Es uz sniega
Es ziemu uzskatu par labu gadalaiku, protams, man vasara patīk labāk, bet ziema ir
ļoti skaists gadalaiks. Visapkārt ir balta sniega sega, koki ir aptinušies ar sniega
pūkaino vilnu. Un es to ziemā patiešām izbaudu. Man patīk slidot pa gludo, spīdošo
ledu, kā arī pikoties ar sniega pūkām un velt sniegavīrus kopā ar citiem bērniem...
Ziemas tumšajos vakaros manā sirdī ir siltuma sajūta, lai cik auksts ārā būtu! Tāpēc
ka ārā ir balts mirdzošs sniedziņš! Ziemā ir ļoti jautri, vienīgais trūkums ir tas, ka ir
ļoti auksts un ir jāģērbjas ļoti biezās drēbēs. Bet ziemas priekus izbaudīt gatavs ir
katrs! Manuprāt, ziemas priekus izbauda katrs bērns - liels vai mazs! Pat pieaugušie!
Ziema šogad nav tik patīkami mūs pārsteigusi kā citus gadus, jo ārā ir dubļi un
nejauki laika apstākļi.... Bet citas ziemas man ļoti patīk vērot ziemas dabu, kā tā ir
ietinusi kokus savā sniega segā, lai tie pa ziemu var pasnaust. Iecavā dažus gadus
varēja slidot uz sporta laukuma. Man ļoti patīk slidot! Tas ir mans ziemas hobijs....
Tāpēc man nepatīk, ka nav ledus. Un katru ziemu es ar prieku uzkāpju uz ledus ar
slidām kājās! Bet ir arī citi ziemas prieki, kā piemēram pikoties! Man patīk ziemā
pikoties ar brāļiem, vai velt sniegavīrus ar draudzenēm. Ziemas prieki ir ļoti daudz un
dažādi un katram savi!
Man, piemēram, ejot uz kalniņu, ir jāvelk silts džemperis, pa virsu biezā sniega
jaka, kā arī biezās sniega bikses, kas nelaiž cauri ūdeni! Man jāvelk tik biezas drēbes,
tāpēc lai es nebūtu slapja un nesaslimtu, jo ārā ir ļoti auksts! Un kuram tad gribas
sēdēt mājās slimam ar temperatūru, klepu, iesnām, sāpošu kaklu vai citām kaitēm? Un
tā dēļ kavēt mācības? Domāju. ka nevienam. Skolu bērni gan jau labprāt kavētu, bet,
ja esi slims, guli gultā un ārā arī neej! Tāpēc es ziemā ģērbjos silti!
Iecavā tā teikt iecienītākais kalniņš uz kuru iet ziemā, ir tā saucamais Divkalniņš,
vismaz tā to iesaukuši esam mēs, bērni. Tur katru ziemu ir pilns ar bērniem, gan
lieliem, gan maziem, kā arī dažiem bērniem nāk līdzi vecāki. Es ar saviem brāļiem arī
eju uz kalniņu, tad kad ir sniegs. Vislabāk uz kalniņa ir izpriecāties, tad kad tur jau ir
piesalis ledus, tad var šļūkt arī uz dibena, ja ir ūdeni necaurlaidīgas biezas bikses... Es
uzskatu, ka bērni ziemu pavada ļoti labi, jo ir visādi prieki un netrūkst ideju! Bērnus
ziemā arī apmierina slidenie celiņi, man arī patīk iet uz skolu slidinoties, bet veciem
cilvēkiem un pieaugušajiem tas traucē, jo var nokrist.... Tāpēc celiņus nober ar
smiltīm vai sāli. Un tas mani reizēm apbēdina, bet nevar jau domāt tikai par sevi!
Tāpēc es saprotu, ka tas ir vajadzīgs.
Man patīk ziema un es ceru, ka šogad arī sniegs mūs iepriecinās uz ilgāku laiku! Un
ziemā nav ko bēdā,t kad ir auksti, ziema ir jāizbauda! Tāpēc es novēlu visiem
priecāties un izbaudīt ziemas priekus!
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