
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.40 На ві ны.
7.05. 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.20 Зо на Х.
8.50 Вы пуск ныя эк за ме ны па 
бе ла рус кай і рус кай мо вах, па 
ма тэ ма ты цы за пе ры яд на ву-
чан ня і вы ха ван ня на ІІІ сту пе ні 
агуль най ся рэд няй аду ка цыі.
9.00 На ві ны.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.20 Клуб рэ дак та раў.
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05, 13.05 Ме лад ра ма «Ста-
рэй шая сяст ра».
14.55 Се ры ял «Сва ты-3». За-
ключ ная се рыя.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
16.30 Се ры ял «Сва ты-4». 1-я 
се рыя.
17.40 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
20.00 Фо рум з Дзміт ры ем Бач-
ко вым.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «След».
23.55 Дзень спор ту.
0.10 Ме лад ра ма «Упер шы ню 
за му жам».

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 10.15, 21.05 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05 «Здзі ві мя не». Та лент-шоу.
10.50 Аз бу ка гус ту.
11.25 На ву ко вае шоу пра фе са-
ра Ад кры ва шкі на.
11.55 Се ры ял «Клас ная шко-
ла».
13.05 Ка пей ка ў ка пей ку.
14.00 «Арол і рэш ка. Шо пінг». 
Трэ вел-шоу.
15.05 Се ры ял «Кос ці».
18.00 Се ры ял «Ва ро ні ны».
19.15 Су пер ла то.
20.05 «Ча ла век-не ві дзім ка». 
Рэ алі ці-шоу.

21.10 «Эк стра сэн сы-дэ тэк -
ты вы».
22.10 КЕ НО.
22.15 Рэ пар цёр.
23.10 Се ры ял «Быць ча ла ве-
кам».

8.00, 12.05, 18.05, 21.00 «Ка-
лей да скоп».
8.15 «Но вы Гу лі вер». Каз ка.
9.20 Хіт-па рад «Сто пе сень для 
Бе ла ру сі».
10.15 «На пе рад у мі ну лае».
10.40, 18.20, 21.15 «Раз маў-
ля ем па-бе ла рус ку».Тэ ле вік-
та ры на.
11.10 «Му зеі Бе ла ру сі». Мір скі 
за мак.
12.20 Ад эль. Ка ра леў скі Аль-
берт-хол. Кан цэрт.
13.50, 21.50 «Час кі но».
14.00 «Джам бул». Дра ма.
15.30 «Я чуў, як зям ля стаг на ла ...»
Дак. фільм.
16.05 «Глы бо кая плынь». 
Дра ма.
17.35, 0.05 «Дыя@блог». Пра 
лі та ра ту ру.
18.25 «Эфект рэ нія». Дак. 
фільм.
19.20 «Угрум-ра ка». Дра ма. 
«Гро ма вы».
20.40 «Ка лы хан ка».
21.55 «Ня спеш ная вяс на». Ме-
лад ра ма.
0.30 «Геа па лі ты ка: свет за ты-
дзень».

7.20, 18.45 PRO спорт. На ві ны.
7.30 Бас кет бол. НБА. Фі нал. 
Дру гі матч.
9.25 Між на род ны тур нір па кон-
ным спор це.
11.30 На шля ху да Еў ра-2016. 
Ві дэа ча со піс.
12.00, 15.30 Тэ ніс. Тур нір WTA. 
Хер та ген баш.
14.00 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. ФК «Мінск» 
— «Шах цёр» (Са лі горск).
17.35 Адзін дзень на шля ху да 
Алім па. Вес ла ван не на бай дар-
ках і ка ноэ. Ві дэа ча со піс.

18.10 «Жан чы ны і спорт». Але-
на Леў чан ка.
18.55 Бас кет бол. Адзі ная Лі га 
ВТБ. Фі нал. Трэ ці матч. «Унік са» 
(Ка зань) — ЦСКА (Маск ва).
20.45 Час фут бо ла.
21.25 PRO спорт. Вы ні кі.
21.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Фі нал.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 Кон ту ры.
10.00 «Жыць здо ра ва!»
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 21.00 
На ві ны спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор».
12.20 «Таб лет ка».
13.10 «Муж чын скае/Жа но чае».
14.10 «Сам-на сам з усі мі».
15.10, 16.20 «Час па ка жа».
17.00 «Да вай па жэ нім ся!»
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Фа ня Алер. Вай на без ант-
рак ту». Фільм пер шы.
18.55 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 «Спра ва прын цы пу».
22.15 Дра ма «У ту ма не».
0.30 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, 22.55 «СТБ-
спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.25 «Вя лі кае сне дан не».
10.05 «Да лё кія сва я кі».
10.40 «Ся мей ныя дра мы».
11.35 «Не хлу сі мне!»
12.35, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».
13.50 «На ша спра ва».
14.05 «Ежа ба гоў».
15.05 Кан цэрт Мі ха і ла За до р-
на ва.
15.55 «Част кі све ту».
16.50 «Вя лі кі го рад».

18.35 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі-
по тэ зы».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Дзве зор кі на СТБ». 
Найлеп шае.
22.00 «Гля дзець усім!»
23.00 «Ва ен ная тай на».
1.00 Дра ма «Май стар».

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Бе ла русь сён ня».
9.30 Се ры ял «Ка рот кае ды-
хан не».
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.15, 5.25 «Ня ма праб лем».
13.45, 0.45 Маст. фільм «Пры-
кінь ся ма ім му жам».
15.30, 2.15 «Спра вы ся мей-
ныя».
16.20 Дак. цыкл «Зям ля. Тэ ры-
то рыя за га дак».
16.50 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы».
17.20 Се ры ял «Дом узор на га 
ўтры ман ня».
19.20 Се ры ял «Які па мна жае 
сму так».
21.05 Маст. фільм «Цёт ка 
Кла ва фон Ге тэн».
22.55 Се ры ял «Ка рот кі курс 
шчас лі ва га жыц ця».
23.55 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
2.40 «Ін шы свет».
3.10 «На ро ды Ра сіі».
4.00 Маст. фільм «Му зыч ная 
гіс то рыя».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.00 «Кар ці на све ту».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
12.40 «Па кой сме ху».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.

15.30 «Пра мы эфір».
17.30 Се ры ял «Мар' ін гай-2».
19.10, 20.50 Се ры ял «Во дар 
шып шы ны».
21.55, 23.10 Се ры ял «На да лё-
кай за ста ве».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00 «Но вая ра ні ца».
9.00 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён ня.
10.20 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы».
12.00 Суд пры сяж ных.
13.25, 22.10 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.00 «Ты не па ве рыш!»
15.00, 16.20 Се ры ял «Ву лі цы 
раз бі тых ліх та роў».
18.00 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.40 Се ры ял «Вы кі да ла».
22.35 «Вы ні кі дня».
23.05 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч».

7.00, 14.25, 20.00, 21.05, 23.55 
«На двор'е».
7.05, 16.00 «Мульт па рад».
7.30, 20.05 Се ры ял «Веч-
насць».
8.15 Дра ма «Кан да гар».
10.00 Се ры ял «Пад ку па-
лам».
10.45 Фан тас ты ка «Транс-
фор ме ры».
13.05, 16.30 «Кі на блак нот».
13.15 Се ры ял «Без дань».
14.15, 18.20, 19.50, 21.00 «Хат-
няя кра ма».
14.30 Се ры ял «На шчад кі».
16.45 Се ры ял «Па лі цыя Га-
ва яў».
18.30 Се ры ял «Скла да нас-
ці».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 «Свой фер мер. Дзён нік».
21.20 Тры лер «Двац цаць ад-
но».
23.15 Се ры ял «Торн».

6.00, 23.10, 4.30 Скетч-шоу 
«Да еш мо ладзь».
6.30, 13.30, 17.30 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
7.00 М/ф «Смя ша ры кі».
7.30 М/ф «Пінг ві ня ня Па ра ро».
8.00 «Ера лаш».
8.30 Се ры ял «Ва ро ні ны 3».
9.30, 14.00, 19.00 Се ры ял «Бег-
лыя сва я кі».
10.30 «Кі но ў дэ та лях».
11.30 Ба я вік «Ня стрым ныя 2».
15.00 «Па спець за 24 га дзі ны».
16.00, 5.00 «Тур ба мік сер».
17.00 «Ла ві мо мант».
18.00 Се ры ял «Ка хае не ка-
хае».
20.00 Се ры ял «Пуш кін».
21.10 Ме лад ра ма «Вы пра ба-
валь ны тэр мін».
23.30, 3.30 Се ры ял «Вы жыць 
пас ля».
0.30, 3.00 «Дур ні і да ро гі».
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка».

7.00 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 На ві-
ны куль ту ры.
10.15 «На зі раль нік».
11.15 Пуш кін скі дзень Ра сіі. 
«Стрэл». Маст. фільм.
12.30, 14.30, 17.30 «А.С. Пуш кін. 
Ты ся ча рад коў пра ка хан не».
12.55 «Ка пі тан ская дач ка». 
Маст. фільм.
15.10 «Ба рыс Га ду ноў». Маст. 
фільм.
17.55 Г. Сві ры даў. «Мя це лі ца». 
Му зыч ныя ілюст ра цыі да апо-
вес ці А.С. Пуш кі на.
18.30 А.С. Пуш кін. «Мед ны кон-
нік». Чы тае Мі ха іл Ка за коў.
19.00, 20.45, 1.25, 2.40 Су свет-
ныя скар бы.
19.15 «Доб рай но чы, ма лыя!»
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...»
21.00 «Тым ча сам».
21.50 Га ла сы ХХІ ста год дзя. 
Ва сіль Ге рэ ла.

22.20 «Стан цый ны на гляд чык». 
Маст. фільм.
23.45 Маст са вет.
23.50 «Эніг ма. Сэр Цім Сміт».
0.35 «Іва ноў». Се ры ял. 1-я се-
рыя.
1.40 «Толь кі Мо царт». Кан цэрт 
Ба ры са Бе ра зоў ска га і Аляк-
сея Уткі на.

6.00 «На ро джа ныя ў СССР». 
Найлеп шае. 2010 год.
6.55, 7.30, 11.30, 12.45, 13.55, 
14.45, 18.55, 20.30, 21.40, 23.00, 
0.45, 2.40, 3.40, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія.
7.10 Маст. фільм «Дзе гэ та ба-
чы лі, дзе гэ та чу лі».
8.00 Фільм-кан цэрт «Ад лі га». 
Юрый Шаў чук і гурт «ДДТ». 
1988 год.
9.00 «Быў час». 2009 год.
10.00 Маст. фільм «Жы ве та кі 
хло пец».
12.00 «Аку лы пя ра». Гурт «Ага-
та Кристи».
13.00 Дак. фільм «Вы ба ры-96. 
Страс ці па ўла дзе».
14.10 «Рок-н-рол ТБ». 1992 год.
15.00 Маст. фільм «Ма лень кая 
Ве ра».
17.05 «Фі ла со фія лё су».
18.00 «Се вА ло гія» з Се вам На ў-
га род ца вым: «За ба ро не ная му-
зы ка». 2004 год.
19.20 Маст. фільм «Еха лі мы, 
еха лі».
21.00, 3.00 «Мі ну лы час».
22.00 «На ро джа ныя ў СССР».
0.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1957. 
4-я част ка.
1.00 Маст. фільм «Да жы вём да 
па ня дзел ка».
4.00 «Кол ба ча су».

5.00, 8.30, 11.00, 14.00, 20.00 
Тэ ніс. «Ра лан Га рос». Муж чы-
ны. Фі нал.
6.30, 17.00, 23.00 Ве ла спорт. 
«Кры тэ ры ум Да фі нэ».
7.30, 19.00 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос». Жан чы ны. Фі нал.

9.30, 0.45 Фут бол. «Да ро га на 
еў ра».
10.00 Фех та ван не. Се рыя Гран-
пры.
12.00, 15.00, 18.15, 2.30 Тэ ніс. 
Тур нір ATP.
21.30, 1.1.5 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос». Най леп шае.
22.30 «Да ро га да зо ла та».
0.00 «Най леп шае з кон на га 
спор ту».
0.15, 1.10 Фут бол. Еў ра га лы.
0.20 Фут бол. Чэм пі я нат MLS. 
Най леп шыя мо ман ты.
2.15 Watts.

0.55 Ка ме дыя «Ох, ужо гэ тыя 
дзе ці».
2.35 Ка ме дыя «Ох, ужо гэ тыя 
баць кі».
4.10 Ка ме дыя «Ох, ужо гэ ты 
вод пуск».
5.45, 14.00, 14.50, 15.35 Скетч-
кам «Па між на мі».
6.10 Ка ме дыя «Пі жон».
7.50 Ме лад ра ма «Спра ва ў та-
бе».
9.30 Ка ме дыя «Па пры кме тах 
су мя шчаль нас ці».
11.10 Ка ме дыя «Спа чат ку ка-
хан не, по тым вя сел ле».
12.50 Се ры ял «Бы лыя».
14.15, 15.05 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».
16.00 Ка ме дыя «Вя лі кі Стэн».
17.55 Ка ме дыя «Цу доў ная чац-
вёр ка».
19.30 Ка ме дыя «Уце ка чы».
21.10 Ка ме дыя «Двое — гэ та 
за над та».
23.15 Ка ме дыя «Ба гі ня».

6.00 М/ф.
7.30 «Док тар І...»
8.00, 18.55, 1.50 «Па да ру нак 
лё су». Се ры ял.
9.40, 3.30 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял.
10.30, 4.20 «Па спра вах не паў-
на лет ніх». Дак. се ры ял.
11.30 «У май го дзі ця ці шос тае 
па чуц цё».

12.25 «Без пад ма ну».
13.15 «Рэ аль ная каз ка». Фільм 
— дзе цям.
15.05 «Ка мен ская». Се ры ял.
16.00 «На зад у СССР». Се ры-
ял.
17.00 «Пяць гіс то рый пра ка-
хан не». Дак. фільм.
17.55 «Ся мей ны дэ тэк тыў». 
Се ры ял.
20.55, 1.05 «М.У.Р». Се ры ял.
21.50 «Рэ ві зо ра».
22.45 «Раз ві тан не».
23.30 «Звыш на ту раль нае». Се-
ры ял.
0.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы». 
Се ры ял.
5.10 «Ча со ва да ступ ны».

6.10, 18.10 «Гер ца гі ня». Дра-
ма.
8.10, 4.35 «Со та вы». Тры лер.
9.55, 2.10 «Ка пі тан Крук». Фэн-
тэ зі.
12.30 «Без кам пра мі саў». Тры-
лер.
14.15 «Пра бач за ка хан не». Ме-
лад ра ма.
16.10 «Ку ды пры вод зяць ма-
ры». Дра ма.
20.10 «Шоўк». Ме лад ра ма.
22.10 «Лофт». Дра ма.
0.05 «Джобс: Ім пе рыя спа ку-
сы». Дра ма.

6.20 Ка ме дыя «Бар мен».
8.15, 2.30 Дра ма «Я не вяр ну-
ся».
10.20, 4.40 Дра ма «І не бы ло 
лепшага бра та».
12.20 Дэ тэк тыў «Брыль ян ты для 
дык та ту ры пра ле та ры я ту».
14.00 Ме лад ра ма «Бла сла ві це 
жан чы ну».
16.20 «Пу цёў ка ў жыц цё». Ра-
сія, пры го ды.
18.20 Дра ма «Па ха вай це мя не 
за плін ту сам».
20.20 Ме лад ра ма «На све це жы-
вуць ха ро шыя і доб рыя лю дзі».
22.20 Дэ тэк тыў «Прэ зумп цыя 
ві ны».

0.20 Дра ма «Не хле бам адзі-
ным».

6.00 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.
6.50, 13.40 Гуль ні ро зу му.
7.10, 13.10, 5.35 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці.
7.35, 17.05, 18.40, 21.00, 0.55, 
4.00 Су пер збу да ван ні Трэ ця га 
рэй ха.
8.20, 17.50 Су пер зброя Гіт ле-
ра.
9.10, 14.00, 19.30 Згуб ле ная рэ-
лік вія Хрыс та.
10.00, 14.45, 20.10 Да след -
чык 2.0.
10.45, 15.30 Сі ла пле ме ні.
11.35 Са праўд ны су пер кар.
12.20 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай.
16.20 Эк стрэ маль ныя да след-
чы кі.
21.45, 1.40, 4.50 Пад вод ныя 
тай ны Га лі по лі.
22.35 Зо на 51.
23.20, 2.30 Па ра нар маль нае.
0.10, 3.15 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф.

8.00 Раз бу раль ні кі ле генд.
9.00, 14.00, 21.30 Як гэ та ўстро-
е на?
9.30, 14.30, 21.00 Як гэ та зроб-
ле на?
10.00, 17.00 Па ляў ні чыя на 
скла ды.
11.00, 1.00, 7.10 Дзі кая кух ня.
12.00 Аку лы аў та тар гоў з Да-
ла са.
13.00, 20.00, 6.20 За гад кі пла-
не ты Зям ля.
15.00, 5.30 Хут кія і гуч ныя.
16.00, 2.55 Ма хі на та ры.
18.00 Хлоп цы з Юка на.
19.00 Па езд ка ўлег цы.
22.00 Вы жыць ра зам.
23.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
0.00 Пеш шу ўздоўж Ні ла.
2.00, 4.40 Ба гаж ныя вой ны.
3.50 Ма лан ка выя ка та стро фы.
4.15 Са праўд ныя афе рыс ты.
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СВЕТ ЛАЯ ГА ЛА ВА 
Ў БУК ЛЯХ

Што ты дзень у эфі ры тэ ле ка на-
ла «Бе ла русь 3» тэ ле вік та ры на 
«Раз маў ля ем па-бе ла рус ку». 
Для та го, каб стаць яе ўдзель-
ні ка мі, не аб ход на зай сці на сайт 
tvrgоmеl.bу або 3bеlаrus.bу і праз 
ба нер «Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку» за поў ніць 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 эфір, 
мож на з да па мо гай «Звяз ды». Ці 
ве да лі вы, што:

Кра мо ла (уста рэ лае) — мя цеж, 
бунт.

Кух таль (раз моў нае) — удар ку-
ла ком. Даць кух та ля.

Ку сан нік — не да е дзе ны ка ва ла чак 
хле ба. Я чу жых ку сан ні каў не ем.

Га ры шча — верх, вы шы ня; пра-
сто ра па між стол лю і да хам.

Ку мач — ба ваў ня ная тка ні на яр ка-
чыр во на га ко ле ру. Па хо дзіць з араб-
ска га kumas.

Бук лі (уста рэ лае) — за ві ты коль-
ца мі пу чок ва ла соў. Ад фран цуз ска га 
bоuсlеs.

Свет лая га ла ва — вель мі ра зум-
ны ча ла век; той, хто яс на і ла гіч на 
мыс ліць, раз ва жае. Бе ла рус кія ад-
па вед ні кі — з га ла вой, з ца ром у га-
ла ве, га ла ва ва рыць. Рус кія: семи 
пя дей во лбу.

Не па днях, а па га дзі нах — рас-
ці, раз ві вац ца вель мі хут ка. Бе ла ру сы 
яшчэ ска жуць: як гры бы пас ля даж-
джу, як на драж джах. Рус кія: как на 
дрож жах. Як прык лад — рад кі з вер-
ша ва най каз кі Але ся Які мо ві ча:

І на сла ву рос хлап чы на,
не па днях, а па га дзі нах...
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. 
іоst@zvіаzdа.bу

Хто лепшы?Хто лепшы?  ��

ЯК ЗА ПА ЛІЦЬ 
ТЭ ЛЕ ЗОР КУ
Гэ тым пы тан нем за да лі ся ў 
тэ ле ра дыё кам па ніі «Го мель» 
і... па ча лі рэа лі за цыю пра ек та
«Дзі ця чая га дзі на на Бе ла русь 4». 
Вя дзен не пе ра да чы па пла -
нах ства раль ні каў бу дуць ажыц-
цяў ляць хлоп чы кі і дзяў чын кі. З 
лю та га па ра ё нах пра хо дзі лі рэ-
гі я наль ныя ад бо ры школь ні каў 
для ўдзе лу ў паў фі на ле.

Бацькі ак тыў на пад трым лі ва лі 
на шчад каў і за ку лі са мі Го мель ска га 
аб лас но га дра ма тыч на га тэ ат ра, дзе 
пра хо дзі ла яск ра вае шоу, ар га ні за ва-
нае пры пад трым цы ўпраў лен ня аду-
ка цыі Го мель ска га абл вы кан ка ма.

У паў фі нал кон кур су-кас тын гу 
«Юная тэ ле зор ка» вый шла амаль 
сот ня школь ні каў з усіх ра ё наў Го-
мель шчы ны. Да зво ле на бы ло ўсё: 
спя ваць, тан ца ваць, бай кі рас каз-
ваць. Да та го ж, жу ры за да ва ла свае 
пы тан ні прэ тэн дэн там, у тым лі ку на 
бе ла рус кай мо ве. Да рэ чы, вы свет-
лі ла ся, што зу сім не мно гія юныя яе 
ве да юць і лю бяць.

У фі нал вый шлі 25 дзя цей роз ных 
уз рос таў. Асаб лі ва па ра да ва лі ўсіх 
школь ні кі Свет ла гор ска і Рэ чы цы. 
Жу ры да пус ціла ў фі нал прад стаў ні-
коў з гэ тых рай цэнт раў усёй ка ман-
дай. Фі нал прэ тэн дэн таў на тэ ле вя-
ду чыя ад бу дзец ца 20 чэр ве ня. Па яго 
вы ні ках бу дуць вы зна ча ны дзве па ры 
(у роз ных уз рос та вых ка тэ го ры ях) міс 
і міс тар тэ ле ка на ла «Бе ла русь-4. Го-
мель». За ста ец ца ак ту аль най і на мі-
на цыя сім па тый гле да чоў.

Па куль жа фі на ліс ты-школь ні кі 
атрым лі ва юць аса ло ду не ад па чат ку 
ка ні кул, а ад зды мак тэ ле ро лі каў, якія 
па він ны да па маг чы мак сі маль на рас-
крыць іх твор чую асо бу. Да рэ чы, на 
фі нал кон кур су ў жу ры за про ша на кі-
раў ніц тва тэ ле ка на ла «Бе ла русь 3».

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
іost@zvіazda.by

�
















