ZAPRASZA NA WAKACYJNE ZAJECIA DLA UCZNIOW SZKOL PODSTAWOWYCH
NAUKI SCISLE, PLASTYKA I SPORTY DLA UCZNIOW OD 5 DO 8 KLASY
CZERWIEC 3 do LIPIEC 25, 2019

COS DOBREGO DLA KAZKEGO
NAUKI SCISLE

SZTUKI PIEKNE

POZNAJ NOWY JEZYK: CZERWIEC 24-27 9-10:30 am

MALOWANIE 101: CZERWIEC 24-27 11-12:30 pm

Nauczyciele jezykow beda uczyc francuskiego,
niemieckiego i hiszpanskiego. Zajecia beda sie
odbywac z udzialem technlologii
pomocnej w
poznaniu jezyka.

Uczestnicy beda miec mozliwosc urzywania roznych
narzedzi i technik malowania. Zajecia beda prowadzone
przez byla studentke Carol Beddy ktora obecnie jest
studentem ostatniego roku w The School of the Art
Institute of Chicago oraz jest dyrektorem
administracyjnym w Site Galleries. Uczestnicy musza
przyniesc swoje fartuchy.

TWORCZE PISANIE:

LIPIEC 8-10

11-12:30 pm

Komiksy to popularna i ciekawa forma przekazywania
opowiesci. Ten kurs wprowadzi uczestnikow w
tajemnice pisania i ukladanie tresci i obrazkow
komiksow. Uczestnicy poznaja ciekawe metody
przelewania historii na papier.

HISTORIA WOKOL NAS: LIPIEC 8-11 9-10:30 am
Uczestnicy beda wprowadzeni w historie swiata,
sportu i muzyki ( sugestie mile widziane) przy udziale
roznych metod nauczania. Nauczyciel historii Matt
Sakosky bedzie prowadzil te zajecia.

OBOZ NAUKOWY: LIPIEC 15-18 9-10:30 am
Zajecia prowadzone przez nauczycieli naszej szkoly.
Uczniowie beda mieli mozliwosc zapoznania sie z
nauka poprzez wiedze, wyobraznie i projekty.
* ciekawi cie technologia i roboty? Lipiec 18, 910:30am
Nauczyciel od komputerow, Eric Murray, zapozna
uczniow z programowaniem przez urzycie programu
GOPI G03 Robotics Kit w polaczeniu z Raspberry PI
microcomputer.

PODSTAWY MATEMATYKI: LIPIEC 22-25

GOTOWANIE: LIPIEC 15-18 11-12:30 pm
Ten kurs pomoze sie zapoznac z podstawowymi
zasadami bycia w kuchni podczas gotowania,
rozszyfrowywaniem
przepisow
kulinarnych,
przygotowywaniem odrzywczych dan oraz z roznymi
technikami gotowania. Bedzie prowadzony przez byla
uczennice naszej szkoly Mary Jo Toohey ktora ma
wyzsze wyksztalcenie a nauk o zywieniu i obecnie
ksztalci sie na studiach magisterskich of profilu
technologii zywienia. Mary Jo ma Certifikat Cukiernika z
LeCordon Bleu Paris.

OBOZ MUZYCZNY: LIPIEC 22-25 11-12:30 pm
Dla poczatkujacych instrumentalistow ktorzy graja na
flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, trabce, puzonie,
baritonie, tuba lub perkusji. Uczestnicy beda pracowac
nad polepszaniem ich muzycznych zdolnosci poprzez
granie w grupach. Zajecia beda prowadzone przez
naszego dyrektoram muzyki John Springbrunn oraz
uczniow klasy muzycznej z naszej szkoly.

1-2:30 pm

Nasza nauczycielka od matematyki, Beth Pecoraro,
bedzie przyotowywac uczestnikow do ich nastepnego
roku szkolnego poprzez cwiczenia matematyczne
ktore wspomagaja rozwiazywanie zada.
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ZAPRASZA NA WAKACYJNE ZAJECIA DLA UCZNIOW SZKOL PODSTAWOWYCH
COS DOBREGO DLA KAZKEGO
ZAJECIA SPORTOWE

ZAPASY (Chlopcy – wszystkie grupy wiekowe):
KOSZYKOWKA
[Dziewczyny): CZERWIEC 3-7 P-W-S-Cz-P 1:30-3:30 pm LIPIEC 8-11 P-W-S-Cz 6:30-8:30 pm
Glowny trener Alex Sullivan bedzie prowadzil te zajecia
(Chlopcy klasa 5 oraz 6)::CZERWIEC 17-21 P-W-S-Cz-P 2:30-4 pm ktore pomoga wzmocnic umiejetnosci. Glowny nacisk
(Chlopcy klasa 7 do 9): CZERWIEC 24-28 P-W-S-Cz-P 4-5:30 pm bedzie na podstawy i filozofie zapasow w 3 rodzajach.
Ten oboz prowadzi nacisk na ulepszaniu
podstawowych zdolnosci uczestnikow takie jak
podawani, prowadzenie pilki, zucanie, obrona i atak.
W kazdy dzien uczestnicy beda miec trening oraz gry
w grupach 3 na 3 i 5 na 5. Gracze beda polepszac
swoje umiejetnosci oraz poznawac techniki do
obrony.

SOFTBALL (Dziewczyny): CZERWIEC 24-27 P-W-Sr-Cz 3-5 pm
BASEBALL (Chlopcy): LIPIEC 15 -18 P-W-Sr-Cz 3-5 pm

Uczestnicy beda miec mozliwosc nauczenia sie
zawanasowanych ruchow, jak zachowac forme po sezonie
oraz poznaja grecko-rzymskie oraz zapasy w stylu wolnym.

BIEGANIE (DZIEWCZYNY i CHLOPCY RAZEM):
LIPIEC 15-18 P-W-S-Cz

9-11:00 am

Te zajecia beda pokazywac podstawy przygotowania do
biegania, cwiczenia, techniki oraz jak biegac zeby byc
wytrzymalym i szybkim w czasie zawodow. Uczniowie beda
cwiczyc bieg szybki krotkodystansowy, posredni oraz
dlugodystansowy.

Te zajecia beda uczyc podstaw i zasad grania softball i
baseball na poziomie high school. Prowadzone beda PILKA SIATKOWA (DZIEWCZYNY i CHLOPCY RAZEM):
przez trenerow Dan Mustari i Tony Pecoraro. LIPIEC 15-18 P-W-S-Cz
12-2:00 pm
Uczestnicy beda nabywac zdolnosic jak byc dobrym i Uczestnicy beda szlifowac podstawy gry co pozwoli im byc
agresywnym w grze zeby wygrywac.
lepszym w high school. Nacisk bedzie na odbijanie,
serwowanie, uderzanie i blokowanie oraz strategie gry ktore
SOCCER (DZIEWCZYNY i CHLOPCY RAZEM):
wzmocnia pozycje kazdego gracza.

LIPIEC 8 - 11 LUB 15-18

P-W-S-Cz

3-4:30 pm FOOTBALL (Chlopcy):

Glowny trener Rob Cianci poprowadzi 2 sesje na
poziome high school. Uczesnicy beda pracowac nad
zasadami i taktykami jak wykorzystac otwarte boisko
do mocnej gry. Uczestnicy musza miec swoje buty,
picie, nagolenniki i ubranie do granie w pilke nozna.

LIPIEC 15-18 P-W-S-Cz

1-3:00 pm

Glowny trener Charles Miserednino, personel oraz byli
gracze naszej szkoly beda uczyc podstaw gry. W kazdy dzien
gracze beda uczestniczyc w specificznych cwiczeniach.
Kazda sesja bedzie nagrana przez co uczestnicy beda mogli
zobaczyc gdzie sa dobrzy a nad czym musza pracowac.

TANIEC (DZIEWCZYNY i CHLOPCY RAZEM):
LIPIEC 8-11 P-W-S-Cz

3-5:00 PM

Trener Maggie Ewig bedzie uczyc podstaw tanca i
umiejetnosci ktore moga byc wykorzystane do tanca
podczas rozgrywek football i koszykowki.

TENIEC DOPINGUJACY GRACZY (CHEERLEADING)
(DZIEWCZYNY i CHLOPCY RAZEM):
LIPIEC 15-18 P-W-S-Cz 11-1:00 pm
Trener Carlie Nissen bedzie uczyc podstawowych
ruchow i podskokow. Uczestnicy naucza sie dopingu z
boku gry, dopingow konkurencyjnych, uklad taneczny
do pokazania rodzicom w polowie zajec oraz uklad
taneczny na zakonczenie zajec. Koszulka jest wliczona
w oplate.
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ZAPRASZA
ZAJECIA DLAA UCZNIOW
GUERINNA WAKACYJNE
PREP’S “STRAIGHT
SUMMERSZKOL
FUN”PODSTAWOWYCH
CAMPS
COS DOBREGO DLA KAZKEGO
DODATKOWE ZAJECIA

PISANIE KOMIKSOW Z ZAWODOWYM PISARZEM ARTYSTA GENE HA: LIPIEC 11 11-12:30 pm - $50
Gene Ha jest amerykanskim artysta i pisarzem glownie znanym przez jego dziela jak "Top 10" oraz " Top 10 ;
Czterdziesci Dziewiatych". On wspolpracuje z pisarzem Alan Moore or rysownikiem dziel obrazkowych
Zander Cannon. On trzymal 4 nagrode Eisner Award za Top 10 serie oraz za wydanie Justice Leage.
Na tych zajeciach uczestnicy beda miec mozliwosc kreowania komiksow. Artysta bedzie pokazywal co robic
na przykladach popularnych komiksow.

CHICAGO FIRE PILKA NOZNA OBOZ: LIPIEC 8-11 od PONIEDZIALKU DO PIATKU
8 – 9:00 am
3-5 LATKI
9 AM – 12:00 pm 6-9 LATKI
9 AM – 12:00 pm 10-13 LATKI
Na ten oboz trzeba sie zapisac przez Chicago Fire Soccer strone
internetowa
www.chicago-fire.com/sitc/summercamps/locations
Uczestnicy otrzymaja koszulki oraz przejda kwalifikacje.
Co jest najlepsze? Uczestnicy otrzymaja bilety na gre Chicago Fire
gdzie przed gra beda mogli cwiczyc na murawie. Super.

REJESTRACIA:
Na wszystkie zajecia prosze sie rejestrowac na stronie www.guerinprep.org
Na oboz Chicago Fire Soccer prosze sie rejestrowac na ich stronie:
www.Chicago-fire.com/sitc/summercamps/locations

OPLATA:
Kazdy oboz Guerin Prep kosztuje $75 ( chyba ze na stronie jest inaczej zaznaczone- prosze sprawdzi na
stronie)

POSILEK W CIAGU ZAJEC:
Prosze przyniesc swoje picie i posilek.

POMOCE NAUKOWE:
Prosze sprawdzic na stronie co uczestnicy musza przyniesc ze soba na zajecia.
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