LYCEE FRANÇAIS ANNE DE KIEV
ФРАНЦУЗЬКИЙ КОЛЕЖ ІМЕНІ АННИ КИЇВСЬКОЇ
direction-kiev@adk.org.ua

secretariat@adk.org.ua

Secrétariat 200 19 93 Direction 200 19 94
Comptabilité 200 19 95 Direction adjointe
200 19 96 Fax 200 19 97 CPE (Ecole 118)
468 30 60
La commission cantine a une adresse
mail pour toute remarque, question ou
suggestion : cantineadk@hotmail.com

www.adk.org.ua

12/11 2010 N°29F

La statistique qui nous laisse perplexe :
59 élèves sur 302 étaient absents le jour de la
rentrée lundi 4 novembre ! Etonnant, non ?
Que s’est-il passé ce jour-là?

Noël en avance ? Les libraires d’Auchan en France
nous ont offert une pleine palette de livres. Emballés à
Villeneuve d’Asq, transportés par Daher… ils sont déjà
triés, inventoriés, étiquetés et sur les étagères de nos 2
bibliothèques et déjà empruntés!
Au nom de nos 300 et quelques jeunes lecteurs, MERCI
PS : Nous avons partagé ce trésor avec les Alliances
Françaises d’Ukraine en leur proposant quatre gros cartons de livres moins «jeune public».

Kelvin et ses camarades de la Moyenne Section de Mme Puyo sont très
fiers de vous présenter leur page internet sur www.lyceeadk.com/ms

Les élèves de lycée ont commencé un cycle
« musculation » dans le cadre des APSA
(Activités Physiques, Sportives et Artistiques)

Chers parents d’élèves,
Lors de l’Assemblée générale du 8/11, vous avez bien voulu nous
accorder votre confiance et nous vous en remercions. Nous agirons dans la continuité de l’action du précédent CA pour le développement de l’école de nos enfants. Nous vous rendrons compte
régulièrement de notre travail par l’intermédiaire de la lettre
d’information du lycée. Je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement le Conseil sortant et son Président Philippe
Hédoux pour tout leur travail.
Très cordialement,
Patrick Conrad
Le nouveau Conseil d’administration :
Carole Cointeau (trésorière), Sophie Lacot (secrétaire), Patrick
Conrad (president), Andriy Metelskyy (vice-president), Bruno
Plantaz (trésorier-adjoint),

Stages
Le lycée français Anne de Kiev fait partie de la zone
de formation continue Europe orientale et scandinave.
C’est ainsi que Mmes Pourbaix et Serguienko reviennent de Varsovie où elles ont participé à un stage sur
l’enseignement du Français Langue de Scolarisation,
Mme Koudriashova est à Budapest pour un stage sur
l’accueil des élèves non francophones.
La semaine prochaine, Mme Picot (Sciences économiques) part à Londres, Mmes Daubert et Sellier se rendent à Varsovie pour une formation sur l’EPS à l’école
maternelle.
Ensuite ce sera Mme Vychnevska, notre secrétaire qui
partira rejoindre ses pairs à Berlin et tout au long de
cette année, 28 membres de l’équipe participeront à
des actions de formation de l’AEFE.

Les élèves de 3e et de 1ère sont allés assister à la
commémoration du jour du souvenir, le 1 1 novembre sur la tombe du soldat inconnu.
Merci à Margarita et Emeline qui ont bien voulu lire
un poème devant un aréopage impressionnant
d’ambassadeurs et d’attachés militaires d’une vingtaine de pays.

Le CNRS au LFADK: Les grands élèves du lycée ont eu la
chance de recevoir Nicolas Werth, éminent historien spécialiste de l’Empire russe, du monde soviétique et postsoviétique. Il a littéralement captivé son jeune auditoire en leur
parlant de la Grande Famine et de son travail d’historien.

La radio des petits et des grands élèves d’ADK : SAISON 2
www.lyceeadk.com/radio
Au sommaire : Pierre Richard, Christophe Lambert, Vincent Dargent,
Sophie Marceau, Halloween, les aventures de la mascotte Chouchou,
des critiques de BD, la civilisation musulmane au Moyen Age, Christophe Duthuron, Ben Mazué et toujours les anciennes émissions en
archives : Andreï Kourkov, Curry and Coco, Poni Hoax, les arts en Folie,
le blabla du Flesco, les 3 petits Cochons...
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Статистика, яка спантеличила нас :
59 учнів з 302 були відсутні 4 Листопада, у перший день
повернення до школи після канікул! Хіба це не дивно ?
Що ж таки трапилось цього дня ?

Різдво прийшло заздалегідь ? Книгарні Ашан у Франції
подарували нам цілу партію книг. Вони були запаковані у
Вільнев д’Аск, перевезені компанією Даєр… а ми їх вже
відсортували, внесли у список, наклеїли етикетки,
розмістили на полицях бібліотек 2 наших шкіл та вже навіть
видали на руки учням!
Від імені більш як 300 наших читачів, ДЯКУЄМО!
PS : Ми поділились цим багатством з Французькими
Культурними Центрами в Україні, подарувавши їм чотири
ящики книжок призначених скоріше для дорослих.

Кевін та його друзі з класу Moyenne Section (середня група дитячого
садочку), вчительки пані Пюйо надзвичайно раді представити вам
свою Інтернет сторінку www.lyceeadk.com/ms

Учні ліцею почали навчальний цикл вправ на
розвиток мускулатури в рамках уроків APSA
(Фізичне, спортивне та художнє виховання)

Шановні батьки!
На загальних зборах 8/11 ви висловили нам свою довіру, за що
ми вам дуже вдячні. Ми будемо діяти, продовжуючи добрі
справи, які розпочали члени попереднього Правління для
подальшого розвитку школи для наших дітей. Ми будемо
регулярно звітуватись про нашу роботу у щотижневій
інформаційній шкільній газеті. Користуючись нагодою,
висловлюю свою подяку всім членам попереднього Правління і
особисто Президенту Пану Філіпу Еду за їх плідну роботу.
З повагою,
Патрік Конрад
Склад нового Правління :
Кароль Куанто (казначей), Софі Лако (секретар), Патрік
Конрад (Президент), Андрій Метельсткий (віцепрезидент), Брюно Плантаз (віце-казначей)

Стажування
Французький Ліцей ім. Анни Київської входить до
Східноєвропейської та Скандинавської зони
підвищення кваліфікації.
Ось чому пані Пурбе та Сергієнко пройшли стажування
з теми “Французька мова, як мова навчання” у Варшаві,
пані Кудряшова перебуває в Будапешті на стажуванні
стосовно прийому до школи не франкомовних дітей.
Наступного тижня пані Піко (вчитель економіки)
від'їжджає до Лондону, пані Добер та Сельє - до
Варшави на стажування з занять спортом в дитячому
садочку.
Потім прийде черга пані Вишневської, нашої
секретарки, яка зустрінеться зі своїми колегами в
Берліні. Загалом, протягом цього року, 28 членів
нашого колективу приймуть учать в освітніх програмах
AEFE.

Учні класів 3e та 1ère прийняли участь у
поминальній церемонії дня пам'яті, 11
листопада біля могили невідомого солдата.
Ми дякуємо Маргариті та Емелін, які погодились
прочитати вірш перед цілим ареопагом послів
та військових аташе з двадцяти країн.

НЦНД у ФЛАК: Учні старших класів мали надзвичайну нагоду
зустрітись з Ніколя Верт, видатним істориком, спеціалістом з
Російської Імперії, радянського та пострадянського світу. Він,
буквально, підкорив своїх молодих слухачів, розповідаючи їм
про Великий Голод та про свою роботу, як історика.

Радіо маленьких та дорослих учнів: ДРУГИЙ СЕЗОН
www.lyceeadk.com/radio
Коротко про найголовніше : П'єр Рішар , Крістоф Ламбер,
Венсан Даржан, Софі Марсо, Хеллоуін, пригоди Шушу, рецензії
коміксів, мусульманська культура в Середні Віки, Крістоф
Дютрон, Бен Мазюе а також архів Попередніх передач : Андрій
Курков, Curry and Coco, Poni Hoax, Шалене мистецтво, блаблабла
на уроках Flesco, 3 маленьких порося...

