
BĒRNI UZ SNIEGA
 
   Ziemā bērniem ir daudz ko darīt gan ārā, gan iekšā. Mana visiecienītākā nodarbe ir
slidošana un tējas dzeršana, kamēr skatos kādu jauku filmu. Tik tiešām ir tik daudz
jauku un interesantu lietu, ko tu vari darīt ārā ziemā kopā ar draugiem, vai vienkārši
pavadot laiku kopā ar ģimeni.
   Es domāju, ka visi bērni, kuri izbauda un kuriem patīk ziema, vismaz vienreiz savā
mūžā ir uzcēluši sniegavīru. Tas taču ir tik aizraujoši uztaisīt sniegavīram pašam savu
personību, pieliekot tam klāt šalli vai cepuri, vai arī kaut mazāko podziņu, kura atšķirs
tavu uzcelto sniegavīru no citiem. Var arī uztaisīt savam sniegavīram veselu ģimeni
vai dažus draugus. Ja negribas celt sniegavīru, var doties laukā slēpot ar slēpēm.
  Vari iet slēpot ar draugiem vai viens pats. Bet ja īsti nav kur slēpot, bet tev ļoti patīk
slēpot, var aizbraukt uz kalnu, kur slēpo arī citi bērni. Slēpojot kalnā tu vari iepazīt
jaunus draugus. Tas ir tik jauki kopā ar visiem pacēlājā doties augšā un pēc tam slaidi
nolaisties lejā tā, ka vējš svilpo gar ausīm. Turpat kalnā var arī braukt ar sniega dēli.
    Slidošana var aizraut gan zēnus, gan meitenes. Meitenes var slidot prieka pēc vai
arī griezt piruetes. Zēni var spēlēt hokeju vai sacensties, kurš slido visātrāk. Man patīk
slidot uz dabīgā ledus. Aizsalis dīķis ir vislabākā vieta slidošanai. Bet to var darīt tikai
tad, kad ledus jau ir pietiekami biezs un droši var kāpt virsū. Slidojot ārā, var arī
baudīt jauko ziemas laiku. Ledus hallēs ir pārāk daudz cilvēku. Es ar draugiem
braucam slidot katru ziemu. Mēs spēlējam hokeju - zēni pret meitenēm. 
  Visjautrākā nodarbe, kad ir vienalga, vai snieg vai ir auksts, ir braukšana ar
ragaviņām. Ir tikai silti jāsaģērbjas un jābūt normālai sniega kārtai. Mūsu pilsētā
vispopulārākā vieta, kur braukt ar ragaviņām ir Divkalniņš. Tur brauc gan bērni no
bērnudārza, gan no skolas un pat pieaugušie. Lai gan ļoti gribētos, lai mūsu kalniņš ir
lielāks. Taču ar to arī pietiek, lai kārtīgi izpriecātos. Sniegā var taisīt eņģelīšus.
  Ziemā man patīk iet ārā ar manu suni Gloriju un skriet pa lauku, kas atrodas blakus
mūsu mājai. Glorija ir haskijs, tāpēc viņa man palīdz skriet pa lauku. Ar Gloriju mēs
vārtāmies pa sniegu. Ziemā man ar draugiem ir radusies jauna tradīcija, lāsteku ēšana.
Kad līp sniegs, un ar draugiem nav ko darīt, varam iet ārā pikoties, celt sniega
cietokšņus, un rīkot sniega kaujas. Pikoties ir vēl interesantāk, kad ir komandas, un
liela vieta, kur skriet. Es neatceros, ka nebūtu bijusi tāda ziema, kad ir sniegs, un es
neesmu pikojusies. Katru gadu es ar brāli ejam pikoties mūsu dārzā. Bet dažreiz mēs
pārāk daudz aizraujamies un, kad ir laiks iet iekšā, mūsu nevar atpazīt no tā sniega
daudzuma, kas mums ir pielipis klāt pie mūsu drēbēm. Vienu gadu, kad sniegs pie
mums bija ļoti daudz sasnidzis, brālis mani apraka sniegā, tā, ka varēja redzēt tikai
manu galvu. Bez šaubām viss sniegs aizgāja aiz apkakles un tas nebija pārāk
patīkami, bet tās visas ir manas labākās ziemas atmiņas, kuras man jebkad ir bijušas.
Šīs visas ir lietas, kuras es kādreiz esmu darījusi, un droši vien arī turpināšu darīt.
   Ziemā nav svarīgi, vai esi vecs vai jauns, vai laukā snieg, vai arī ir stindzinošs
aukstums. Tu nekad neesi pārāk vecs, lai neietu ārā un nepavadītu labi laiku. Ārā ir
sasnidzis sniegs un ir milzīgs kupenu kalns, kurā tu vari ielekt. Ir tik daudz lietu, ko
var darīt, nesēdi iekšā un negarlaikojies, bet dari! Kamēr vēl var izbaudīt ziemu, to
vajag darīt. Kaut vai vienkāršas pastaigas pa piesnigušu mežu. Ziemā mežā valda liels
klusums, zem kājām gurkst sniegs, kaut kur dzirdama dzeņa kalšana. Un pie mazākās
pieskaršanās egles zaram, viss sniegs sabirst tev uz galvas. Tās ir neatņemamas lietas
no ziemas. Pat viena lieta, ko tu vari izdarīt ārā, var padarīt tavu dienu interesantāku.
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