
Maternelle et CP :  21, rue Tchapaeva , CE/CM  52V rue Khmelnitskogo +38 (044) 200 19 93  
Secondaire :   5, rue Toulchinska , +38 (044) 468 30 60  

direction@adk.org.ua   secretariat@adk.org.ua  www.lyceeadk.com/adk 

LYCEE FRANÇAIS ANNE DE KIEV 
Французький ліцей ім. Анни Київської  

N°33 
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Dans vos agendas : 
Vacances :  

HIVER : du 25/02 soir au 14/03 matin 
PRINTEMPS : du 22/04 soir au 10/05 
matin 
ETE : du 30/06 soir au 5/09 matin 

Réunions : 
Commission Cantine: mercredi 
16/03 8h45 
Commission Sécurité: Ajournée 
faute de participants. 
Réunion Secondaire (sur invitation 
des enseignants) mercredi 23/02 

Evénements  
Rencontre avec l’ESC de Rennes 
(élèves de lycée) 23/02 
Kangourou/Koala des 
mathématiques 17/03 (concours de 
maths du CP à la 1ère) 
Diplôme national du Brevet (3e) 21-
23/06 
Baccalauréat (1ères) 16 /06 
Kermesse : 18/06 

INFOS DIVERSES 
Absences enseignants (stages 
AEFE)M. Mazuet 16-18/03 
Mme Remizovitch (BCD) 21-23/03 
 
RAPPEL : La commission cantine 
met à votre disposition une adresse 
mail pour toute remarque, question ou 
suggestion : cantineadk@hotmail.com 
LES MENUS SONT EN LIGNE SUR 
LE SITE DU LYCEE 

Commissions de parents 
La commission « Kermesse » est constituée d’une dizaine de 
mamans très motivées dont les travaux ont déjà bien avancé 
(renseignements au 09 58 41 98 70).  
La commission « Cantine » se réunira mardi 16 mars à 8h45 à 
l’école.  
En revanche, personne ne s’est présenté ou signalé pour la 
réunion de la commission « Sécurité ». Vous êtes intéressé 
mais ne pouvez pas vous libérer à ces dates? Vous avez des 
remarques ou des suggestions ? N’hésitez pas à nous en faire 
part. 

Téléphone mobile 
Un élève de 8 ans est venu à l’école avec un Iphone cette semaine… on n’arrête pas le « progrès ». 

RAPPEL N°1 
Cela nous donne l’occasion de rappeler encore une fois que les téléphones portables sont strictement interdits  dans 
l’établissement. En cas d’urgence, les élèves peuvent demander à joindre leurs parents depuis le secrétariat. De même, 
les parents peuvent laisser un message pour leurs enfants auprès du secrétariat. 
 
Les élèves du Secondaire sont autorisés à avoir un téléphone à condition de les garder en poche, en mode silence et de 
ne pas s’en servir dans l’enceinte de l’établissement.  

RAPPEL N°2 
Les objets de valeur étant interdits dans l’établissement, Anne de Kiev n’est donc pas responsable en cas de perte ou de 
vol. 

Bienvenue à Tatiana Prysiajniouk, 
qui est désormais chargée de 
l’accueil à l’école Tchapaeva. Vous 
pouvez lui signaler l’absence ou le 
retard de votre enfant, venir 
chercher un ticket de retard ou 
demander tout renseignement 
relatif à l’école « Tchapaeva » (200 
19 97 secretariat2@adk.org.ua.) 

On retrouve tous les 
jours une grande 
diversité d’objets 
perdus (gant, 
écharpe, pantalon, 
casquette…) 

Connaissez-vous le Wushu (武武武武
术术术术)? Anne de Kiev propose cet art 
martial chinois en activités 
d’après-midi: Nicolas (casque 
rouge) et Jules (casque bleu) et 
leur professeur de Wushu 
Vladimir Kostuk.  

Les CE1 ont été passionnés par leur visite du 
Musée de l’eau de Kiev. Ils ont pu découvrir 
comment l’eau arrive jusque dans nos robinets et 
où elle part ensuite… de la source aux égouts... 
(le rat dans les bras de Thomas est empaillé !) 

Beaucoup d’ambiance et de 
bonne humeur à la « boum » 
organisée par les élèves de 3e.  

Diana Arja et Danylo Ostash 
(classe de 2de) sont au 1er 
rang lors des épreuves des 
Olympiades de français 
organisées par la ville de Kiev. 
Les épreuves ont duré 5 h! 

C’est unique au monde et c’est à Kiev. Il y a 20 000 ans, 
des hommes vivaient en Ukraine de la chasse aux 
mammouths. Les CE2 sont allés découvrir la reconstitution 
de la hutte en os de ... mammouth au musée 
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На замітку : 
Канікули :  

Зимові : з 25/02  по 14/03  
Весняні : з 22/04 по 10/05  
Літні : з 30/06 по 5/09 

 Збори : 
Комісія з питань харчування: 
16/03 о 8:45 
Батьківські збори у Колежі 
( лише для запрошених батьків) 
середа 23/02 

Події  
Зустріч з ESC з міста Ренн  (учні 
ліцею, 23/02) 
Кенгуру/Коала з математики 
17/03 (математичні змагання для 
учнів 1 - 11 класів) 
Іспити Brevet (9 клас) 21-23/06 
Іспит Бакалавр (11 клас) 16/06  
Кермес : 18/06 

РіЗНЕ 
Відсутність вчителів 
(стажування AEFE) 
M. Mazuet 16-18/03,  
Mme Remizovitch (BCD) 21-23/03 
Нагадуємо, що всі побажання і 
зауваження щодо гарячого харчу-
вання Ви можете надсилати на 
електронну адресу : 
cantineadk@hotmail.com  
З щоденним меню Ви можете 
ознайомитися на сайті школи  

Батьківські комісії  
Комісія « Кермес » складається з 10 активних мам. Підгото-
вка до свята просувається душе швидко ( довідки за тел.09 58 
41 98 70)  
Комісія « Харчування » запрошує на збори у вівторок 15 
березня о 8:45 у школі.  
До речі, немає бажаючих батьків для роботи в комісії з питань 
безпеки. Якщо Вас це зацікавило, але Вас не влаштовує дата 
та час проведення зборів? У Вас є зауваження чи пропозиції ?  
Зв'яжіться з нами обов'язково.  

Мобільні телефони  
На цьому тижні учень 8 років приніс до школи Iphone… Прогрес зупинити неможливо.  

Нагадування N°1 
Користуючись нагодою нагадуємо, що користуватися мобільними телефонами суворо заборонено у навча-
льному закладі. У разі потреби учні можуть зателефонувати своїм батькам з секретаріату школи. Так само і 
батьки можуть залишити повідомлення своїм дітям і передати інформацію через секретаря.  
 
Учні середніх та старших класів можуть мати у кишені мобільний телефон, якщо він працює у беззвучному ре-
жимі. Користуватися їм у приміщенні школи також забороняється. 

Нагадування N°2 
Забороняється носити цінні речі до школи. Школа не несе відповідальності за їх втрату.  

Вітаємо Пані Тетяну Присяжнюк, 
яка зустрічає батьків в секретарі-
аті школи. Ви можете їй зателе-
фонувати, коли учень запізнюєть-
ся, взяти талон про запізнення чи 
поставити будь-яке запитання 
стосовно функціонування школи 
по вул. Чапаєва (200 19 97  
secretariat2@adk.org.ua).  

Щодня ми тут зна-
ходимо багато різ-
них речей ( рукави-
чки, шарфи, штан-
ці, капелюхи…) 

Чи знаєте Ви що таке у-шу?(武武武武
术术术术)? Наша школа пропонує 
учням цього клубу оволодіти 
китайським бойовим мистецт-
вом : Ніколя (червоний шолом ) 
та Жуль (блакитний шолом ) з 
їх тренером Володимиром Кос-

Учні CE1 були вражені після відвідання Музею 
води м. Києва. Вони зрозуміли, як вода потра-
пляє до крану, а потім витікає… з джерела до 
стічної ринви… (Тома тримає в руках опудало 
пацюка !) 

Весела атмосфера та гарний 
настрій на дискотеці, яку орга-
нізували учні 9 класу.  

Діана Аржа та Данило Осташ 
за першою партою на міській 
олімпіаді з французької мови ! 
Різні завдання і 5 годин робо-
ти у неділю 20 лютого. Чекає-
мо на результати і перемогу!  

Єдина в світі! І це в самому місті Києві! 20 000 років тому 
на території України жили люди і полювали на мамонтів. 
Учні CE2 відвідали палеонтологічний музей і побачили 
цю хатину з кісток мамонтів.  


