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Вы яшчэ паспяваеце падпісацца на «Звязду» на I квартал і I паўгоддзе 2019 года!
ПАДПІШЫСЯ — І ВЫЙГРАЙ!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

У на шай кра і не ў апош нія дні снеж ня 

бу дзе пе ра ва жаць воб лач нае з апад ка-

мі на двор'е з тэм пе ра тур ным фо нам на 

3—5 гра ду саў вы шэй клі ма тыч най нор-

мы, па ве да мі лі спе цы я ліс ты Рэс пуб лі-

кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, 

кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван-

ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род-

дзя Мінп ры ро ды.

Сён ня ўдзень на двор'е бу дуць вы зна чаць 

ат мас фер ныя фран ты ад цык ло ну, які ру-

ха ец ца праз тэ ры то рыю кра і ны. Ча ка ец ца 

снег, мок ры снег, па паўд нё ва-за ход няй 

па ло ве кра і ны з даж джом. У су бо ту ўна чы 

мес ца мі, а ўдзень у мно гіх ра ё нах прой дзе 

снег, мок ры снег, днём па за ха дзе з даж-

джом. У асоб ных ра ё нах сла бы ту ман, на 

да ро гах га ла лё дзі ца. Уна чы бу дзе ад мі нус 

1 да мі нус 7 гра ду саў, па паў ноч ным ус хо-

дзе тэм пе ра ту ра па ні зіц ца да 9 ма ро зу, у 

паўд нё ва-за ход ніх ра ё нах бу дзе ад ну ля да 

плюс 2 гра ду саў. Удзень ча ка ец ца ад мі нус 

5 гра ду саў па паў днё вым ус хо дзе да плюс 3 

гра ду саў па за ха дзе кра і ны.

30 снеж ня бу дзе тры мац ца воб лач нае на-

двор'е, ча сам снег, мок ры снег, па паў днё вым 

за ха дзе кра і ны з даж джом. Мес ца мі ча ка ец ца 

га ла лёд, сла бы ту ман, на да ро гах га ла лё дзі-

ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 

мі нус 4 гра ду саў да 2 цяп ла, па паў днё вым 

ус хо дзе апус ціц ца да 6 ма ро зу. Удзень бу-

дзе ад мі нус 2 гра ду саў па ўсхо дзе да плюс 

4 гра ду саў па паў днё вым за ха дзе кра і ны. 

У па ня дзе лак у нас за ха ва ец ца ўплыў ат мас-

фер на га фрон ту. На боль шай част цы тэ ры то-

рыі кра і ны прой дзе ка рот ка ча со вы снег і мок ры 

снег. На асоб ных участ ках да рог — га ла лё дзі-

ца. На ват уна чы бу дзе цёп ла. Праў да, тэм пе ра-

ту ра бу дзе кант рас най: ад 6 ма ро зу да 1 цяп ла, 

удзень — ад мі нус 4 да плюс 2 гра ду саў.

У на ва год нюю ноч (1 сту дзе ня) мес ца-

мі па кра і не прой дзе ка рот ка ча со вы снег, 

тэм пе ра ту ра па вет ра ў асноў ным скла дзе 

нуль — мі нус 6 гра ду саў, па паў ноч ным 

ус хо дзе пры пра яс нен нях яна па ні зіц ца да 

8 ма ро зу. Удзень у аў то рак тэ ры то рыя краі-

ны апы нец ца пад уплы вам чар го вай сіс тэ-

мы фран таль ных раз дзе лаў ад цык ло ну з 

цэнт рам над Фін лян ды яй. Ра ні цай і ўдзень 

у мно гіх ра ё нах ча ка ец ца снег, мок ры снег, 

днём па за ха дзе кра і ны бу дзе пе ра хо дзіць 

у дождж. Тэм пе ра ту ра ўдзень скла дзе ад 

мі нус 5 па ўсхо дзе да плюс 3 гра ду саў па 

за ха дзе кра і ны. Мес ца мі ча ка ец ца га ла лёд, 

на да ро гах га ла лё дзі ца.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ак цыя «На шы дзе ці» 

са бра ла ў Па ла цы Рэс пуб лі кі 

ка ля 2400 хлоп чы каў 

і дзяў ча так з роз ных кут коў 

кра і ны на на ва год няе свя та. 

Шы коў на апра ну тыя, 

яны ва дзі лі ка ра го ды, 

тан чы лі і гля дзе лі свя точ нае 

прад стаў лен не. 

Па він ша ваць іх прый шоў 

кі раў нік дзяр жа вы 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт ска заў, што гэ та хва-

лю ю ча — пры сут ні чаць на та кіх 

ме ра пры ем ствах: «Ні што ў жыц-

ці не пры но сіць та кую ра дасць, 

як маг чы масць па да рыць дзе цям 

каз ку, уба чыць усмеш ку і ра дасць 

пас ля зроб ле на га ў ва чах дзя цей. 

Для мя не як Прэ зі дэн та гэ та шчас-

це — у міль ё нах дзя цей, якія жы-

вуць у на шай кра і не».

Звяр та ю чы ся да ўдзельнікаў 

свята, кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў: 

«Вы — га лоў ны зда бы так на шай 

Бе ла ру сі. Гэ та не прос та пры го жыя 

сло вы. За гэ ты мі сло ва мі — шчы-

рая лю боў, жа дан не кла па ціц ца, 

аба ра няць. Гэ та на ту раль ныя эмо-

цыі, якія вы клі ка юць на шы ма лыя і 

дзет кі ста рэй шыя. Для мя не ня ма 

ні чо га важ ней ша га, чым ва ша мір-

нае і шчас лі вае дзя цін ства».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

ліў, што гэ та шчас це, ка лі дзе ці 

жы вуць у мір най кра і не, мо гуць 

раз ліч ваць на сваю сям'ю, на ста-

рэй шых та ва ры шаў. Прэ зі дэнт лі-

чыць, што дзя цін ства губ ля ец ца, 

ка лі з-за не раз бя ры хі, якую да пус-

ка юць да рос лыя, ма лыя жы вуць і 

ба чаць вы бу хі ад бом баў і сна ра-

даў. «Мы па він ны зра біць усё, каб 

мір нае дзя цін ства бы ло ў вас, та ды 

і ў ва шых дзя цей бу дзе та кое ж 

мір нае і шчас лі вае дзя цін ства», — 

пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт, звяр та ю чы ся да юных 

гас цей, ска заў, што да рос лыя га на-

рац ца імі, іх па спя хо вым удзе лам у 

шмат лі кіх між на род ных кон кур сах, 

спа бор ніц твах, алім пі я дах. «Бы ло 

пры ем на да ве дац ца, што ма лень-

кія жы ха ры на шай кра і ны ак тыў-

на ўклю чы лі ся ў ме ра пры ем ствы, 

звя за ныя з Го дам ма лой ра дзі мы, 

зра бі лі шмат доб рых спраў у сва іх 

га ра дах, сё лах, вё сач ках, каб доб-

ра ўпа рад ка ваць іх», — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«На пе ра дзе ў вас яшчэ шмат 

ці ка ва га, за хап ляль нае жыц цё, — 

звяр нуў ся Прэ зі дэнт да ма лень кіх 

гле да чоў. — Заў сё ды бу дуць з ва мі 

бліз кія лю дзі, га то выя пад ста віць 

пля чо, акру жыць вас цеп лы нёю і 

ўва гай. І вель мі хо чац ца, каб вы 

ра зу ме лі вар тасць уся го та го, што 

па да рыў вам лёс, — са мо га жыц ця 

і не за леж най кра і ны, мір на га не ба, 

доб рых лю дзей, якія ў па трэб ны 

мо мант су стрэ лі ся і бу дуць па ста-

ян на су стра кац ца на ва шым доў гім 

шля ху».

Аляк сандр Лу ка шэн ка па жа-

даў усім вя сё лых зі мо вых ка ні кул 

і шчас лі ва га Но ва га го да. Уся го 

ў свя точ най ак цыі «На шы дзе ці» 

прынялі ўдзел больш за 15 ты сяч 

хлоп чы каў і дзяў ча так. На га лоў-

ную ёл ку бы лі за про ша ны дзе-

ці-сі ро ты, ка дэ ты, дзе ці з сем' яў 

бе жан цаў, пе ра мож цы алім пі яд, 

твор чых кон кур саў, спар тыў ных 

спа бор ніц тваў і ін шыя.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

СВЯ ТА ПРЫ ХО ДЗІЦЬ 
У КОЖ НАЕ СЭР ЦА
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На двор'еНа двор'е

У на ва год нюю ноч не вя лі кі ма ро зік і лёг кі сня жок
А ў пер шы дзень го да ча ка ец ца мок ры снег, які па за ха дзе кра і ны бу дзе пе ра хо дзіць у дождж


