
Projektas 
“Zigmo Gėlės tradicija”



Veiklos sritys:

 Bendradarbiavimas su Naisių 
literatūros muziejumi

 Susitikimai su Z. Gėlės 
premijos laureatais

 dalyvavimas Poezijos pavasario 
renginyje įteikiant Z. Gėlės 
premiją

 Jaunųjų talentų kūrybinės 
veiklos skatinimas; kūrybos 
konkurso organizavimas; 
kūrybinių galių puoselėjimas



2013-2014 m. m. veikla

 Gimnazijos pirmokų išvyka į Naisius – pažintis su 
Literatūros muziejumi ir Z. Gaidamavuičiaus-
Gėlės gyvenimu (rugsėjis)

 Susitikimas su Z. Gėlės premijos laureate Ilze 
Butkute (sausis)

 VII vieno žanro kūrybos konkursas “Kuriame 
dainos tekstą” (baigiamasis renginys – kovo 13 
d.)

 Dalyvavimas poeto Z. Gėlės 120-mečiui skirtame 
renginyje “Tylios mano dainos” (Naisių muziejuje)

 38-ojo Z. Gėlės premijos laureato Augustino 
Dainiaus poezijos instaliavimas; dalyvavimas 50-
ojo Poezijos pavasario renginyje, skirtame Z. 
Gėlės premijai įteikti 



Gimnazijos pirmokai Naisiuose
(rugsėjis)



Susitikimai su Z. Gėlės premijos laureate Ilze 
Butkute



Vieno žanro kūrybos konkursas    
KURIAME DAINOS TEKSTĄ  
(2014-03-13)



Jie šįmet kūrė dainų tekstus: Mokyklos, iš kurių atvyko
jaunieji kūrėjai:

 Šiaulių rajono Naisių 
mokykla

 Pakruojo rajono Lygumų 
vidurinė mokykla

Šiaulių miesto:

 ,,Romuvos“ progimnazija

 Dainų progimnazija

 Juliaus Janonio gimnazija

 Šiaulių universiteto 
gimnazija

 Lieporių gimnazija

 Simono Daukanto 
gimnazija

 „Romuvos“ gimnazija

Ieva Auškalnytė

Dominyka Budinavičiūtė

Edvinas Budraitis

Meda Dargytė

Enrika Dausynaitė

Laurita Dimaitytė

Viktorija Getnerytė

Inesa Gilytė

Ignė Jurkutė

Kamilė Kauneckaitė

Rugilė Matutytė

Goda Mazrimaitė

Martyna Melinytė

Kotryna Melinytė

Ernesta Račkauskaitė

Ieva Simonaitytė



IGNĖ JURKUTĖ (konkurso laureatė, II vietos 
laimėtoja)

Mėlynieji drambliai

Užmigo pievos ir laukai
Ir nusileido žemėn taip lengvai
Mėlyni drambliai.
Ilgom ausim jie skriejo per 

miškus,
O žvaigždės rodė jiems takus
Visais laikais.

Pried.:
Mėlyni drambliai atneš tau sapną
Ir svajonėm jie takus pavers.
Tad nepamiršk palikt jiems pravirą 

langą
Ir turėt vilties savy.

Pelėdos ir nakties vaikai
Pastojo kelią nelauktai
Mėlyniems drambliams.
Tamsi giria klaidino šiuos 

dramblius, 
Bet širdyje tikėjimas stiprus
Sakė: reikia eit.

Pried. ...

Pravėrus langą laukiau atidžiai,
Kol pasirodys skriejantys 

lengvai
Mėlyni drambliai.
Bet nejučia aš užmigau
Ir tik širdy dramblius jutau
Melsvais dvelksmais.

Pried. ...



Parengtas koknursui sukurtų dainų tekstų 
rinkinėlis

Ankstesnių 
konkursų 
rinkinėliai:

VII
Šiaulių krašto mokinių

vieno žanro 

kūrybos konkursas

DAINŲ TEKSTAI

„Romuvos“ gimnazija

2014-03-13



Z. Gėlės 120-mečio minėjimas



POEZIJOS PAVASARIS (50-asis) Naisiuose


