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6.00, 4.00 «PLAY».
7.30 М/ф «Смя ша ры кі».
8.00, 10.30, 17.00, 0.30 Скетч-
шоу «6 кад раў».
8.30 Се ры ял «Ва ро ні ны».
9.00 «Я па даю на раз вод».
10.00 Се ры ял «Ан жа лі ка».
11.00, 18.00 Се ры ял «Кух ня».
12.00 Ба я вік «Вя лі кі Стэн».
14.05 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».
14.30, 17.30 «Ла ві мо мант».
15.00 Се ры ял «Ад ной чы ў мі-
лі цыі».
16.00, 3.00 «Да вай раз вя дзём-
ся!».
19.00 Тэ ле се ры ял «Ма ла дзёж-
ка 2».
20.00 Сіт ком «Ся мей ны біз-
нес».
21.10 Ба я вік «Сюр прыз».
23.00 «Ураль скія пель ме ні».
0.30 «Дур ні і да ро гі».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва ныя».

7.00 «Еў рань юс».
10.00 Маст. фільм «Су во раў».
11.50 Дак. фільм «Го нар мун-
дзі ра».
12.30 Кан цэрт Цэнт раль на га 
ва ен на га ар кест ра Мі ніс тэр-
ства аба ро ны РФ у ММДМ.
13.25, 1.40 Дак. фільм «Га ла-
па гос кія аст ра вы». «Эва лю-
цыя».
14.20 Хрус таль ны баль «Хрус-
таль най Ту ран дот» у го нар 
Ула дзі мі ра Эту ша.
15.40 Дак. фільм «Аса вец. Моц 
ду ху».
16.25 Му зыч ная па ста ноў ка 
па кні зе ар хі манд ры та Ці ха на 
(Шаў ку но ва) «Не свя тыя свя-
тыя».
18.00 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...».
18.55 Маст. фільм «Эс кад рон 
гу сар ля ту чых».
21.35 У гас цях у Эль да ра Ра-
за на ва. Твор чы ве чар Сяр гея 
Пус ке па лі са.
22.40 Маст. фільм «Прос тыя 
рэ чы».
0.30 «Кі нес коп». 65-ы Бер лін-
скі МКФ.

1.10 Кан цэрт Дзяр жаў на га ка-
мер на га ар кест ра джа за вай 
му зы кі ім. А. Лун дстрэ ма пад 
кі раў ніц твам Г. Га ра ня на.
2.35 А. Ха ча ту ран. Сю і та з ба-
ле та «Га я нэ».

6.00, 0.00 «Ве чар пе сень кам-
па зі та ра А. Аст роў ска га ў Ка-
лон най за ле До ма Са юзаў». 
1984 год.
6.50 «Ра ніш няя пош та» ў гас-
цях у «Са ла ні». 1988 год.
7.25 «Ва кол сме ху». Бе не фіс 
пісь мен ні ка С. Аль та ва. 1990 
год.
8.40 «Спя вае Мі ка лай Гна-
цюк». 1991 год.
9.25, 1.00 Кан цэрт за меж най 
эст ра ды.
10.00, 15.55 Тэ ле фільм «Ка ме-
дыя па мы лак». 1978 год.
11.05, 17.00 «Зор ны дыск». 
Кан цэрт. 1989 год.
12.00 «Па куль усе до ма». 1993 
год.
12.35 Дак. фільм «Бліз кае 
ася род дзе Анд рэя Кан ча лоў-
ска га».
13.20 «У су бо ту ве ча рам». 
«Су стрэ ча ў клу бе «МММ». 
1991 год.
14.45 Кан цэрт «Вер ні саж Ільі 
Рэз ні ка». 1988 год.
18.00 «Ма ра фон-15». 1991 
год.
19.15 «Му зыч ная ма за і ка». 
1993 год.
19.40 Тэ ле спек такль «Са ба ка 
Бас кер ві ляў». 1-я се рыя. 1971 
год.
21.00, 3.00 Пра гра ма «Час».
22.00 «На ро джа ныя ў СССР».
23.00 «Кан цэрт да Дня аба рон-
цаў Ай чы ны». 1-е ад дзя лен не. 
1993 год.
1.20 Тэ ле фільм «След ства вя-
дуць зна та кі».
4.00 «Кол ба ча су».
5.00 Пра гра ма «По гляд». 1989 
год. 2-я част ка.

10.30, 11.45 Су пер байк. Чэм пі-
я нат све ту.
11.00 Су пер спорт. Чэм пі я нат 
све ту.

12.30 Страль ба з лу ка.
13.00, 20.15 Ве ла спорт.
14.00, 16.45, 21.45, 2.15 Скач кі 
на лы жах з трамп лі на. Чэм пі я-
нат све ту.
15.00, 0.30 Лыж нае двая бор'е. 
Чэм пі я нат све ту.
15.45, 1.15 Лыж ныя гон кі. Чэм-
пі я нат све ту.
18.00 Сну кер. Welsh Open. Фі-
нал.
19.30 Фут бол. Еў ра га лы.
21.15 All Sports.
22.45 WATTS.
23.00 Пра рэ слінг.

6.00, 9.50, 3.10 Се ры ял «Па кет-
ная здзел ка».
6.45 Ка ме дыя «Ос цін Паў эрс: 
ча ла век-за гад ка між на род на га 
маш та бу».
8.25 Ка ме дыя «Згубленыя ў 
ле се».
10.10, 17.45, 22.00 Се ры ял 
«Ну мар адзін спа дар Кхан».
10.45 Ка ме дыя «Ос кар».
12.35 Ка ме дыя «Снеж ная ня-
вес та».
14.00, 14.50, 15.30 «Ка ме ды-
ян ты (шоу)».
14.25, 15.15, 18.10, 0.55, 2.50, 
5.45 Скетч ком «Па між на мі».
16.00 Ка ме дыя «У на гу!».
18.30 Ка ме дыя «Вік тар».
20.20 Ка ме дыя «Зноў у гуль-
ні».
23.10 Ка ме дыя «Ка хан не — гэ-
та для два іх».
1.15 Ка ме дыя «Вя лі кае вя сел-
ле».
4.00 Ка ме дыя «Госць у до-
ме».

6.00 М/ф.
7.15 «Док тар І...».
7.45, 18.50, 1.15 Се ры ял «Цу-
доў нае ста год дзе».
9.30, 4.25 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
11.10, 17.55 Дак. се ры ял 
«Спра ва Аста ха ва».
12.00, 17.00 Дак. се ры ял «Сак-
рэ ты эк стра сэн саў».
12.55 Маст. фільм «Кан да-
гар».
14.45 «Сто пы тан няў да рос-
ла му».

15.30 «Зор ныя гіс то рыі».
16.30, 3.05 «Не рас кры тыя тай-
ны».
20.55 Се ры ял «По шу кі до ка-
заў».
21.55, 3.00 Маст. фільм «Толь-
кі ты».
23.35 Се ры ял «Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы».
0.20 «Ча со ва да ступ ны».
5.15 Се ры ял «Аў ро ра».

6.30 Тры лер «Чыр во ны дра-
кон».
8.35 Дра ма «МЫ. Ве рым у ка-
хан не».
10.35 Дра ма «Скарб».
12.30 Ка ме дыя «Квар тэт».
14.15 Дра ма «Тры май рытм».
16.15, 4.00 Ба я вік «Га лі вуд скія 
ко пы».
18.15 Ка ме дыя «Поў нач у Па-
ры жы».
20.00 Ме лад ра ма «Сло вы».
22.00 Дра ма «Вя лі кія над зеі».
0.15 Ме лад ра ма «Ся мей ка 
Джон саў».
2.00 Тры лер «Па ляў ні чы на за-
бой цаў».

6.20 Фільм-каз ка «Агонь, ва да 
і... мед ныя тру бы».
7.50 Дра ма «Ве ра бей».
9.20 М/ф «Кар лік Нос».
10.40 Дра ма «Вя зень зам ка 
Іф».
14.40 Ба я вік «Вась мёр ка».
16.10 Дра ма «Не ба па ўшых».
18.10 Дра ма «Ле ген да № 17».
20.20 Ба я вік «Дзень Д».
21.45 Дра ма «Ка ля фут бо ла».
23.20 Ка ме дыя «Джэнтль ме-
ны, уда чы!».
1.00 Ба я вік «Аса біс ты ну-
мар».
3.00 Ба я вік «Не бяс печ ныя 
гаст ро лі».
4.30 Ка ме дыя «Іван Броў кін на 
ца лі не».

6.00 Ме га за во ды.
6.45, 12.40, 18.45, 22.55, 2.40 
Зра бі або па мры.
7.30, 13.25, 19.10, 22.30, 2.15, 

5.15 На ву ко выя не да рэ чнас ці.
7.55, 13.50 Кі ра ван не на тоў-
пам.
8.15 Вя лі кія рэй ды Дру гой су-
свет най вай ны.
9.40 90-я: дзе ся ці год дзе, якое 
нас аб' яд на ла.
10.25, 14.10, 19.30 Гіс то рыя 
ежы.
11.10 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
11.55 Зо ла та Юка на.
14.55, 20.15 Перш за ўсё — са-
ма лё ты.
15.45 Го рад му ра шак.
16.30 Дзі кая пры ро да Аме-
ры кі.
17.15 Дзя сят ка леп шых фа та-
гра фій Нэшнл Джы ёг ра фік.
18.00 Стра ча ны лін кар Гіт ле-
ра.
21.00, 0.45, 3.45 Су пер збу да-
ван ні Трэ ця га рэй ха.
21.45, 1.30, 4.30 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф.
23.15 Мя жа.
0.00 Эва ку а цыя Зям лі.
3.00 Дзень «Д».

8.00, 10.55, 15.55, 21.20 Як гэ та 
зроб ле на?
8.25, 10.30, 15.30, 21.45 Як гэ та 
ўстро е на?
8.50, 11.20 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
9.40, 13.50 У па го ні за кла сі-
кай.
12.10, 18.00 Па ляў ні чыя на 
скла ды.
13.00, 22.10, 7.05 Го лыя і на-
па ло ха ныя.
14.40, 6.05 Што бы ло да лей?
16.20, 19.40, 4.25 Хут кія і гуч-
ныя.
17.10, 5.15 Ма хі на та ры.
18.50 Мя цеж ні кі ле дзя но га во-
зе ра.
20.30 Эфект Кар ба на ра.
23.00 Вост раў.
23.50 Гуль ня на жыц цё.
0.40, 3.35 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
1.30 Top Gear.
2.20 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
2.45 Са праўд ныя афе рыс ты.

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, 0.40 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 0.20 Зо на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Клуб рэ дак та раў.
10.40, 20.00 Ме лад ра ма 
«Зоя».
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.45 Ба я вік «Ход у ад каз».
13.35 Ка ме дыя «Да зволь це 
ця бе па ца ла ваць... на вя сел-
лі».
15.10, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.45 Ка ме дыя «Да зволь це 
ця бе па ца ла ваць... Баць ка 
ня вес ты».
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
21.00 Па на ра ма.
21.40 Фо рум.
22.40 Ура чыс ты сход і свя точ-
ны кан цэрт, пры све ча ныя Дню 
аба рон цаў Ай чы ны і Уз бро е-
ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
0.55 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 10.05, 21.20 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05, 16.45 Ба я вік «Ку лі нар 
2».
10.35 Се ры ял «Лан дыш се-
раб рыс ты». 1-я і 2 я се рыі.
12.20 Се ры ял «Ба фі — зні-
шчаль ні ца вам пі раў».
14.45 «Соmеdу Батл». Без ме-
жаў». За ключ ны вы пуск.
16.35 Ха чу ў тэ ле ві зар!
17.50, 0.00 Се ры ял «Ка хан не 
на ра ё не».
18.50 Се ры ял «Ін тэр ны».
19.50 «Ха чу ў тэ ле ві зар».
20.20 Се ры ял «Як я су стрэў 
ва шу ма му».
20.50 Рэ аль ны свет.
21.25 КЕ НО.
21.30 Дэ тэк тыў «Пад ма ні 
мя не».

23.15 Фэн тэ зі «Усё ма гут ныя 
Джон са ны».

7.15 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 16.10 «Дыя@блог P.S».
8.25, 15.05, 16.35 «Раз маў ля-
ем па-бе ла рус ку».
8.30 «Гу сар на да ху». Ме-
ладра ма.
10.35 «Культ пра свет».
11.10 «Сто пер шы». Дра ма. 
1-я і 2-я се рыі.
13.35 Кан цэрт Ака дэ міч на га 
ан самб ля пес ні і тан ца Ра сій-
скай ар міі імя А.В. Аляк санд-
ра ва.
14.50 «Ака дэ мія пос пе ху». 
Дак. фільм.
15.10 «Ка мер тон». Кам па зі-
тар, на род ны ар тыст Бе ла ру сі 
Сяр гей Кар тэс.
15.40 «Гваз дзік». Дра ма.
16.40 «За ла тая гусь». Фільм-
каз ка.

17.50 Кан цэрт Ака дэ міч на га 
ан самб ля пес ні і тан ца Уз бро е-
ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
19.30 «Яны сыш лі з ня бё-
саў». Дра ма.
20.45 «Ка лы хан ка».
21.05 Хіт-па рад. «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».
21.55 «Дыя@блог». «Пра лі-
та ра ту ру».
22.20 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.

22.50 «Под ых струн». Му зыч-
ная пра гра ма. Фес ты валь 
бар даў скай пес ні «Све ча го-
ре ла...».
23.30 «Лё сы па лон ных ге не-
ра лаў». Дак. се ры ял. Фільм 
пер шы «Уман ская яма».

7.00, 0.55 PRO спорт. На ві ны.
8.00 Бас кет бол. НБА. «Ва-
шынг тон» — «Дэт ройт».
9.55 Бія тлон. Ма ла дзёж ны 
чэм пі я нат све ту ў Раў бі чах. 
Эс та фе та. Дзяў ча ты.
11.30 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Мінск) — «Ды на ма» (Ры га).
13.25 Бія тлон. Ма ла дзёж ны 
чэм пі я нат све ту ў Раў бі чах. 
Эс та фе та. Юна кі.
15.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
15.30, 22.00 Тэ ніс. Тур нір ВТА. 
До ха.
18.55 Ха кей. Чэм пі я нат Бе-
ла ру сі. «Юнац тва» (Мінск) — 
«Ды на ма» (Ма ла дзеч на).
21.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.
0.05 Еў ра пей скі по кер ны тур.

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, 11.10 Маст. фільм 
«Слу жы лі два та ва ры шы».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
12.00, 13.10 Ле ген дар нае кі-
но ў ко ле ры. Маст. фільм 
«Афі цэ ры».
13.50, 16.15 Маст. фільм «Ды-
вер сант».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік. «Ге-
ор гій Жу каў. Паст ка для кам-
ко ра».
18.50 Свя точ ны кан цэрт да 
Дня аба рон цаў Ай чы ны.
21.05 «Спра ва прын цы пу».
22.15 Цы ры мо нія ўру чэн ня 
прэ міі «Ос кар-2015».
0.15 Дра ма «Гер ца гі ня».
2.10 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, 17.20 «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».
9.50 «Вя лі кае сне дан не».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.30 «Не хлу сі мне!».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.25 «Та кі лёс».
15.10 «Ін шая кра і на». «Мал до-
ва: гіс то рыя смуг лян кі».
15.50 «Ежа ба гоў».
16.50 Се ры ял «Во вач ка».
18.35 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «За гад кі ля та ю чых та-
ле рак».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Маст. фільм «72 мет-
ры».
23.00 «Ты дзень спор ту».
23.30 Маст. фільм «Вяс но вы 
за клік».
1.05 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «НЛА. Сак рэт ныя ма тэ-
ры я лы».

6.00 М/ф.
8.05 Маст. фільм «Вол га-
Вол га».
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 «Лю бі мыя ак цё ры».
10.45, 23.25 Се ры ял «Гар дэ-
ма ры ны, на пе рад!».
16.15 Се ры ял «Пят роў ка, 38. 
Ка ман да Ся мё на ва».
18.15 Се ры ял «Іса еў».
4.45 Дак. се ры ял «Ма лень кія 
тай ны вя лі кіх лю дзей».

7.00 «Па кой сме ху».
8.20 Маст. фільм «Вый сці за-
муж за ка пі та на».
10.00 «Кар ці на све ту».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00 Маст. фільм «Афі цэ ры».

12.50 «Крым ская ле ген да».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.00, 20.00 Вест кі.
14.20, 17.00, 20.35 Да Дня 
аба рон цаў Ай чы ны. Се ры-
ял «Бе ра гі».
21.40, 23.10 Маст. фільм 
«Пад дуб ны».
0.00 Маст. фільм «Два ка пі-
та ны».

6.10 «Іх но ра вы».
6.40 «Чыс та сар дэч нае пры-
знан не».
7.20 Агляд.
7.50, 8.20 «Спра ва ўра чоў».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сён-
ня.
9.00, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
12.00 «Суд пры сяж ных».
13.20 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.20 «Ядзім до ма».
14.50 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
15.50 Дэ тэк тыў «Мсці вец».
19.25 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч».
23.00 Ба я вік «Ад стаў нік-3».
0.45 «Улас ны го нар». «Па лы-
мя ны ма тор кра і ны».

7.00, 13.35, 19.50, 20.55, 0.00 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.30 «Сён ня клюе».
8.00, 19.55 Се ры ял «Клю чы 
ад без да ні».
8.45 «Кі на блак нот».
9.00 Се ры ял «Ра бін зон Кру-
за».
10.30 Ка ме дыя «Пра бед на га 
гу са ра за моў це сло ва».
13.40 Се ры ял «Чар ця ня».
15.15, 19.35 «Хат няя кра ма».
16.30 «Зо ла та маў чан ня».
17.00 Се ры ял «Іх пе ра блы та-
лі ў рад до ме».
18.30 Се ры ял «Вы са ка род-
ная жан чы на».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Пі я ніст».
23.40 Се ры ял «Пры га рад».
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Пуль хны стэль мах 
сеў у лу жы ну

Што ты дзень у эфі 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 ні ка мі, не аб ход-
на зай сці на сайт tvrgomel.by 
або 3belarus.by 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. Па пя рэд не ж 
пра ве рыць сваё ве дан не род-
най мо вы мож на з да па мо гай 
«Звяз ды». Ці ве да лі вы, што:

Лё сы (пры мет нік) — за да во ле-
ны, шчас лі вы, ра ды. У «Но вай зям лі» 
Яку ба Ко ла са чы та ем:

Ан тось, як сон ца, за свя ціў ся:
Даў но аб чоў не ён сму ціў ся.
Да до му дзядзь ка ехаў ЛЁ СЫ,
Кла дзе ён чо вен на ка лё сы.
Пу ́ль хны — мяк кі, пух лы (быц-

цам на дзьму ты). Сло ва «пуль хны» 
за па зы ча на з поль скай мо вы, у якой 
так пер ша па чат ко ва ка за лі пра хлеб 
або цес та.

Стэ́ль мах — май стар, які ро біць 
драў ля ныя са ні. Да рэ чы, сло ва ўжы-
ва ла ся яшчэ ў ста ра бе ла рус кім лек-
сі ко не. Гу ча ла яно, як «столмахъ», 
што зна чыць ста ляр, ка рэт нік.

Пры ́мхі — за ба бо ны, за ба бон ныя 
пры кме ты. Пят русь Броў ка пі саў:

«І хоць Алесь ні ко лі не ве рыў ні ў 
якія за ба бо ны і пры мхі, са рваў ра мо-
нак і па чаў ва ра жыць».

Ста до́ ла — ка нюш ня на за ез ным 
два ры, вя лі кі хлеў. Да да дзім, ста до-
ла — за па зы ча нае сло ва з поль скай 
і чэш скай моў, у якіх гэ та хлеў, стой-
ла.

Цы ́ бік — па кет або скрын ка з ча-
ем. Ра ней цы бік умя шчаў ад 40 фун-
таў чаю, сён ня гэ та ка ля 400 гра-
маў.

Сес ці ў лу жы ну — па цяр пець 
няўда чу, апы нуц ца ў ня ём кім, смеш-
ным ста но ві шчы. Па-бе ла рус ку яшчэ 
ска жуць: па шыц ца ў дур ні, сес ці на 
ба бы, па-рус ку — «сесть в ка ло шу».

Як га ра з плеч — па зба віц ца кло-
па ту, ад чуць па лёг ку пас ля ня ўдач, 
пе ра жы ван няў. Бе ла рус кі ана лаг — 
як ка мень з пля чэй зва ліў ся, рус кі — 
«от лег ло от серд ца».

Чар го выя вы пус кі тэ ле вік та ры ны 
гля дзі це ў эфі ры «Бе ла русь 3» кож-
ную су бо ту ў 11.10—11.25.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі  ��

НА ВУ КА — 
ГЭ ТА ЗА БАЎ НА!

Пры нам сі, у та кім фар ма це пла-
нуе пра во дзіць эк скур сіі ў ла ба-
ра то рыі но вы пра ект «На ву ко вае 
шоу пра фе са ра Ад кры ва шкі на», 
што стар туе ў най блі жэй шую су-
бо ту на тэ ле ка на ле «Бе ла русь 
2». Яно і зра зу ме ла: у гос ці да 
ву чо ных за пра ша юц ца... дзе ці.

Хто та кі на са мрэч пра фе сар Ад-
кры ва шкін, ства раль ні кі шоу да гэ-
туль тры ма юць у сак рэ це. За тое за-
ваб лі ва юць абя цан ня мі рас па вес ці, 
як зда быць снег ле там і вы ра біць 
мы ла сва і мі ру ка мі, як пра штурх нуць 
ку ры нае яй ка скрозь вуз кае рыль ца 
бу тэль кі і да вес ці ва ду да кі пен ня з 
да па мо гай рук. Зрэш ты, як за пэў ні-
вае вы ка наў чы прад зю сар «Бе ла русь 
2» Ягор Шоль кін, «На ву ко вае шоу 
пра фе са ра Ад кры ва шкі на» вы дат на 
па ды хо дзіць і для агуль на ся мей на га 
пра гля ду: «Час та баць кі за хо дзяць у 
ту пік, як рас тлу ма чыць дзе цям скла-
да ныя рэ чы прос ты мі сло ва мі. У нас 
як раз гэ та і ро біц ца — ве се ла, за хап-
ляль на, без сум ных фор мул і нуд ных 
тлу ма чэн няў».

Як гэ та бу дзе вы гля даць на спра-
ве, да ве да ем ся ўжо з пер ша га вы-
пус ку шоу — 21 лю та га ў 10.50.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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