
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-kiev@adk.org.ua   secretariat@adk.org.ua  www.lyceeadk.com/adk 

LYCEE FRANÇAIS ANNE DE KIEV 
Французький ліцей ім. Анни Київської  

N°34F 
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Dans vos agendas 
На замітку  : 

Le calendrier 2011/2012 est 
en ligne sur notre site. 

Vacances :  
ETE : du 30/06 soir au 5/09 matin 
RENTREE SCOLAIRE 5 SEPTEMBRE 

Réunions: 
Réunion d’information pour le voyage à 
Prague des 5e: 18 mai 

——————————- 

ASSEMBLEE  
GENERALE DES  

PARENTS D’ELEVES  
1er juin 18/20h  

AMBASSADE DE FRANCE 

—————–— 
Evénements  ADK 

DELF PRIM 20 et 21 mai 
Fête ukrainienne 1 juin  
Photos de classe 25 mai 
Diplôme National du Brevet (3e) 
21/22/23 juin 
Baccalauréat (1ères) 16 juin 
ASSR Attestation scolaire de sécurité 
routière  (5e et 3e) 17 juin 
Kermesse: 18 juin 

Voyages scolaires: 

1ère S Ecole de terrain 19/25 mai 
5e Jeux sportifs à Prague  24/29 mai 
6e Voyage à Rome 
2de Voyage à Londres 13/17 juin 

Absences enseignants 
M. Allain  (congé de paternité)  10/23 mai 
Mme Labé (Ecole de terrain 1ère ) 18/26 
mai 
M. Nkolskyy (Jeux sportifs Prague)  
24 /29 mai 

INFOS DIVERSES Різне  
Evaluations nationales CE1 16 mai /20 
mai 
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 

DELF PRIM (Diplôme Etude Langue Français 

Primaire) 
Nous mettons en place pour la 1ère fois une 

préparation au DELF PRIM pour tous nos élèves non 

francophones. Tous les enfants de CE et de CM dont 

le français n’est pas la langue maternelle ont été 

inscrits d’office à cet examen.  

Le vendredi 20 mai : Examen écrit durant les heures 

de cours habituelles. 

Le samedi 21 mai : les élèves devront passer la 

partie orale. Les enfants seront convoqués à une 

heure précise qui vous sera communiquée. 

Cette opération exceptionnelle a été possible grâce à 

une forte mobilisation de l’équipe pédagogique et la 

collaboration efficace de l’Ambassade de France.  

Concours photo  pour les grands du 

lycée  Фотоконкурс для учнів Ліцею 

“Au tableau”: c’est le thème de la 
seconde édition du concours 
photo des lycéens organisé par le 
Ministère de l’Education 
nationale. technique (numérique, 
argentique, appareil portable) comme 
dans le style de photo : poétique, 
humoristique, fantastique… 2 
conditions : respecter la thématique ” 
Au tableau” et être un lycéen. 

ADK relaie avec plaisir une opération caritative au profit d’un orphelinat et d’une maison pour personnes âgées de la 
région de Korosten,  

Vous pouvez déposer vos dons tous les matins de 8h15 à 9h du 30 mai au 3 juin à l'école 52V (stockage dans le garage de gauche) 
Vêtements toutes saisons neufs ou usagés mais en bon état) 
, chaussures pour les enfants de 4 à 16 ans  

 Serviettes de toilettes de petite et moyenne taille (pas de drap de bain). 
 Articles de puériculture de première nécessité : couches, gobelets… 
 Jeux et jouets  
 Affaires scolaires 
 Produits d’entretien et d'hygiène de base 

 Nourriture non périssable. 
Toute autre idée sera bienvenue. (Contact: Mme Labé CP vert) 

JEUX SPORTIFS Спортивні ігри  

Pour soutenir la candidature d`ANNECY 

aux Jeux Olympiques 2018 

A l'initiative de Gilles Quénehervé (*) et 
sous le haut patronage de M. 

l'Ambassadeur de France, les élèves de 

l'école à partir de la GS sont 
cordialement invités à une matinée 

sportive à l'école Tchapaeva. Au 
programme: démonstration d'escrime, 

d'arts martiaux, de tir à l'arc, des jeux (basket, athlétisme, parcours sportif...) 

Cela se passe samedi 21 mai à l'école Tchapeava de 10h à midi. Des 

rafraichissements seront proposés aux jeunes athlètes assoiffés.*(ancien 

sprinter médaillé d'argent aux championnat du monde du 200 m en 
1987, médaille de bronze du relais 4x100 à Séoul 1988) 
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Календар шкільних канікул 
на 2011/2012 вже розміще-

но на сайті  
Канікули :  

Літні : з 30/06 після занять по 5/09 ранок 
Початок навчального року 5 вересня  

Збори: 
Інформаційні збори щодо організації шкі-
льної подорожі до Праги  5e: 18.05 

——————————- 

Загальні батьківські 
збори   

1 червня з 18:00 до 20:00  
у приміщенні Посольства 

Франції в Україні  

—————–— 
Шкільні події  

Іспити DELF PRIM 20 та 21 травня 
Свято букваря 1 червня 
Групові фото класів 1 червня  
Іспити Brevet (3e) 21/22/23 червня 
Baccalauréat (1ères) 16 червня 
ASSR Attestation scolaire de sécurité 
routière  (5e та 3e) 17 червня 
Свято Кермесс: 18 червня 

Шкільні подорожі : 
1ère S Краєзнавча подорож 19/25 трав-
ня  
5e Спортивні ігри  у Празі (24/29 трав-
ня) 
6e Подорож до Риму  
2de Подорож до Лондону 13/17 червня 

Відсутність вчителів  
Пан Аллен (батьківська відпустка )  
10/23 травня) 
Пані Лабе (краєзнавча подорож з 1ère ) 
18/26 травня) 
Пан Нікольський  (Спортивні ігри у Пра-
зі)  24 /29 травня. Щотижневий розклад 
можна знайти на сайті.   

INFOS DIVERSES Різне  
Контрольні роботи від Міністерства 
Франції CE1 16 -20 травня  
Нагадування: Комісія з питань харчу-
вання чекає на ваші пропозиції та 
зауваження cantineadk@hotmail.com 

DELF PRIM (Diplôme Etude Langue Français 

Primaire) 
 Вперше в історії школи ми пропонуємо всім не 

франкомовним учням скласти іспит DELF. Всі 

учні класів СЕ-СМ, у яких рідна мова не фран-

цузька, були записані на цей іспит.  

П`ятниця 20 травня : Письмовий іспит буде 

проводитись  на уроці в школі. 

Субота 21 травня : Учні складають усну части-

ну іспиту.Час складання усного іспиту буде 

повідомлено кожному учню окремо.  

Проведення цього заходу стало можливим лише 

завдяки спільним зусиллям педагогічного 

колективу школи та Посольства Франції в 

Україні.  

Concours photo  pour les grands du lycée: 

Фотоконкурс для учнів Ліцею 

“До дошки”- це тема конкурсу, 
який вже вдруге проводить Мі-
ністерство освіти Франції. Будь-
яка техніка виконання (цифровий 
або звичайний фотоапарат, мобі-
льний телефон), будь-який стиль : 
поетичний, гумористичний, фанта-
стичний. Але 2 головні умови : пов 
дотримуватися теми ” До дошки” 
та бути учнем ліцею.  

ADK долучається із задоволенням до проведення благодійної акції для дитячого будинку та будинку людей по-
хилого віку, які знаходяться у Коростянському районі Київської області.   
Ви можете принести різні речі і залишити їх у школі. Ми чекаємо на  Вас щоранку з 8:15 до 9:00 у період з 30 травня по 3 
червня у школі по вул.Б.Хмельницького 52В (лівий гараж). Зимовий та літній одяг новий чи у гарному стані, взуття для 
дітей віком від 4 до 16 років.  

 Гігієнічні серветки маленькі та великі (не рушники). 
 Речі першої необхідності для догляду за дітьми молодшого віку : підгузки, дитячі стаканчики, посуд… 
 Ігри та іграшки   
 Шкільне приладдя  
 Предмети особистої гігієни  

 Продукти харчування, які швидко не псуються 
Будемо раді почути Ваші пропозиції (Контактна особа: пані Лабе, СР vert) 

JEUX SPORTIFS Спортивні ігри 
На підтримку кандидатури міста Ансі для 

проведення Олімпійських ігор 2018 

З ініціативи Жіля Кенерве (колишній 

спринтер, чемпіон світу 200м у 1987р, 

володар бронзової медалі в  естафетно-

му забігу 4х100м у Сеулі  у 1988р.) і під 

патронатом Повноважного посла Фран-

ції в Україні маємо честь запросити всіх 

учнів школи на спортивні ранкові ігри, 

які відбудуться на подвір’ї школи по 

вул.Чапаєва 21. 

У програмі : фехтування, бойове мистецтво ушу,  стрільба з лука, групові ігри 

(баскетбол, естафета, легка атлетика та багато іншого). 

Ігри відбудеться у суботу 21 травня з 10:00 до 12:00 у школі на Чапаєва. 

Освіжаючі напої буде запропоновано всім спраглим спортсменам. 


