
W oczekiwaniu na zbliżające się  

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2020 

żegnamy minione miesiące  

i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.  

Pragniemy przeżyć niepowtarzalne świąteczne chwile 

w spokoju i wzajemnej bliskości, dlatego też 

zatrzymajmy się na chwilę i złóżmy sobie 

serdeczne życzenia: zdrowia, pogody ducha,  

spełnienia wszystkich marzeń, satysfakcji i wielu 

sukcesów. Całej społeczności ZS NR4 w Nadrożu, 

a także wszystkim Przyjaciołom naszej placówki  

tego wszystkiego życzy CZWÓRKA 

WESOŁYCH I POGODNYCH ŚWIAT! 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2020 ROKU! 
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Szachiści w Czwórce 

Zapraszamy po nowości do biblioteki szkolnej 

Pierwsze urodziny Czwórki – spółdzielni 

uczniowskiej 

Wizyta Radnego p. Jacka Furmana 

Nasi czytają Noblistkę 

Co znajduje się w papierosach? 

Góra Grosza 

Wystawa z okazji 8 rocznicy stanu wojennego 
Zapałczane zagadki matematyczne p. J. Kornowskiego 

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.                       

 
 



Nagrody dla najlepszych… 

Czworo uczniów zostało laureatami stypendiów na rok szkolny 2019/2020. 

1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020 

dla ucznia, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując 

przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje 

szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, 

uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych co najmniej 

dobre. 

DAWID WIŚNIEWSKI KL.IV TG 

2. Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla 

uzdolnionej młodzieży. 

KAROLINA CYRANKOWSKA KL.IV TG 

3. Stypendium Jana Pawła II dla uczniów, którzy osiągają dobre 

wyniki w nauce i zachowaniu, biorą udział w konkursach i 

olimpiadach. Stypendium jest ufundowane przez radnych oraz 

budżet powiatu. 

KRZYSZTOF BALICKI KL. IV TPS 

ADRIAN ŁASZKIEWICZ KL.III TAK 

 

Szkolne Koło Wolontariatu 

Z końcem września roku szkolnego 2019/2020 wznowiło  działalność 

Szkolne Koło Wolontariatu, Zaplanowane  akcje charytatywne mają na 

celu pomoc potrzebującym,  jak również pełnią funkcję wychowawczą. 

Uczą też młodzież wrażliwości i empatii wobec ludzi i zwierząt. 

Wrzesień rozpoczęto akcją pod nazwą „Szczoteczka i pasta do zębów dla 

dzieci z Czadu” , którą zorganizował wydział duszpasterski Kurii 

Diecezjalnej Płockiej. Uczniowie ZS NR 4  wzięli w niej udział, zbierając 

w krótkim czasie kilkadziesiąt szczoteczek i past do zębów. 

28 października br.  w szkole gościł przedstawiciel Fundacji  DKMS, 

którego misją było szerzenie idei dawstwa szpiku.  Uczniowie i 

nauczyciele mieli możliwość zarejestrowania się jako potencjalni dawcy 

szpiku. 

Po raz kolejny społeczność szkolna przyłączyła się do akcji pomocy 

zwierzętom i prowadzi zbiórkę pieniędzy, karmy, przedmiotów 

niezbędnych na rzecz schroniska Reksio w Brodnicy.  W połowie grudnia 

zebrane pieniądze i artykuły zostaną przekazane zainteresowanym do 

użytku. 

Wciąż trwa  zbiórka nakrętek, która  jak się okazuje, jest bardzo pomocna. 

Obecnie zbierane są one dla dziecka, które czeka na kosztowną  operację 

nóg. Mamy nadzieję, że i my  przyczynimy się do poprawy zdrowia 

fizycznego chorego chłopca. 

Cieszymy się, że możemy pomagać potrzebującym. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. 

 



 

Cóż  tam  u TIŚ-iów… 

W czasach, gdy niedobór wody coraz bardziej daje się we znaki, przyszli 

technicy inżynierii środowiska i melioracji  w ZS NR 4 w Nadrożu swoją 

przygodę z praktyczną stroną zawodu zaczynają od podstaw edukacji. 

Podczas lekcji w terenie uczniowie klas pierwszych zapoznali się z 

urządzeniami, zaopatrującymi w wodę okolicznych mieszkańców. W 

ramach współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym - Wody 

Polskie uczniowie odbyli zajęcia w porcie rzecznym w Toruniu oraz 

zapoznali się z zakresem działań PGW - Wody Polskie. Relacja Foto z 

wyjazdu zawodoznawczego zorganizowanego dla uczniów technikum 

INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI W NADROŻU do 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny 

w Toruniu. Podziękowania dla Natalii i Pauliny za udostępnienie zdjęć. 

                                                                 

 



Szachy – królewska gra rozwijająca umysł 
Szachy to strategiczna gra (określana „królewską”) rozwijająca 
zdolności myślowe oraz poprawiająca kondycję umysłową (w ramach 
tzw. neurobiku). Szczególnie polecana jest dzieciom, ale nie tylko – to 
gra dla wszystkich. W naszej szkole od wielu lat mamy każdego roku 
grupę uczniów gotowych uczyć się i ćwiczyć tę grę. Uczestniczymy w 

konkursach, zawodach z satysfakcjonującymi wynikami. Każdy chętny 

może nauczyć się i grać w szachy. Zapraszamy! 

 

Zapraszamy do  biblioteki. 

Nasza biblioteka wciąż wzbogacana jest o nowe i wartościowe 

pozycje. Zaglądajcie, sprawdzajcie, czytajcie. 

Czytelnik miesiąca – Szymon! Jednak są jeszcze wśród nas tacy, 

którzy oprócz patrzenia w telefon, lubią patrzeć w książki ☺ 

. 

Co dzieje się w naszych umysłach, gdy sięgamy po książki? 

W dobie Internetu, kiedy każdy ma do niego dostęp – w telefonie, na 
laptopie, na tablecie, to czytanie książek okazuje się być zbawienne dla 
naszego mózgu. Czytamy mniej, nie musimy zapamiętywać – wszystko 
jest w sieci. Mózg jednak ignoruje informacje znalezione w Internecie. 

Tracimy zdolność koncentracji, rozumienia, analizowania. 



Andrzejki -  czas wróżb i zabaw. 

Także u nas w internacie odbyło się lanie wosku, 

odczytywanie pierwszej litery imienia z rzuconej 

skórki jabłka oraz wiele innych atrakcji. Po wróżbach 

był czas również na zabawę. 

Młodzież tańczyła w rytmie swoich ulubionych 

utworów. 

 

Święta coraz bliżej, więc i my postaraliśmy się stworzyć 

odpowiedni nastrój na ich przyjęcie. W internacie, we 

wszystkich klasach w szkole , na korytarzach zadbaliśmy o 

stosowne świąteczne symbole. Jest kolorowo, jasno, i 

przyjaźnie. Można nawet spotkać Mikołaja. Przed nami 

ostatnie dni nauki w tym roku kalendarzowym, wigilia szkolna, 

internacka i klasowa. 

 



W dniu 6 grudnia 2019 roku  Zespół Szkół nr4 im. Ziemi 

Dobrzyńskiej w Nadrożu odwiedził jeszcze jeden święty 

Mikołaj :) Prezenty dla uczniów, za które serdecznie 

dziękujemy, przywiózł Pan Radny Jacek Furman, :) 

Pani Dyrektor podsumowała osiągnięcia naszych koleżanek i 

kolegów w olimpiadach oraz przedstawiła tegorocznych 

stypendystów. Gratulujemy!!!!!!  

 

 

Pierwsze urodziny „Czwórki” 

Jedyna w regionie Spółdzielnia Uczniowska „Czwórka” działająca 

przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu w tym roku świętuje pierwszą 

rocznicę swojej działalności. Uczniowie wraz z opiekunem prowadzą 

swoją własną działalność. W ten sposób uczą się przedsiębiorczości, 

księgowości oraz zarządzania. W ramach spółdzielni w szkole od roku 

prężnie działa sklepik szkolny „All 4 You”, w którym pracują członkowie 

„Czwórki”. Dzięki tej inicjatywie uczniowie mogą codziennie zaopatrzyć 

się w niezbędne artykuły szkolne, napoje i żywność. Spółdzielnia 

współpracuje ze stołówką szkolną. W ten sposób uczniowie mogą 

codziennie kupować pyszne, domowe kanapki przygotowywane przez 

panie kucharki. Rozwój innowacji jest możliwy dzięki współpracy z 

Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie oraz 

szkoleniom, w których uczestniczy opiekun spółdzielni. Uczniowie już po 

roku pracy, cieszą się wynikami finansowymi swojej działalność, które 

uchwałą zarządu zostaną wykorzystane na atrakcyjną wycieczkę.  

 

https://www.facebook.com/4nadroz/?__tn__=KH-R&eid=ARBw2V3Fl4UuNfZGwTvgz4Jv2g0ouhi6GRdpCFU-mOo-C0F7Vgt7d_dLwC8nHGceAITiRZYPviOhveUa&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD1_MozXlR9SNYf7F9hW82zaHmTq8p9xXjPiSFWp3TZgE4-InEzTJQgJcmzblKiT7eA7E-KkqoXxIaIEkdI4xaALwF8wDXKYtJzCNd-mrpy0jNSoMYbPP-O1DtSB7iZxose8wAhRKPTM-wWVmdanQ2YcJrUhWz_iaXQXk0wjYjG1Yolu5TCWzU9LVbOZBPAN3kL9fizR0xay2GrViPoFPUXsx_ZnF-KK4rZURWyzFZlLZZ-s8yo1QJ5A_v6dYv49kb24Q5QlkmQVUP5d-CidyHQ-nDi2Fqi17UbZ99Ft6Ack0bjtPm4WAswSQ28RdtGmOISxSfPHoGEb5MG0xD4UNuJLzKG-vuwr8VIeak6VN0AMb-ra3HVn3VhfjuB3ghppBlWG-Bp-KaIU6utNiBY3dq8IJuEEZ5G6NguEHJ8LNc2OS7bTi4zlmEjI_V2rjE4N5BOsRAtYcvrHlNS4JuQ8g0Ij8QqYA1f_lRQSq_4oaXJSxkMoSDRz1sFNQ
https://www.facebook.com/4nadroz/?__tn__=KH-R&eid=ARBw2V3Fl4UuNfZGwTvgz4Jv2g0ouhi6GRdpCFU-mOo-C0F7Vgt7d_dLwC8nHGceAITiRZYPviOhveUa&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD1_MozXlR9SNYf7F9hW82zaHmTq8p9xXjPiSFWp3TZgE4-InEzTJQgJcmzblKiT7eA7E-KkqoXxIaIEkdI4xaALwF8wDXKYtJzCNd-mrpy0jNSoMYbPP-O1DtSB7iZxose8wAhRKPTM-wWVmdanQ2YcJrUhWz_iaXQXk0wjYjG1Yolu5TCWzU9LVbOZBPAN3kL9fizR0xay2GrViPoFPUXsx_ZnF-KK4rZURWyzFZlLZZ-s8yo1QJ5A_v6dYv49kb24Q5QlkmQVUP5d-CidyHQ-nDi2Fqi17UbZ99Ft6Ack0bjtPm4WAswSQ28RdtGmOISxSfPHoGEb5MG0xD4UNuJLzKG-vuwr8VIeak6VN0AMb-ra3HVn3VhfjuB3ghppBlWG-Bp-KaIU6utNiBY3dq8IJuEEZ5G6NguEHJ8LNc2OS7bTi4zlmEjI_V2rjE4N5BOsRAtYcvrHlNS4JuQ8g0Ij8QqYA1f_lRQSq_4oaXJSxkMoSDRz1sFNQ


Literacka Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk –  

rypińscy poloniści czytają Noblistkę 

"Literatura jest jedną z niewielu dziedzin, które próbują nas przytrzymać przy 

konkrecie świata, ponieważ ze swej natury jest zawsze psychologiczna." 

Tak brzmiały słowa Olgi Tokarczuk, która 07.12.2019r. zaprezentowała swój 

Wykład Noblowski. Jesteśmy niebywale dumni, że po 23 latach ponownie 

polska autorka otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie Literatury. 

10.12.2019r. mogliśmy być świadkami niebywale historycznego momentu. 

Odebrania z rąk króla Szwecji Nagrody Nobla przez Panią Olgę Tokarczuk. 

To wyjątkowe wydarzenie uczciła również młodzież i polonistki z ZS nr 4 im. 

Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu. Aktywnie włączyli się w akcję: "Literacka 

Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk - rypińscy poloniści czytają Noblistkę" 

zorganizowaną przez MPBP w Rypinie oraz nauczycielki języka polskiego LO 

im. Czesława Lissowskiego w Rypinie: Panią Ewę Fede i Panią Ewę 

Wesołowską. Wśród zaproszonych polonistów szkół średnich powiatu 

rypińskiego fragmenty utworów Laureatki Nagrody Nobla prezentowały 

również: Pani Milena Sobocińska-Krupska i Pani Grażyna Angowska. 

Młodzież miała okazję usłyszeć teksty, które wprowadzają słuchaczy na 

wyżyny doznań literackich. Osoby, które nie miały okazji uczestniczyć w tym 

przepięknym spotkaniu literackim, zapraszamy do indywidualnej lektury.  

Na pewno spojrzycie na świat z innej, "czułej" perspektywy. 

 

Dedykowane tym, którzy tak bardzo kochają papierosy 

 
 

Dwa razy pomyśl, nim po niego sięgniesz!!! 

https://www.facebook.com/157283117698662/photos/pcb.2652921428134806/2652920784801537/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDS_9JSsnyQMiMdOVvn2tVZOiFvZemTKSoAGWK6uCQ8nqKLbbFqj6YcRW_-viSxDtz31dHQqxq1OLY7&__xts__%5B0%5D=68.ARAgto5psWaym0Jpi7EufZULc7ZS4JOYEjcEtcM0pBpX11oFwttdJ2p2iLlg6cJUeq6PnKAyA8VlfYerLp2pcwkxVf6BEmzkAAh48A9msYDwN09IKNiqSoT4Si0_bN6IYu9yb3eV8QltJ0hA87GSzrnVL4TRCranzwf7DjT7J8ZHaUOyD-z0wtDCxk9JYyDA-TnWsgRHR431itPSSrYisDT379l_2ZrUplBBUjRjQKBigAjRRKpEyDvQjU_lb2B4tI_ZqciRguMfVtRUb-jJ5SMjySdShCJUWYywTZSD_4jL5D7QfNG0C-J1pWHuZiTiLxU59YA1zek3gkvOziwDj8FEpw
https://www.facebook.com/157283117698662/photos/pcb.2652921428134806/2652920784801537/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDS_9JSsnyQMiMdOVvn2tVZOiFvZemTKSoAGWK6uCQ8nqKLbbFqj6YcRW_-viSxDtz31dHQqxq1OLY7&__xts__%5B0%5D=68.ARAgto5psWaym0Jpi7EufZULc7ZS4JOYEjcEtcM0pBpX11oFwttdJ2p2iLlg6cJUeq6PnKAyA8VlfYerLp2pcwkxVf6BEmzkAAh48A9msYDwN09IKNiqSoT4Si0_bN6IYu9yb3eV8QltJ0hA87GSzrnVL4TRCranzwf7DjT7J8ZHaUOyD-z0wtDCxk9JYyDA-TnWsgRHR431itPSSrYisDT379l_2ZrUplBBUjRjQKBigAjRRKpEyDvQjU_lb2B4tI_ZqciRguMfVtRUb-jJ5SMjySdShCJUWYywTZSD_4jL5D7QfNG0C-J1pWHuZiTiLxU59YA1zek3gkvOziwDj8FEpw
https://www.facebook.com/157283117698662/photos/pcb.2652921428134806/2652920784801537/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDS_9JSsnyQMiMdOVvn2tVZOiFvZemTKSoAGWK6uCQ8nqKLbbFqj6YcRW_-viSxDtz31dHQqxq1OLY7&__xts__%5B0%5D=68.ARAgto5psWaym0Jpi7EufZULc7ZS4JOYEjcEtcM0pBpX11oFwttdJ2p2iLlg6cJUeq6PnKAyA8VlfYerLp2pcwkxVf6BEmzkAAh48A9msYDwN09IKNiqSoT4Si0_bN6IYu9yb3eV8QltJ0hA87GSzrnVL4TRCranzwf7DjT7J8ZHaUOyD-z0wtDCxk9JYyDA-TnWsgRHR431itPSSrYisDT379l_2ZrUplBBUjRjQKBigAjRRKpEyDvQjU_lb2B4tI_ZqciRguMfVtRUb-jJ5SMjySdShCJUWYywTZSD_4jL5D7QfNG0C-J1pWHuZiTiLxU59YA1zek3gkvOziwDj8FEpw
https://www.facebook.com/157283117698662/photos/pcb.2652921428134806/2652920784801537/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDS_9JSsnyQMiMdOVvn2tVZOiFvZemTKSoAGWK6uCQ8nqKLbbFqj6YcRW_-viSxDtz31dHQqxq1OLY7&__xts__%5B0%5D=68.ARAgto5psWaym0Jpi7EufZULc7ZS4JOYEjcEtcM0pBpX11oFwttdJ2p2iLlg6cJUeq6PnKAyA8VlfYerLp2pcwkxVf6BEmzkAAh48A9msYDwN09IKNiqSoT4Si0_bN6IYu9yb3eV8QltJ0hA87GSzrnVL4TRCranzwf7DjT7J8ZHaUOyD-z0wtDCxk9JYyDA-TnWsgRHR431itPSSrYisDT379l_2ZrUplBBUjRjQKBigAjRRKpEyDvQjU_lb2B4tI_ZqciRguMfVtRUb-jJ5SMjySdShCJUWYywTZSD_4jL5D7QfNG0C-J1pWHuZiTiLxU59YA1zek3gkvOziwDj8FEpw


13 grudnia mogliśmy obejrzeć wystawę poświęconą  

38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 

Uczniowie klasy pierwszej TIŚ wprowadzili nas w 

wydarzenia Stanu wojennego  w Polsce w latach 1981–1983 –

 stanu nadzwyczajnego wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku na 

terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z 

Konstytucją PRL 

  



„ Cztery ( i pół) stany skupienia” 

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020 dwadzieścioro uczniów I klasy technikum inżynierii i 

środowiska w ZS Nr 4 w Nadrożu bierze udział w projekcie 

„ Ruchome Święto”. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy ogólnej 

i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań z fizyki, a także 

podniesienie kompetencji w zakresie umiejętności matematyczno-

przyrodniczych oraz krytycznej analizy i samodzielnego 

konstruowania wiedzy wśród 210 dzieci i młodzieży uczących się w 

szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na obszarze 

województwa kujawsko-pomorskiego. Nauczyciele akademiccy 

Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w 

Toruniu w okresie od 2019 do VIII 2022 roku będą bywać u  nas na 

tak zwane „ Ruchome święto” nauki, by przeprowadzić wykłady i 

realizować warsztaty w zakresie fizyki i astronomii. W ten sposób 

chcą zaszczepić uczniom świadomość, iż przedmioty ścisłe maja 

duże odzwierciedlenie w życiu codziennym i są na tyle ciekawe, że 

warto je poznawać i stosować w praktyce. 

Pierwsze spotkanie z uczniami ZS 4 w Nadrożu miało miejsce 11 

grudnia 2019 roku. Wykład dla nich  „ Cztery ( i pół) stany 

skupienia” przygotowali  profesor Grzegorz Karwasz i doktor 

Andrzej Karbowski. Ciekawy sposób przekazywanej wiedzy i 

tematyka  skupiły uwagę wszystkich uczestników, którzy aktywnie 

włączyli się w ćwiczenia, eksperymenty i pokazy 

 

 



 

 


