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NABÓR ROZPOCZĘTY!!! 

ZAPRASZAMY DO NAS WSZYSTKICH 

CHĘTNYCH  

DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W NASZEJ 

PLACÓWCE  

OD 1 WRZEŚNIA 2018 ROKU  
Z niwelatorem w miasto… 

To poleca czytać Krzyś! 

Architekci krajobrazu w Niewierzu 

Rumianowski - Photography 

Nabytki motoryzacyjne dla TPS 

Daj groszaka na zwierzaka - podsumowanie 

Jak nie czytam, jak czytam… 

Nasze pasje, nasze talenty… 

Zapałczane zagadki matematyczne 

             Mistrzostwa Świata – Rosja 2018 

    

Materiał do CZWÓRKI wysyłamy na maila: 
marzenadrwencka@   

 
                                                                             

                            
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/ 



W naszej placówce pojawiły się dwa sympatyczne 

motoryzacyjne nabytki, które wspomogą praktyczną 

naukę zawodu uczniów technikum samochodowego.  

Dla dziewcząt informacja o kolorach – czarne ☺ 

Panowie bez podawania zbędnych informacji, wiedzą 

wszystko ☺ 

 

  



Podsumowanie akcji „ DAJ GROSZAKA NA ZWIERZAKA” 

W dniu  25.04.2018 wybraliśmy się  do schroniska „Reksio” w 

Brodnicy. Wydarzenie to zakończyło I edycję akcji: „Daj 

groszaka na zwierzaka” w ZS4 w Nadrożu. W wyjeździe wzięli 

udział organizatorzy: Angelika Łęgowska i Filip Rumianowski, 

zwycięzca konkursu na najładniejsze zdjęcie  pupila: Czarek 

Ramutkowski oraz najbardziej zaangażowana w pomoc 

zwierzakom uczennica: Angelika Wysocka. Opiekunom 

schroniska zostały przekazane zebrane pieniądze i karma 

oraz zakupiona karma (około 150 kg), poza tym różne 

zabawki, koce, ręczniki i inne potrzebne zwierzętom 

przedmioty. Uczniowie mieli okazję bliżej poznać pracę 

schroniska, pracowników i same zwierzęta, przebywające w 

tym miejscu. 

  

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

Monika 

 

Lewandowska 

 
kl. II TG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Już nie biegnę… 

Bo nie chcę… 
Pusto mi… 

Gryzie się we mnie jedna teza z drugą… 
Gdzie sens?... 

Dlaczego na siłę próbują odzyskać 
Co kiedyś istniało… 

Dziś przepadło… 
Już nie będzie, jak było… 

Los plecie ręce 
Wiąże pętlę, zatacza, rozłącza … 

Co będzie dalej?.. 



KRZYŚ POLECA – TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!  

Dziś książka australijskiego pisarza Markusa Zusaka pod tytułem 

,,Złodziejka książek". Znając życie, ostatnie co byście kradli, to 

książki. Chyba, że wybuchnie apokalipsa i coś trzeba wrzucić do 

ogniska. Wracając, autor opowiada o losach nastolatki Liesel 

Memimger, która żyje w świecie o nieco postapokaliptycznym 

wizerunku. Nasza historia zaczyna się w przededniu II wojny 

światowej, a narratorem jest Śmierć. Niezbyt optymistyczne. 

Liesel wychowują przybrani rodzice. Razem mieszkają na terenie 

III Rzeszy. W pewnym momencie bohaterka postanawia nauczyć 

się czytać. A jej pierwszą książką nie będzie bajka dla dzieci, czy 

krótka nowela, ale ,,Podręcznik grabarza". Drugą wyciągnie z 

płonącego stosu. A ty, nie chcesz sięgnąć na półkę. Książka o 

tematyce wojennej uświadamia nas o okropnościach owych 

czasów i pokazuje najstraszniejsze oblicza wojny. Jednakże po 

raz pierwszy czytałem o dziecku, które tak bardzo jest 

zdeterminowane do nauki, że czyta nawet o przygotowaniu zwłok 

i kopaniu grobów. Nikt nie ma czasu, by przeczytać wszystkie 

książki, więc teraz Ci pomagam i piszę recenzję, byś przeczytał 

jak najwięcej tych dobrych. 

 

 

 „Dziękujemy bardzo za ogromne zaangażowanie wszystkich 

uczniów, nauczycieli, pracowników ZS 4 w akcję. Bez Waszej 

pomocy nie zebralibyśmy, aż tyle rzeczy niezbędnych schronisku. 

To niesamowite i zarazem niezwykłe, że w tak małym gronie 

osiągnęliśmy, aż tak wiele. W bieżącym roku w październiku 

odbędzie się II edycja akcji. Mamy nadzieję, że uda się nam zebrać 

jeszcze więcej.  

Pozdrawiamy i dziękujemy :Filip Rumianowski i Angelika Łęgowska 

 



Jak nie czytam, jak czytam – akcja masowego czytania 

w ZS 4 w Nadrożu 
 

Po raz kolejny uczniowie ZS 4 w Nadrożu wzięli udział w 

najpopularniejszej akcji czytelniczej w Polsce.  W piątek 8 czerwca  

uczniowie i nauczycieli przez godzinę czytali książki. 
 

 
 

Tuż przed godziną 10 trawnik przy szkole zapełnił się młodzieżą z 

książkami. Zapobiegliwi zorganizowali sobie leżaki i koce. Każdy z 

uczestników otrzymał naklejkę z logo akcji. Przez godzinę czytano. 

Każdy to, na co miał ochotę. Akcja ma na celu promocję 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz zamanifestowanie, że 

czytają więcej, niż dorośli. 

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! 

 



Z Niwelatorem w miasto czyli kolejne spotkanie uczniów 
technikum geodezyjnego w ramach zajęć  

z Projektu 
 "Dobry zawód-lepsza przyszłość" 

 
 

 Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest redakcja 

miesięcznika „Biblioteka w szkole”. 

 

https://bibliotekawszkole.pl/


Lekcja wyjazdowa uczniów technikum 
architektury krajobrazu.  

Przyszli architekci krajobrazu zapoznali się z 
funkcjonowaniem szkółki roślin ozdobnych. W maju uczniowie 

uczestniczyli w wyjazdowych zajęciach dydaktycznych. 
Odbyły się one w szkółce roślin ozdobnych „Iglak” w 

Niewierzu. Lekcję prowadził Wiesław Szydło, wykładowca 
SGGW w Warszawie. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z 

organizacją szkółki, technologią produkcji drzew i krzewów 
ozdobnych, asortymentem roślin iglastych i liściastych. 

Uczniowie wykazali ogromne zainteresowanie 
funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, zadając prowadzącemu 
mnóstwo pytań. Uczniów zachwyciła również bogata oferta 

roślin i piękny ogród położony przy szkółce. 

 

15 czerwca czeka nas pierwsza z wycieczek 

sponsorowanych dla uczniów ZS 4 do Trójmiasta. 

 
20 czerwca druga sponsorowana wycieczka 

do Torunia. 

 
Wycieczkowiczom życzymy wielu wrażeń i 
czekamy na sprawozdania z wyjazdów ☺ 

https://web.facebook.com/media/set/?set=a.1735968526480034.1073742082.116591395084430&type=3
https://web.facebook.com/media/set/?set=a.1735968526480034.1073742082.116591395084430&type=3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czy w dzisiejszym świecie jednostka ma szansę wpłynąć 

na los zbiorowości? 

Historia ludzkości pokazywała niejednokrotnie, że 

poszczególne jednostki mają wielki wpływ na los zbiorowości. 

Można znaleźć wiele  chlubnych  przykładów, ale znajdą się  również 

i te, które lepiej wymazać z pamięci. Postaci wielkich odkrywców i 

wynalazców zmieniły całkowicie życie ludzi. Zastanówmy się chwilę 

nad tym, jak mogłoby wyglądać  nasze życie, gdyby nie Benjamin 

Franklin i jego eksperymenty, dzięki którym odkrył prąd 

elektryczny? Z drugiej strony historie dyktatorów XX wieku, takich 

jako Adolf Hitler, Józef Stalin czy Mao Zedong pokazują, ile krzywdy 

może wyrządzić chora ambicja jednego człowieka. 

Czy dzisiaj w XXI wieku jednostka ma szansę wpłynąć na los 

zbiorowości? Uważam, że jest to o wiele trudniejsze niż w czasach 

przed szybko rozwijającą się  globalizacją, jednak nie jest to 

niemożliwe. Zwróćmy uwagę miedzy innymi na postać papieża 

Franciszka, który swoimi działaniami zjednuje przychylność wielu 

głów państwa. Papież zmienia optykę Kościoła i może zdecydowanie 

zmienić los wielu ubogich. Podobnie jest z innymi osobami, które 

swoimi działaniami niosą pomoc potrzebującym, nawet na naszym, 

polskim podwórku: jak wielu ludziom życie ocaliła Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy, której inicjatorem jest Jurek Owsiak. Jak 

nieprzeliczone są dobra, które niesie milionom potrzebujących 

Janina Ochojska wraz z Polską Akcją Humanitarną. 

  

Podsumowując moje krótkie rozważania uważam, że we 

współczesnym świecie jednostka ma ogromne szanse wpływać na los 

zbiorowości. Mimo ogromnej różnorodności poglądów, idei, postaw 

życiowych, pewne rzeczy są stałe, uniwersalne i niepodważalne i 

zawsze będą wartościowe, jak chociażby pomoc ubogim niesiona z 

inicjatywy pojedynczych osób, a pociągająca do działania tysiące 

innych. 

                                                                  Dawid Wiśniewski kl. II 

 


