
6.00, 14.10 Се ры ял «Ва ро ні-
ны».***
8.00, 4.20 «Ера лаш».0
8.30, 3.20 М/ф «Ёка».0
8.55, 3.45 М/ф «Смя ша ры-
кі».0
9.15, 4.05 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».0
9.30, 19.00 Се ры ял «Дах све-
ту-2».***
10.30 Ка ме дыя «Вя сел ле па 
аб ме не».*
12.20 Скетч-шоу «6 кад раў».***
12.40, 2.15 «Дур ні і да ро гі».***
13.10, 20.00 Се ры ял «Веч ны 
вод пуск».***
16.20 Се ры ял «За кры тая 
шко ла-3».***
17.20, 0.50 Се ры ял «Вась мі-
дзя ся тыя-6».***
17.50, 23.00 «Ураль скія пель-
ме ні».***
21.00 Ка ме дыя «Маё вя лі кае 
грэ час кае вя сел ле».*
0.00 Се ры ял «Ка ра бель».***
1.15 «Ла ві мо мант».***
1.35 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка».***
2.35 «Не мо жа быць!»***
5.10 Се ры ял «Ме тад Лаў ро-
вай».***

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 На-
ві ны куль ту ры.
10.15, 1.55 «На зі раль нік».
11.15, 16.45, 23.20 Кі на паэ зія. 
Сяр гей Бяз ру каў чы тае верш 
Аляк санд ра Пуш кі на «Ахоў-
вай мя не, мой та ліс ман».
11.20, 21.50 «Ка лом ба». Се-
ры ял.
13.00 «Ар кадзь Аст роў скі. 
Пес ня за ста ец ца з ча ла ве-
кам». Дак. фільм.
13.40 «Эр мі таж».
14.05, 20.25 «Вя лі кае рас ся лен-
не ча ла ве ка». Дак. се ры ял.
15.10 «Спра ва N. Ге не раль-
нае ме жа ван не Ка ця ры ны 
Дру гой».

15.35, 0.35 «Дождж у чу жым 
го ра дзе». Маст. фільм.
16.50 «Аст ра вы». Люд мі ла 
Зай ца ва.
17.30 Ко лер ча су. Ало вак.
17.40 Дзярж ар кестр імя Я. Ф. 
Свят ла на ва. С. Рах ма ні наў. 
Рап со дыя на тэ му Па га ні ні.
18.15 «Яго Гал го фа. Мі ка лай 
Ва ві лаў». Дак. фільм.
18.45 Жы вы су свет. «Ме сяц. 
Вяр тан не». Дак. фільм.
19.15 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
19.45 «Аб са лют ны слых».
21.20 «Ад люст ра ва ны час». 
Дак. се ры ял.
23.45 Маст са вет.
23.50 Ула да фак та. «Ку рыль-
скае пы тан не».
1.40 Су свет ныя скар бы.

6.00 «Аку лы пя ра». Аляк сандр 
Град скі. 1998 год.*
6.50 Пра гра ма «Вя сё лыя ра-
бя ты». 1990 год.***
9.00 Фільм-спек такль «Мір 
до му твай му». 1987 год.***
11.35, 13.05, 15.40, 17.00, 17.40, 
19.55, 21.40, 23.00, 23.45, 1.05, 
5.10 Му зыч ная на сталь гія.*
12.00 «Се вА ло гія з Се вам 
На ўга род ца вым: «Дыс ка тэ кі 
80-х».****
13.20 Маст. фільм «Доб ры 
дзень, я ва ша цёт ка!»***
15.00, 21.00 «Мі ну лы час».*
16.00, 22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».*
17.30 «Ся дзі і гля дзі». Му зыч-
на-па ра дый ная пра гра ма.***
18.00 «Быў час» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім: «МММ» і 
ін шыя». 2007 год.***
18.50 Пра гра ма «Тэ ма» 
з У. Лісць е вым: «Праб ле ма 
гро шай». 1993 год.***
19.35 «Час пік» з Ула дзі сла-
вам Лісць е вым. Сяр гей Ці гіп-
ка. 1994 год.***
20.15 Тэ ле спек такль «Пяць 
міль ё наў». 1968 год.***
23.20 Дак. фільм «Вя лі кі міс-
ты фі ка тар».*

0.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі мі-
рам Мал ча на вым. Год. 1989. 
2-я част ка. 2010 год.***
1.20 Пра гра ма «Тэ ма» 
з У. Лісць е вым: «На шы комп-
лек сы». 1992 год.*
2.05 Фільм-кан цэрт Ма ры лі 
Ра до віч «Фа та гра фія ў лі пе-
ні». 1987 год.*
3.00 «Быў час». 2009 год.***
4.00 Маст. фільм «Агле дзі-
ны».***
5.30 Се ры ял «33 квад рат ныя 
мет ры. Дач ныя гіс то рыі».***

4.00, 8.00, 11.30, 1.30 Тэ ніс. 
Тур нір ATP.
5.30 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.
7.30 Зі мо выя ві ды спор ту. «У па-
го ні за гіс то ры яй». Лінд сі Вон.
9.30 Watts.
10.30, 22.00 Лёг кая ат ле ты-
ка. Ка манд ны чэм пі я нат Еў-
ро пы.
21.00 Ве ла спорт. «Джы ра-д'І-
та лія».
23.00 «Най леп шае з кон на га 
спор ту».
23.30 Аў та гон кі. Се рыя 
WTCC.
0.00 Мо та гон кі.
0.30 Аў та гон кі:  се рыя 
Blancpaіn Endurance. Поль 
Ры кар.
2.30 Ве ла спорт. Кла сі ка.

0.25 Ме лад ра ма «Міс Пе ціг ру 
жы ве сён няш нім днём».***
2.05 Ме лад ра ма «Ча го хо чуць 
жан чы ны?»***
4.05, 14.00, 14.50, 15.40 
Скетч кам «Па між на мі».***
4.20, 14.20, 15.10 «Ка ме ды ян-
ты (Шоу)».***
5.00 Ка ме дыя «Вя сель ны раз-
гром».****
6.50 Ме лад ра ма «10 дзён, каб 
за ка хац ца».***
8.35 Пры го ды «Ві кі».***
10.10 Ме лад ра ма «Бум».*
12.05 Ме лад ра ма «Бум-2».***
16.00 Ме лад ра ма «Май скі 
дождж».*

17.35 Ка ме дыя «Да зволь це 
ця бе па ца ла ваць... Зноў».***
19.30 Ка ме дыя «Што вы тва-
ра юць муж чы ны!-2».****
21.05 Ка ме дыя «Дом з па ра-
нар маль ны мі з'я ва мі-2».****
22.40 Ка ме дыя «Жан чы ны су-
праць муж чын».****

6.00 М/ф.
7.40 «Ша фа».***
8.25 «Док тар І...»***
8.55, 19.00, 2.30 «Ву зел лё-
су». Се ры ял.***
10.30, 4.00 «Су до выя страс-
ці». Дак. се ры ял.***
12.10 «Сля пая».*
13.10 «Ва раж біт ка».*
14.15 «Па ра лель ны свет».*
15.15 «Трэн дзі».***
15.45 «Здзел ка».***
16.15 «На ту раль ны ад бор».*
17.10 «Шчы ра».*
18.05 «Са ма ра». Се ры ял.***
20.45 «Ведзь ма кі све ту».***
21.50 «Рэ ві зо ра».***
23.10, 5.30 «Гіс то рыі вы ра та-
ван ня».***
23.40 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.***
0.25 «Асноў ны ін стынкт». 
Тры лер.****

8.10 Сем' я нін.*
10.30 Як зай мац ца лю боўю 
па-анг лій ску.****
12.20 Яна яго аба жае.***
14.20 Воб лач ны ат лас.****
17.30 Да лё ка-да лё ка.*
20.10 Па за зем нае рэ ха.*
22.05 Ззян не.***
0.20 Ба ец.***
2.30 Монстр.****
4.20 Да ча гось ці пры го жа-
га.****

6.20 Іван сын Амі ра.***
9.10 Тэ ры то рыя.*

12.10 Гар дэ ма ры ны ІІІ.*
14.15 Баб ло.***
16.10 Па са жыр ка.***
18.05 Духless-2.***
20.20 Вы кру та сы.*
22.20 Су пер дрэн ныя.****
23.50 Як я пра вёў гэ тым ле-
там.***
2.20 Жа ніх.*
4.20 Га рад скія пту шач кі.***

6.00, 13.20 Гуль ні ро зу му.*
6.45, 14.05 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.*
7.50, 10.10, 14.50 Ме га за во-
ды.*
8.35, 11.00, 15.40 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай.*
9.25 Пра рыў.*
11.45, 16.25, 19.35, 23.30, 
2.45 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.*
12.30, 18.45, 21.55, 1.55, 5.05 
Гіс то рыя Бо га з Мор га нам 
Фры ме нам.***
17.55, 21.05, 1.00, 4.16 Ге-
ній.***
20.20 Аў та-SOS.*
22.45 Сва іх не кі да ем.***

8.00, 14.00, 0.00, 3.50 Зор нае 
вы жы ван не.***
9.00, 15.30, 21.30, 5.55 Як гэ та 
ўстро е на?*
9.30, 15.00, 21.00, 5.30 Як гэ та 
зроб ле на?*
10.00, 16.00, 23.00, 7.10 Па-
ляў ні чыя на рэ лік віі.*
10.30, 16.30, 23.30, 7.35 Па-
ляў ні чыя на скла ды.***
11.00 Бра ты Ды зель.***
17.00, 22.00, 6.20 Ма хі на та-
ры.*
18.00 Як устро е ны Су свет.*
19.00 Ча ла век і Су свет.*
20.00, 2.55 Ву ліч ныя гон кі.***
1.00 Ад ра джэн не ме та ла ло-
му.*
2.00 Ге ній аў та ды зай ну.*
4.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.***

6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні-
цы, Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла-
дам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.20 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Зо на Х.
9.10, 10.05, 22.00 Се ры ял 
«След».***
10.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.
11.00 Дзі ця чы док тар.
11.35, 12.10, 20.00 Се ры ял 
«Лес ві ца ў ня бё сы».*
13.05 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
14.00 Се ры ял «Ма ёр і Ма-
гія».***
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 На шы.
15.45, 16.05 «Вы ра туй це на-
шу сям'ю».***
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 0.00 Сфе ра ін та рэ саў.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Спе цы яль ны рэ пар-
таж.
0.40 Дзень спор ту.
0.50 Се ры ял «СМЕРШ».***

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 22.05 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 18.35 Ме лад ра ма 
«Жам чу жы на па ла ца».*
10.15 Рэ аль ны свет.
10.45, 16.30 Се ры ял «Кух-
ня».***
11.50, 22.10 «Біт ва эк стра-
сэн саў. 11-ы се зон. Апа ка-
ліп сіс».
13.50, 17.35 «Па нен ка-ся лян-
ка». Рэ алі ці-шоу.
15.00 Два руб лі.
15.20 «Пін_код». Ін тэр ак тыў-
ны ма ла дзёж ны пра ект.
16.05 «Ба гі ня шо пін гу». 
Фэшн-шоу.

19.50 «Та та па паў». Ся мей-

нае рэ алі ці-шоу.

22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

7.00 «Даб ра ра нак».

7.40, 12.45 «Бе ла рус кая кух-

ня». Ту ша ная ры ба з га род-

ні най.

8.10, 12.00, 20.15 «Ка лей да-

скоп». На ві ны куль ту ры.

8.25, 12.15, 14.50, 20.15, 22.50 

«Гэ ты дзень».

8.30, 18.35 «Фур ца ва». Дра-

ма.***

9.25, 13.15 «Ня бес ны ці ха-

ход». Ка ме дыя.*

10.50 М/ф.0

11.00, 14.55 «Ча ты ры тан кіс-

ты і са ба ка». Маст. фільм.*

12.20 «На пе рад у мі ну лае».

14.35 «Бе ла веж ская пу-

шча».

15.55 «Сла вян скі ба зар» у Ві-

цеб ску-2009».

16.50, 21.05 «Па ляў ні чыя на 

скар бы».*

17.25, 21.45 «Сак рэт ны фар-

ва тар». Маст. фільм. 1-я се-

рыя.*

19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё-

рач ка».

20.00 «Бе ла веж ская пу-

шча».

20.40 «Ка лы хан ка».

7.40 Фут бол. Бе ла рус банк — 

чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Наф-

тан» — «Сла вія».

9.25 Час фут бо ла.

10.10 Змя ша ныя адзі на бор-

ствы. UFС Fіght Nіght.

12.15 Пра спорт. Вы ні кі тыд-

ня.

13.00, 18.30 Тэ ніс. Тур нір 

WTА. Іст барн.

16.30 Фут бол. Ку бак кан фе-

дэ ра цый.

18.20, 20.30 Спорт-цэнтр.
20.40 Спорт-кадр.

21.10 Лёг кая ат ле ты ка. Ка-
манд ны чэм пі я нат Еў ро пы. 
Су пер лі га.
23.45 Фак тар сі лы.

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 
7.30, 8.00 (з суб ціт ра мі), 8.30, 
9.00 (з суб ціт ра мі), 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00 (з суб ціт-
ра мі), 20.30 На шы на ві ны.
6.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!»*
10.20 «Смак».*
11.05, 13.05, 16.15, 18.15 (з 
суб ціт ра мі), 21.00 На ві ны 
спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор».
12.10, 0.10 «Сам-на сам з усі-
мі».***
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».***
14.15, 16.20 «Час па ка-
жа».***
16.55 «Да вай па жэ нім ся!»***
18.20 «Кант роль ная за куп-
ка».
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» 
Дзён нік.
19.00 «Ня хай га во раць».***
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Ма-
жор-2».***
23.10 Се ры ял «Лон дан-
град».***
1.00 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.25 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10. 23.00 «СТБ-
спорт».
8.30, 23.25 «Тай ны Чап-
ман».***
9.25 «Да лё кія сва я кі».***
9.35, 17.35 «Зва ная вя чэ-
ра».***
10.40, 18.35 «Са мыя ша кі ру-
ю чыя гі по тэ зы».***
11.30, 21.55 «Гля дзець 
усім!»***

11.55, 0.20 «Эніг ма». Се ры-
ял.***
13.50 «Учас так лей тэ нан та 
Ка чу ры». Се ры ял.***
15.40 «Ва дзіць па-рус ку».***
16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
16.50 «Сал да ты і афі цэ ры». 
Се ры ял.***
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Тэ ры то рыя па мы-
лак».***
23.05 «Аў та па на ра ма».

6.15 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».0
7.00 Доб рай ра ні цы, свет!**
8.35 «Ня ма праб лем».***
10.00 «Ця жар абе ду».*
10.30 «Лю бі мыя ак цё ры», 
Кла ра Луч ко.*
11.00, 13.15 Се ры ял «Адзін 
цень на два іх».***
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны 
(бя гу чы ра док).
15.00 Дак. фільм «Ся мей ныя 
дра мы».***
16.15 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2».***
19.20, 3.50 Се ры ял «За кон і 
па ра дак».***
23.10 Маст. фільм «Ме ха-
нік».***
0.55 Се ры ял «Кру тыя бе ра-
гі».***

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.40 «60 хві лін». Ток-шоу.
13.00 «Па кой сме ху».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 «Пра мы эфір».
17.20 Се ры ял «Пыль ная ра-
бо та».
19.15, 20.40 Се ры ял «Тэр мі-
но ва ў ну мар!»
21.40 «Прос тыя пы тан ні» з 
Яго рам Хрус та лё вым.

22.00, 23.10 Се ры ял «Доб-
рае імя».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10 «Мы і на ву ка. На ву ка і 
мы».*
7.10, 8.05 Се ры ял «Ві ся-
кі».***
8.55 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».***
9.45, 23.00 «НЗ.by».
10.20 Се ры ял «Ляс нік».***
12.00 Суд пры сяж ных.***
13.25, 16.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
14.00 Се ры ял «Да знаў-
ца»..***
17.05 Се ры ял «Свед кі».***
19.40 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч».***
23.20 «Вы ні кі дня».
23.50 Се ры ял «Па го ня за 
це нем».***

7.00, 15.55, 19.10, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 М/ф «Снеж ная ка ра-
ле ва».
8.05 Се ры ял «Вы ра та ваць 
бо са».
9.00, 17.45 Се ры ял «Гранд-
атэль».
10.15 «Сяб ры дзя ду лі Мар-
ка».
10.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
11.00 Ме лад ра ма «Змя ша-
ныя».
13.00, 19.15 Се ры ял «Шэр-
лак».
14.30 Ка ме дыя «Трэм бі та».
16.00 «Мульт па рад».
17.00 Се ры ял «Па між на мі 
ка жу чы».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.20 Дра ма «Чэм пі ё ны».
23.10 Се ры ял «Ты ран».
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Язык пра глы неш — 
так ва бiць

Што ты дзень у эфi ры тэ ле-
ка на ла «Бе ла русь 3» гуль ня 
«Раз маў ля ем па-бе ла рус ку». 
Для та го каб стаць яе ўдзель нi-
ка мi, не аб ход на зай сцi на сайт 
tvrgomel.by або 3belarus.by 
i праз ба нер «Раз маў ля ем па-
бе ла рус ку» за поў нiць за яў ку на 
ка ман ду з трох ча ла век. Ну, а 
пра ве рыць сваё ве дан не род-
най мо вы пас ля та го, як пра-
гра ма вый шла ў эфiр, мож на з 
да па мо гай «Звяз ды». Цi ве да лi 
вы, што:

апо́ лак — край няя дош ка пры 

апi лоў цы бяр вён. У Яку ба Ко ла са 

чы та ем:

А дзядзь ка моўч кi стаў збi рац ца:

Да стаў ся кер ку i свяр дзё лак,

Пад па ху су нуў ён апо лак...

збі́ цень (уста рэ лае) — га ра-

чы на пi так з ва ды, мё ду, пры праў. 

У XVIII—XIX ста год дзях збi цень га-

та ва лi так. У кi пень з мё дам, цук рам 

цi па та каю да баў ля лi спе цыi (пе рац, 

гваз дзi ку, ка ры цу, мус кат ны арэх, 

лаў ро вы лiст i iн шае);

ва ́ бiць — за ча роў ва ю чы сва iм 

вы гля дам, пры цяг ваць да ся бе;

ва ́ дзiць (раз моў нае) — шко-

дзiць, пе ра шка джаць. Пры ўжы ван-

нi не блы та ем са сло вам ва дзIць, 

якое мае зу сiм iн шае зна чэн не — 

на кi роў ваць ха ду;

са жо́н кi — стыль пла ван ня з 

па пе ра мен ным вы кiд ван нем рук 

упе рад;

па нё́ ва — прад мет адзен ня, якi 

ма ца ва лi на по ясе;

язык пра глы неш — так га во-

раць пра неш та вель мi смач нае, 

апе тыт нае. Бе ла рус кiя сi но нi мы: 

за ву шы не ад цяг неш, паль чы кi 

аб лi жаш. Рус кi ад па вед нiк: во рту 

та ет;

плес цi ка ша лi — га ва рыць абы 

што, вы дум ваць. Бе ла ру сы яшчэ 

ска жуць: га ра дзiць плот, пляс каць 

язы ком. Рус кiя: точить ля сы, то лочь 

во ду в сту пе.

Чар го выя вы пус кі тэ ле вік та-
ры ны гля дзі це ў эфі ры «Бе ла-
русь 3» ра ні цай кож ную су бо ту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
іost@zvіazda.by

Тэ ле сет кiТэ ле сет кi  

ЯКОЕ ВА ША 
ЛЕ ТА?

Но вы твор чы кон курс аб вяс цi-
ла для сва iх гле да чоў ток-шоу 
«Дзень у вя лi кiм го ра дзе», што 
вы хо дзiць на «Бе ла русь 1». 
У са цы яль ных сет ках Фэй сбук 
i Iн стаг рам усiх ах вот ных за-
пра ша юць дзя лiц ца сва i мi ка-
рот кi мi (да 40 се кун даў) лет нi-
мi вi дэа за пi са мi.

Як сцвяр джа юць аў та ры пра-
ек та, рас каз ваць у вi дэа кон кур се 
#маёлетагэта мож на пра лю быя 
лет нiя мо ман ты, ад за ня ткаў ак тыў-
ны мi вi да мi спор ту да спа кой на га 
ся мей на га ад па чын ку на да чы, ад 
пад рых тоў кi да вод пус ку да ўспа-
мi наў з мi ну ла га ле та. Га лоў нае 
па тра ба ван не — пра явiць па лёт 
фан та зii i не стан дарт ны па ды ход! 
Пе ра мож цу кон кур су ча кае за пра-
шэн не ў тэ ле ка фэ i ўзна га ро джан-
не ў пра мым эфi ры, яшчэ адзiн з са-
мых твор чых удзель нi каў атры мае 
спе цы яль ны прыз ад ра дыё стан цыi 
«Ра ды ус-FM».

Больш пад ра бяз на пра ўмо вы i 
тэр мi ны кон кур су мож на пра чы таць 
на афi цый ных ста рон ках «Дня ў вя-
лi кiм го ра дзе» ў сац сет ках.

Вiк то рыя ЗА ХА РА ВА




