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«Flobee» - flo apzīmē floral (kas 

ir puķes), bee apzīmē bites. 

Īpašības jeb piedēvētās darbības: 

dod cerību, rada labu augsni. 

Apvienoju puķes, bites un galvas 

kausu, kas ir attēlots kā bišu 

pūznis. Šis nav normāls tēls. Bites 

rada augsnei cerību, bet dēļ 

cilvēku darbības, tām draud 

izmiršana. Ja tēls būtu vesels, tad 

galvas kauss būtu pilns, bet 

caurumi tajā apzīmē cilvēku 

darbību. Lai arī “flobee” ir bojāts 

un no tā tek ārā medus, bites tik 

un tā cīnās un mēģina uzturēt 

darbību. (Iedvesmojos no jūsu 

stundā parādītā darba par lopiņu 

ar galvas kausu un vēlējos arī 

radīt fantāzijas tēlu, kam ir 

iekšēja doma)

PAULA



Kādā okeānā mīt 

Zivspārnis. Kad ir 

pilnmēness, tas lido 

līdz mēnesim. Un tam 

pievienojas arī labās 

raganas. Viņiem notiek 

dažādi rituāli un viņi 

dejo. Mēness sāk 

izstarot krāsaino 

mēnesgaismu. Tas 

nozīmē, ka pasaule 

paliek labāka!

MARGARITA



DMITRI



Sarkanā ēna:Reiz dzīvoja kāds mazs 
zirneklis, viņš nebija kā visi citi... Vecāki 
viņam vienmēr bija teikuši, lai pie cilvēkiem 
nelien, bet mazais zirneklītis neklausīja, 
viņam viņus patika vērot. Kad bija jau viņš 
izaudzis pusaudža vecumā, tas gāja savā 
ikdienas apskatē pie cilvēkiem, bet tas 
nebeidzās labi. Viens no cilvēkiem viņu bija 
pamanījis un gandrīz nospiedis. Zirneklis par 
mata tiesu tika sveikā cauri, viņš bija 
briesmīgi nobijies, bet tajā pašā laikā ļoti 
dusmīgs. Šis notikums diezgan negatīvi skāra 
viņu, tādēļ kad izauga, viņš kļuva par mušu 
slepkavu. Par tādu viņš kļuva ne tādēļ, ka to 
izbaudīja, bet gan tādēļ, ka viņam iekšā 
valdīja dusmas. Dusmas uz cilvēkiem, tie pat 
nedomā kā mēs jūtamies, viņi jau nesaprot, 
ka mums arī ir bailes, tikai un vienīgi domā 
par sevi. Tad jau labāk ja tu netiec redzēts 
un cienīts, izcelies, ne gaismā un labumā, 
bet savā sarkanajā ēnā...

ANETE



Kādu dienu zinātnieki gāja gar 

ceļu un uzgāja ievainotu suni. 

Sunim bija nocirstas kājas, tāpēc 

zinātnieki pasauca 

veterinārārstus un kopā brauca 

uz laboratoriju. Saliekot spēkus 

kopā, zinātnieki pieķēdēja 

sunim cilvēka kājas. Laika gaitā 

'cilvēksuns' iemācījās staigāt kā 

cilvēks. Cilvēksuns bijā brīva un 

varēja darīt ko grib.

RENĀRS



Šīs radības vārds bija "Fortuna", no 
Latīņu valodas tulkojums - laime. Šī 
radībai nebija ne šķirtami
pielāgojamas formas, ne dzimuma. 
Tas dzīvoja laikā kur nebija ne 
uztraukumu, ne baiļu. Bet Tad tur 
dzīvojošajos iedzina tādu sajūtu kuru 
viņi vēl nekad nebija jutuši - bailes. 
Tad bija garš, ar seju par kuru neviens 
nebija pārliecināts vai tāda ir, bet 
viņam bija acis, viena zila, viena zaļa. 
Tās spīdēja dienā un vēl spožāk 
tumsā. Neviens īsti nesaprata kāpēc 
viņiem bija bail no šīs radības, vainu 
tās bija spožās acis, vai seja ko 
neviens nebija redzējis, vai varbūt 
tumšais apmetnis, ko tas visu laiku 
nēsāja, bet cilvēki saprata ka ļaujoties 
un iepazīstot, bailes pāriet un laime ir 
lielāka kā pirms tam.

KLĀVS



Šis tēls ir ceturtā gīzas piramīda. 
(Viņas ir trīs) pēc nosaukuma var 
padomāt ka viņa izcelsmes vieta ir 
ēģipte, bet tā nav, viņš pastāv 
daudzās galaktikās, un viņa 
izcelsmes vieta varētu būt 
kosmoss. Viņam pieder dažas 
galaktikas, un viņa spējas ir 
nenorobežotas. Vienīgā robeža ir 
atrašanās vieta. Dažās planētās ir 
barjers aiz kura viņš nevar iziet. 
Mūsu planētā tas ir bermūdu
trijstūris. Un tādēļ tur arī zūd 
lidmašīnas un kuģi.

ARTŪRS



Šis stāst atradīsies uz zemes tālu nākotnē dzīvnieki un kukaiņi bija gudrāki par cilvēkiem. Tagad būs kara 

stāsts kas notika tajā laikā).3016.gadā notika vis assiņainkais karš starp skudrām un skudrulāčiem. Viņi 

cīnījās daudzus gadus un tieši pirms skudru izsīkšanas kāds skurdu zinātnieks izdomāja veidu kā uzvarēt 

skudrulāčus.Tas bija izveidot mutantu no vairāku dzīvnieku sugām. Viņi izveidoja super skudru kura 

sastāvēja no Skudras, Leopadra, Buļļa, Zirnekļa. Ķermenis bija skudras, kājas bija leoparda ,galva buļļa. 

No katras sugas paņēma stiprākās daļas. No zirnekļa refleksus, indi, zirnekļu tīklu. No buļļa galvu , ragus, 

vājus nervus. No leoparda kājas ātrumu un no skudras lielumu , cieto ķermeni. Ar šo skudras uzvarēja 

karu, bet superskudra gribēja savu dzīvi un tāpēc aizbēga no skudrām. 

Šī hibrīda darbs bija aizsargāt skudras ,bet viņam nepatika ka pret viņu izturējās tikai pret ieroča.

DOMINIKS



Baltais briedis 

Viņš allaž staigā mazrunīgs, uz 
iekšu vērstu skatu, taču tas ir tikai 
šķietums, jo patiesībā viņš ļoti labi 
saprot kas apkārt notiek. Viņa ragi 
liecina par gudrību. Jo baltāks viņš 
paliek, jo vairāk ļaunumu viņš ir 
pastrādājis, segas piesātināti 
sarkanā krāsa ir aptraipīta ar savu 
ienaidnieku asinīm. Viņš savus 
upurus nemeklē, viņi paši atrod 
viņu, ja kāds pienāk viņam pa tuvu, 
tas tiek nogalināts. Viņš 
nesajūsminās par saviem darbiem, 
tas vienkārši notiek automātiski, 
tas nav kontrolējams. Viņš neko 
nepārdzīvo, viņš ir vienaldzīgs, 
uzskata ka upuri to pelnījuši, viņš 
sevi pieņem. 

ELZA



Viņas mamma ir ragana. Viņas 
tētis ir hibrīds (vampīra un 
vilkača krustojums). Viņa ir 
tribrīds. Viņa ir dabas brīnums -
Cerība. Gaiši mati, iznīcinošs 
skatiens un spēcīgs raksturs. 
Cerība ir mērķtiecīga, asas 
dabas, nežēlīga un ambicioza. 
Viņa pastāv par mieru starp 
visām trīs pusēm, saglabā 
līdzsvaru.

KRISTĪNE S.



Šis ir meža gars. Viņš vēro, lai 
mežā notiek viss pēc dabas 
likumiem! Viņam ir raksturīgs 
miers un klusums. Viņu vēl 
neviens nav redzējis, bet ir 
dzirdējuši, kā tas spēlēja 
melodiju uz koka stabulītes. 
Mednieki bija dzirdējuši par 
viņu un jau savās domās 
iedomājušies, ja to nenoķers 
un parādīs pasaulei visiem 
skaudīs un iespējams pat 
iegūs kādu naudas balvu. 
Tomēr, kā jau teicu, tas ir gars 
viņu nevar redzēt, bet var 
dzirdēt un dažkārt pat sajust! 
Es jums pateikšu noslēpumu 
tikai nevienam nesakiet, 
vienīgie kuri redz meža garu 
ir dzīvnieki! Šim tēlam piemīt 
spēks visu labot, audzēt un 
glābt.

ANNIJA



Šī ir nekad, nekad nevienam cilvēkam neredzēta būtne! Viņš ir kā 

uguns, ja viņu atstāj vienu tas taisa lielas nebēdas! Šis pielīp visur kur ir 

nebēdas un taisa visu situāciju tikai sliktāku! Labāk šai būtnei tuvumā 

neturēti, jo var arī pieIipt pie tevis. 

Šīs būtnes nākšanas vieta nav zināma, bet zinātnieki mēģina to izpētīt! 

Cerams ka viņš tiks māja, jo mums šādu dzīvnieku nevajag! 

Vārds-Uguns Acs!

ARMANDS



Manu tēlu sauc 
“Kiborgs”.Viņš ir 
ļaunais tēls kurš 
vēlas iznīcināt 
pasauli un 
pārņemt visu 
pasauli.Viņš ir 
ļauns un cietsirdīgs 
pus cilvēks, pus 
robots.

EMĪLS



Viņu sauc Troto. Viņš izskatās briesmīgs, 
bailīgs, riebīgs un dīvains. Neparasts viņš 
patiešām ir, taču dziļi sirdī viņš nav ne 
briesmīgs ne bailīgs ne riebīgs. Viņam ir 
liela sirds. Taču daudzus gadus atpakaļ, 
viņa draugi mainīja viņu un viņa dzīvi. 
Draugi visu laiku ņirgājās par to, cik viņš ir 
neparasts. Tas viņam liek uzvesties tā, kā 
viņš izskatās. Taču viņš grib būt mīlēts!!Ar 
šo es vēlējos pateikt, ka neatkarīgi no tā 
kā cilvēks izskatās, kāda viņam ir ādas 
krāsa vai kas cits, viņam ir vienlīdzīgas 
tiesības būt mīlētam un cienītam! Un šis 
ir stāsts par Troto, un viņa pieredzi.

SELĪNA



MĀRCIS



DANIELA

Kādreiz aukstajā Ziemeļpolā dzīvoja radījumi - Lāčnāras. Viņas bija miermīlīgas, labsirdīgas un bieži vien arī ļoti 

priecīgas, taču lācnārām vienmēr ir bail. Šīs miermīlīgās radības neprot labi peldēt, ja pat viņām ir aste, tā tikai 

traucē viņiem to darīt. Lāčnāras ikdienā guļ un reti pārvietojas, viņas cenšas būt pozitīvas un guļot vai pēc 

iespējas mazāk kustoties liek viņam nomierināties par iekļūšanu ūdenī. Lāčnāras ir pa pusei polārlāces, pa 

pusei nāras. Viņu astes ir ļoti raibas un viņu deguntiņi ir brūni kā silts kakao. Lāčnāras ļoti slikti peld un ledus 

uz kura viņas dzīvo kūst. Viņam ir bail palikt jūrā, bail palik bez mājām un bail palikt bez dzīves, bet neviens 

nevar mainīt viņu likteni. Lāčnāras ir un būs priecīgas par to, kas viņam ir. 

Aiz šī stāstiņa slēpjas tēma par globālo sasilšanu un leduslāču izmiršanu, jo ledus kūst un sie lāči nav nāras, lai 

varētu dzīvot zem ūdens.



AURĒLIJA



KRISTĪNE Č.



ALISE



FILIPS



Šis ir Varžu karalis, viņš radās, 

mutējot astoņkājim, vēzim, 

vardei un zivij. Viņam ļoti 

nepatīk cilvēki, tāpēc viņš dzīvo 

pie brīnumu jūras, kurai ir ļoti 

neparasts krasts no dārgakmeņu 

putekļiem, neparasto 

dārgakmeņu akmeņu grēdās.

Ja viņa salā ierodas cilvēks viņš 

tam iekniebj un drīzā laikā 

cilvēkam paliek ļoti slikti. Cilvēka 

diena pārvēršas mokās un 

nākamajā dienā viņš pārvēršas 

dārgakmeņu putekļos no kuriem 

arī veidojas jūras krasts.

DOMENIKS



lielā rozā žirafe jeb žirzilla dzīvo tikai balonkoku mežā kurš tāds uz 

pasaules ir vienīgais. Šajā pašā mežā dzīvo arī pumgliemis. Teika vēsta, 

ka, ja tu ieraugi žirzillu tad tas ir uz veiksmi, bet šāda visā pasaulē ir 

vienīgā un tad, kad viņa nomirst viņa atdzimst no saviem kauliem kad 

žirafes ķermenis jau ir satrūdējis. Pumgliemji ir tieši pretējs žirzillai, jo 

viņš ir ļoti mazs ( gliemeža izmērā). Pumgliemji ir ļoti daudz un, ja tu 

kādu nomīdi tad tas nav uz labu, jo tevi piemeklēs 3 neveiksmes.
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