się złaz w Rypałkach. Na zaproszenie zuchów : 23wdh Edu Eisim 

wielopoziomowej drużyny harcerskiej , wzięliśmy udział. Mimo ogromnej różnicy 

wieku, bawiliśmy się świetnie. Na początku siedzieliśmy przy ognisku i piekliśmy 

kiełbaski. Potem wszyscy razem śpiewaliśmy piosenki oraz wymyślaliśmy nowe 

zabawy. Wieczorem oglądaliśmy film pt. '' Czarne stopy''. Nazajutrz około 

południa rozeszliśmy się do domów.                               Od dh P. Brzezickiej 

 

Dnia 01.12.2016r. w naszej szkole odbył się egzamin próbny z 

przedmiotów zawodowych w technikum geodezyjnym i technikum 

budowlanym. Uczniowie zdawali egzaminy z kwalifikacji B.16, 

B.30, B.34 i B.36. 

 

 

Cieszymy się z wyników uzyskanych przez uczniów. 

Gratulujemy i życzymy równie wysokich wyników na egzaminie 

zewnętrznym. Powodzenia! 

 

 



 

 

Z wizytą w Gimnazjum w Brzuzem 

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu przeprowadzili w 

Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem lekcję otwartą. Młodzież 

wraz z opiekunami przygotowali pokazy z zakresu nauk 

przyrodniczych. Pokazy dotyczyły pomiaru długości fali światła 

laserowego, oddziaływania światła laserowego z chlorofilem liści 

roślin i roztworem chlorofilu. Zaprezentowano pracę symulatora 

elektrowni jądrowej oraz pokaz spadania magnesów neodymowych 

w rurkach różnych materiałów. Lekcje prowadzili : Marta 

Tydryszewska (technikum geodezyjne), Natalia Spychała (technikum 

geodezyjne) Oliwia Lemańska (technikum pojazdów 

samochodowych) i Damian Tuchewicz (technikum pojazdów 

samochodowych). 

 

 

 

Konkurs czytelniczy 

25 listopada 2016 roku w bibliotece szkolnej odbył się finał konkursu 

czytelniczego. Uczestnicy konkursu prezentowali wybrane przez siebie 

książki. Zachęcali do ich przeczytania, wspierając się opracowanymi przez 

siebie prezentacjami multimedialnymi, stosowną muzyką. 

I miejsce : Damian Balicki i Krzysztof Balicki II miejsce Natalia 

Kornowska III miejsce Ewelina Kępczyńska . 

Uczestnikom konkursu gratulujemy pomysłów na prezentację książek.  

 

Bilbioteka szkolna poleca szereg nowości wydawniczych,o które w 

ostatnim czasie się wzbogaciła.Serdecznie zachęcamy do aktywniejszego 

korzystania ze zbiorów! 

 



 

Koło kosmetyczne na wyjeździe… 

Akademia Makijażu - praktyczne warsztaty profesjonalnego make - upu w 

Toruniu. Dziewczyny z kółka kosmetycznego: Daria Krzemińska, Paulina 

Proćko i Karolina Cyrankowska  miały świetną zabawę z super stylistkami z 

perfumerii Douglas 🙂 Zapraszamy zatem na wykonywanie tzw. 

Strobingu. Przyda się odrobina światła w te szare jesienne dni:) 

 

 

 

 

 

 

Budowlańcy nie próżnują… 

 

W ciągu dwóch  uczniowie klasy III technikum budowlanego na 

lekcjach przedmiotów zawodowych wykonywali projekty dowolnych 

obiektów lub konstrukcji budowlanych. Młodzież wykonywała m.in. 

model domu, model przekrycia o konstrukcji wspornikowej oraz 

połączenie ściany działowej ze ścianą zewnętrzną. Uczniowie nie 

tylko dobrze się bawili, ale również wiele się nauczyli przy realizacji 

swoich projektów. Gotowe prace będzie można obejrzeć podczas 

Dni Nauk Przyrodniczo – Technicznych 15.12.2016r.  

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Blok obronny w gotowości … medycznej 

 

W dniach 18-19 listopada uczniowie bloku obronnego 

uczestniczyli w obozie, podczas którego nabyli umiejętności z 

zakresu udzielania pierwszej pomocy. Sam kurs składał się z 

trzech części i zakończył się egzaminem zaliczeniowym. Nasi 

pierwszoklasiści w trakcie obozu nabyli także wiedzę na temat 

treningu funkcjonalnego. Oczywiście nie mogło się obyć bez 

ćwiczeń fizycznych. 

. 

 

 

 

 

Pomagamy innym 

Pomimo natłoku zajęć przed próbnymi egzaminami 
zawodowymi i egzaminami maturalnymi z przedmiotów 

ogólnych  pracowici maturzyści z klasy IV technikum 
architektury krajobrazu i technikum budowlanego  i klasy III 

liceum ogólnokształcącego naszej szkoły pomagali w 
uporządkowaniu terenu przy kościele św. Anny w Żałem. 

Praca przebiegała w niezwykle sympatycznej atmosferze. 

 

 

 



 

U geodetów tyczenie… 

A w technikum geodezyjnym tyczenie prostej przez wąską 
przeszkodę. Wykorzystano instrumenty geodezyjne w 

postaci, tyczek, ruletek geodezyjnych oraz węgielnicy 
pryzmatycznej. 

 

 

 

 

Jej pasja, Jej talent – Daria Krzemińska 

 

Tajemnica 

 

Ponad prawdą tyle kłamstw 

Ponad słowem tylko lęk 

Życie płynie tylko raz 

Tajemnica pośród nas 

 

Rzeki nurt nie zmieni się 

Góry będą aż po kres 

Spróbuj tego póki czas 

Tajemnica pośród nas 

 

Ukryj twarz, zabij sen 

Tajemnicy odkryj cień 

Bestia w sercu nie chce spać 

Pragnie ofiar, łaknie krwi 

Nie nakarmisz zemści się 

Skończy nim nastanie świt 

 

Ogień wiecznie pali się 

Ścieżka wiedzie gdzieś we mgle 

Chęć poznania rośnie w nas 

Nowej tajemnicy znak 



 

 

Grupa wolontariuszy ZS  NR 4 podczas wizyty  

w Domu Dziecka. 

Grupa naszych uczniów zaangażowała się we współpracę z 

Rypińskim Domem Dziecka. W szkole wspólnie z opiekunem 

uczniowie pieką ciasta, następnie częstują nimi społeczność 

uczniowską. Zebrane przy okazji pieniądze przeznaczane są na 

zakup upominków dla wychowanków Domu Dziecka, gdzie nasi 

uczniowie są częstymi gośćmi. Pomagają w nauce, wspierają, 

rozmawiają, śpiewają, tańczą,  bawią się z dziećmi. 

Pięknie, gdy potrafimy innym potrzebującym podarować coś z siebie. 

 

 

 

 

 

Blok wojskowy zawsze aktywny… 

Uczniowie podczas zajęć z terenoznawstwa - teoria i praca z mapą. 

 

Zajęcia z technik obezwładniania i interwencji. 

 

 

 



 

Uczniowie klasy III technikum architektury krajobrazu ubierali  

5 grudnia 2016  choinkę. Podczas lekcji wykonali szereg pięknych 

stroików, które przekazali do klas, byśmy wszyscy mogli poczuć 

świąteczną atmosferę. 

 

 

Uczniowie klasy drugiej na zajęciach z rozebranym na 
części pierwsze 

silnikiem1.4

  

Internackie koło kulinarne wciąż pichci ☺ 

 

 



 

 

SZACH   MAT 

We wtorek w dwóch nowo odnowionych salach naszej szkoły odbyły 
się już III Mistrzostwa Powiatu Rypińskiego w Szachach, które tym 
razem rozgrywane były o Puchar Starosty Rypińskiego. Zmagania, w 
których udział wzięło 40 szachistów z naszego powiatu, a także płockiego 

i lipnowskiego miało możliwość obserwować wielu uczniów szkoły 
- gospodarza, a także rodziców i opiekunów młodszych graczy.  

Zawody, które prowadził, sędziował i współorganizował jeden z nauczycieli 
Szkoły, Anton Baldouski, rozegrane były systemem szwajcarskim na 
dystansie 7 rund po 15 minut na przeciwnika, wygrał przedstawiciel 
Gostmatu Gostynin Pan Waldemar Dudziński, II miejsce zajął Marcin 
Markowski z Lipna, a III – Natalia Papis również z sąsiedniego miasta. 
Najlepszy wynik reprezentanta gospodarzy to V miejsce Kamila 
Cyrankowskiego. 

Nagrody i puchar za zwycięstwo wraz z pamiątkowymi dyplomami wręczył 
Starosta Rypiński Pan mgr inż. Zbigniew Zgórzyński, a miłym przerywnikiem 
była wizyta Mikołaja, który poczęstował graczy słodkościami. 

 

 

 

Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szachach 

 

5.12.2016 nasza szkoła gościła tylko jedną drużynę - z Zespołu 

Szkół Nr 1 w Rypinie w ramach Mistrzostwa Powiatu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Szachach. Zawody rozegrano systemem 

mecz i rewanż po 15 min na partię dla przeciwnika. Naszą szkołę 

reprezentowali : Kamil Cyrankowski, Dawid Bednarski, Dominik 

Żulewski i Karolina Cyrankowska. Wynikiem 2 razy po 4:0 zmagania 

wygrali nasi reprezentanci, zdobywając Puchar i złote medale, a 

także prawo reprezentowania powiatu rypińskiego w finałach 

wojewódzkich Licealiady, które odbędą się w Toruniu 14 lutego 2017 

roku. 

 

 


