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Šventas Jurgis
Šv. Jurgis lietuvių mene vaizduojamas kaip karys su ietimi ant žirgo, po kurio
kanopomis raitosi blogio slibinas. Tai krikščionybės nešėjas, gynėjas, gyvulėlių globėjas.
Ne veltui vardas Jurgis, kilęs iš žydų kalbos ir reiškia „žemdirbys“. Jo šventė – pavasarį,
kai atgimsta žemdirbystė balandžio 24d.Jurgis tapo šventuoju, daugelio šalių, miestų,
riterių, kareivių globėju.Lietuvoje yra 23 bažnyčios Jurgio vardu.

Istorija
Istorija pasakoja, kad didžiulis, nežinia iš kur atsiradęs slibinas grasė Selenės
miestui Libijoje. Kad įsiteiktų slibinui, kurio kvėpavimas nuodijęs orą, jo gyventojai
turėję maitinti pabaisą savo sūnumis ir dukterimis. Vieną dieną burtas kritęs karaliaus
dukteriai.
Šis pasiūlė visą savo turtą tam, kurio dukra pakeistų karalaitę, bet miestiečiai buvo
įsitikinę, kad burtais nulemto likimo negalima keisti. Tuo metu, kai likusi viena karalaitė
jau ruošėsi sutikti mirtį susitikimo vietoje, netikėtai pasirodė Šv. Jurgis, kuris jojo pro šalį
ir sustojo pasižiūrėti, kas čia taip graudžiai rauda. Jis paklausė merginos, ko ši verkianti,
ir karalaitė paaiškino, kad ją ruošiasi suėsti baisusis slibinas. Jurgis pasakė liksiąs ir
išvaduosiąs merginą.
Karalaitė graudžiai prašė bėgti kuo toliau nuo liūno, bet jaunikaitis nepakluso.
Kai iš savo irštvos išropojo pabaisa. Šv. Jurgis persižegnojo ir nugalėjo slibiną.
Karalius pasiūlė Jurgiui pusę savo karalystės. Tačiau šis pasakė, kad turtų jam nereikia,
o karalius turės visą gyvenimą šelpti vargšus. Išgavęs pažadą, Šv. Jurgis iškeliavo.
Po šio žygdarbio imperatorius Dioklecianas padaręs Jurgį savo patarėju. Kai
imperatorius sužinojo,kad Jurgis yra krikščionis , liepė Jurgį įmesti kalėjiman.Taip Jurgis
mirė kankinio mirtimi.

Namų darbas
Medis nuo seno žinomas kaip medžiaga, kuri yra lengvai apdirbama dėl savo tokių
savybių: lankstumo ir minkštumo. Senais laikais namai, ūkiniai pastatai buvo statomi iš
medienos, net pagal tam tikras technologijas. Šaukštai, virtuvės rakandai, kryžiai,
koplytstulpiai buvo gaminami tik iš medžio dėl savo išskirtinių savybių.
Mano namų darbas taip pat yra pagamintas iš medžio. Esu lietuvis, tad medis man yra
visapusiška mūsų kultūra. Medyje galime perteikti tai, ką tik norime. Tad aš išdrožiau
Šventą Jurgį, kaip žmonių ir žemės gynėją, globėją. Ši darbelį mane paskatino padaryti
dabartinė mūsų žemės padėtis, kai užterštumas viršija leistinas normas, o dėl jo nyksta ir
žemės ozono sluoksnis.

Medžiagos, įrankiai, darbo eiga
Medžiagos: žalvarinė viela, plieninė viela, akvarelė, medis, klijai, varžtai, mediena,
švitrinis popierius, .
Įrankiai: medžio pjūklas, kaltai, grąžtai, elektrinis grąžtas, plaktukas, metalo pjūklas,
replės, teptukai.
Darbo eiga: medienos pjaustymas, skaptavimas, šlifavimas, vielos pjaustymas,
klijavimas, kalimas, dažymas, tvirtinimas.

