
Koronawirus: nowe obostrzenia w szkołach 

 

To już pewne. Od 17 października niektóre szkoły przejdą w 
całkowity tryb zdalny, inne będą uczyć hybrydowo. Niewykluczone, 
że wróci dodatkowy zasiłek opiekuńczy - o nowych obostrzeniach w 

zakresie edukacji i pomocy dla rodziców poinformowali podczas 
czwartkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki oraz minister 

zdrowia Adam Niedzielski. 

Jako jedynej szkole średniej w Powiecie Rypińskim udało 
się nam tak długo pracować stacjonarnie. Cieszyliśmy się, 

że możemy znów poczuć trochę normalności. Już w 
przyszłym tygodniu dowiemy się , jakie zmiany szykują się 

dla nas odnośnie dalszej nauki. Cokolwiek by się nie 

działo, jesteśmy razem! 

OPIEKA NAD CZWÓRKĄ – MARZENA DRWENCKA 

marzenadrwencka@wp.pl 
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Obostrzenia w szkole 

Wywiad z p. T. Bonieckim 

Ogniska integracyjne pierwszoklasistów 

PYSIOWE WYTWORY PLASTYCZNE 

Konkurs biblioteki  

Dzień Chłopaka  

Majowe pasje i zainteresowania 

Tego o mnie nie wiecie 

PAŹDZIERNIK- miesiąc bibliotek szkolnych 

Klasowe spotkania integracyjne 

DEN w grupie mundurowej 

Nowi nauczyciel 

ZS Nr 4 od stycznia 2021 placówką ministerialną! 

W trosce o innych 

Tradycyjne Święto drzewa 

Wybory do samorządu szkolnego i pierwsze 

plakaty wyborcze! 

 

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.                                               

 

 



MAJOWE PASJE I ZAINTERESOWANIA ☺ 

 
„Rutynowo 

fotogruję w myśli wszystko, co widzę" 

 

Kontynuujemy stronę:  TEGO O MNIE NIE WIECIE!  

Poniższe zdjęcie niech świadczy o cudnym poczuciu 

humoru pracowników naszej CZWÓRKI. Serdecznie 

pozdrawiamy, dziękujemy za możliwość udostępnienia 

zdjęcia i życzymy wszystkiego 

najlepszego ! 

 

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 



 

Pan Waldemar  

Małkiński 

vel 

ZŁOTA  

RĄCZKA 

CZWÓRKI 

 
 



DZIEWCZĘTA ZADBAŁY, BY CHŁOPAKI W CZWÓRCE 

POCZULI SIĘ ŚWIĄTECZNIE

 

                                                            

Patrycja Duplicka jest uczennicą pierwszej klasy technikum 

weterynarii. To szalona, pełna niespożytych energii bardzo 

pozytywna osóbka. Twardo stąpa po ziemi i wie dokładnie, 

czego chce. Wszędzie Jej pełno.:) I dobrze, bo dzięki tej 

ekspansji mamy plastyczne cudeńka, które będziemy Wam 

prezentować każdego miesiąca. Dziś próbka Jej możliwości ☺ 

 

By zrozumieć życia sens patrzysz w gwiazdy nie raz!!! 

   PYSIOWE WYTWORY      

PLASTYCZNE 

TO JEJ W DUSZY GRA 



Wrzesień zaskoczył nas piękną pogodą, co spowodowało, że 

szukaliśmy powodów, by czas spędzać na świeżym powietrzu 

w pięknym otoczeniu naszej szkoły. Klasy pierwsze wymyśliły 

sobie ognisko integracyjne, gdzie uczniowie mogli odpocząć, 

odetchnąć, a także lepiej się poznać. 

 

WIĘKSI I MNIEJSI, MŁOSI I STARSI ☺ 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO, PANOWIE!  

 

 



Uwaga konkurs! 

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych  

proponujemy udział w konkursie: 

„Opowiadanie tytułami pisane” 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas  

Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu. 

2. Celem konkursu jest: 

- propagowanie kultury czytelniczej, 

- promowanie biblioteki  szkolnej, 

- promowanie ciekawych książek,  

- pogłębianie wiedzy czytelniczej 

- rozwijanie umiejętności kreatywnego pisania 

3. Uczestnicy konkursu piszą opowiadanie na dowolny temat 

posługując się tytułami książek. W każdym zdaniu musi być 

użyty tytuł książki. 

4. Opowiadanie o długości do 250 słów należy przesłać na 

adres martabednarczuk1980@gmail.com w terminie do 26. 

10. 2020 r.(piszemy Trzcionką  Times New Roman, 12) 

5. Do pracy należy dołączyć wykaz autorów i tytułów książek, 

wykorzystanych do zredagowania wypowiedzi. 

6. Rozwiązanie konkursu, ogłoszenie zwycięzców i wręczenie 

nagród 30.10.2020 r. 

     Serdecznie zapraszamy do udziału. 
 

mailto:martabednarczuk1980@gmail.com


Ostatnie ciepłe dni, z których grupa wojskowa 

korzystała pełną parą. 

 

Grupą wojskową w naszej placówce opiekują się panowie 

Paweł Brokos i Paweł Brudzyński. Obaj czuwają nad 

dobrą kondycją fizyczną, a także psychiczną jej członków.  

Grupa jest zawsze nastawiona pozytywnie do wszelkich 

zajęć, ćwiczeń, zabaw. Dopisują Im dobre humory i nawet 

niesprzyjająca pogoda tego nie zmieni.  

W bieżącym roku szkolnym do formacji dołączyli nowi 

chętni – uczniowie klas pierwszych. Powodzenia! 

 

"Życie jest cudem, a nauczyciel powinien być przygotowywany 

do bycia medium dla tego cudu"  

       Tak Dzień Nauczyciela świętowała Grupa Wojskowa 

 

 

 

 



W TROSCE O INNYCH … 

Spółdzielnia "CZWÓRKA" wraz z wolontariatem włączyła się w 

pomoc małej księżniczce. Zosia cierpi na SMA typu 1, czyli 

rdzeniowy zanik mięśni. Nadzieja na normalne życie czeka w 

Stanach Zjednoczonych. Terapia ta niestety kosztuje 10 milionów 

złotych.. Jest to niewyobrażalny koszt dla rodziców Zosi.  

My jako uczniowie ZS4 wspieramy Zosię w walce, biegniemy z nią 

tą bardzo długą drogą! Jeśli ktoś ma chęć wsparcia małej Zosi może 

dołączyć się do zbiórki w szkole lub wpłacić na zbiórkę internetową 

: https://www.siepomaga.pl/waleczna-zosia 

 

 
 

Święto drzewa w ZS 4.  

Klasy pierwsze wzbogacają park szkolny o własne drzewa, to już 

stały punkt w kalendarzu szkolnym. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.siepomaga.pl%2Fwaleczna-zosia%3Ffbclid%3DIwAR3OXVVPVlzYojxHc3GzDfEGnm0YWev20jAYJHjT8XsFrbKV4XyObnucQTI&h=AT3MF8_Fu8JZHABflwUXQMvao1EVPwIJPvKqhSXMApxX3SnDQzFTLufClQUxKxIepCQtZ80EDnpxkGa4WB1Ba6uJU1mnhaUueH93pB_d7UDYHj2Dpp6utOHjXIP3u4bTOkPOsZDYpRjQ4bTI0xAg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16mEHtppKMDf23rtYulNHIw_aaoex-zr5XN4FXRUJoZCFCNcpGMgInvr-8vtP17BNcgJrNFiUO9_3RlACPYlPw3ywf0gMquCrQa_GPdSUehqEsZB3r_9tGLQ1Av8P9oGbUyt8Bj3gNji8oqZEzl0mIFKPILA-DKwm1WTChU5j4QfCSJGOHEcxulB9jkVi-yTtusoKayQvyeBnvhrwZ
https://www.facebook.com/4nadroz/photos/a.1592386724171549/3368571906553013/?__cft__%5b0%5d=AZVxOk5h_xzepYa832OkfyqSCZZ_grHYW913kllJy9EITsioNm_y9wj83G1fFrbgmtXyUmGwVlvdoZifJ6nYRSxwPfVsPlIN7wWdcyF0g9thnK2MomMD5OJSbl9RvnZq22f6Klov2_YHjSj_OES6Pp0BOjw3gWbfsZ-fmiVgo_EVgZRymse1giF3eW8PFxQY1wA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/4nadroz/photos/a.1592386724171549/3368571906553013/?__cft__%5b0%5d=AZVxOk5h_xzepYa832OkfyqSCZZ_grHYW913kllJy9EITsioNm_y9wj83G1fFrbgmtXyUmGwVlvdoZifJ6nYRSxwPfVsPlIN7wWdcyF0g9thnK2MomMD5OJSbl9RvnZq22f6Klov2_YHjSj_OES6Pp0BOjw3gWbfsZ-fmiVgo_EVgZRymse1giF3eW8PFxQY1wA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/4nadroz/photos/a.1592386724171549/3368571906553013/?__cft__%5b0%5d=AZVxOk5h_xzepYa832OkfyqSCZZ_grHYW913kllJy9EITsioNm_y9wj83G1fFrbgmtXyUmGwVlvdoZifJ6nYRSxwPfVsPlIN7wWdcyF0g9thnK2MomMD5OJSbl9RvnZq22f6Klov2_YHjSj_OES6Pp0BOjw3gWbfsZ-fmiVgo_EVgZRymse1giF3eW8PFxQY1wA&__tn__=EH-R


Wybory do samorządu już niedługo.  

 

 

Wybory do samorządu już niedługo.  

 

 



WYWIAD Z …. 

To kolejna stała rubryka gazetki, którą będzie przygotowywać 

dla nas Julka Liszewska uczennica II klasy technikum inżynierii 

środowiska i melioracji. Dziś kolejny nowy nauczyciel w naszej 

szkole – Pan Tomasz Boniecki. 

 1. Dlaczego zdecydował się Pan zostać nauczycielem? 

- Ponieważ lubię pracę z młodzieżą, przekazywać im wiedzę i 

umiejętności, które sam zdobyłem od swoich profesorów. 

2. Od kiedy Pan interesuje się melioracjami? 

- Od kiedy zacząłem studia na Akademii Techniczno-Rolniczej w 

Bydgoszczy na kierunku Ochrona Środowiska. Obie moje prace 

dyplomowe były związane z wodami. 

3. Czy nauczanie jest trudne i czy sprawia Panu przyjemność? 

- Nauka nigdy mi nie sprawiała problemów i w związku z tym jest dla 

mnie przyjemnością, a i koniecznością. 4. Dlaczego wybrał Pan zawód 

nauczyciela, a nie inny? 

- Bo bardzo dobrze czuję się w roli nauczyciela/wychowawcy, dlatego 

wybrałem ten zawód. 

5. Czy dużo czasu poświęca Pan na przygotowanie się do lekcji? 

- Sporo, gdyż muszę przygotować wszystkie materiały dotyczące 

przedmiotów zawodowych z inżynierii oraz melioracji, ponieważ  

uczniowie  nie mają książek. Jest to dużym obciążeniem dla  nauczyciela. 

6. Lubi Pan pracę z młodzieżą? 

- Tak lubię, sprawia mi ona przyjemność, gdy mogę komuś pomóc podać 

dłoń, gdy jej potrzebuje. 

7. Od dziecka planował Pan zostać nauczycielem? 

- Jak to dzieci mają wybrane zawody natomiast w młodości nie 

planowałem zostać nauczycielem tylko strażakiem lub policjantem 

natomiast dorastając poglądy na różne zawody się zmieniają i tak było w 

moim przypadku. 

8. Jak Pan spędza wolny od pracy czas? 

- Głównie z rodziną na wolnym powietrzu, spacerując, chodząc po lesie, 

zajmując się zwierzątkami domowymi czyli psami oraz podróżując. 

9. Gdyby mógł Pan zmienić swój zawód na innny zmieniłby Pan? 

- Nie planuje zmiany, gdyż lubię to, co robię, a to jest najważniejsze. 

10. Co lubi Pan w swojej codziennej pracy? 

- Kontakt z ludźmi, pomoc w trudnych chwilach życia, dbanie o potrzeby 

innych i dążenie do bycia lepszym pracowitym oraz spełnionym 

zawodowo. 

 Serdecznie dziękuję za poświęcony mi czas. Życzę, 

by praca z nami dawała Panu dużo satysfakcji. Cieszymy się, że 

jest Pan z nami.                                                  Julka  Liszewska  



 

 

 

 

 

 

 

 


