PEDAGOGIKA V RÝMOCH
Trieda I.B tvorila na vyučovacej hodine Pedagogika krátke básne
o pedagogike a základných pojmoch z pedagogiky.

Ema Krchová a Michaela Sedliačiková
Pedagogika je super veda,
na všetko nám odpovedá.
Výchova či vzdelanie,
podobné sú a či nie?
Naša pani učiteľka,
ju počuť až do Ružomberka.
Keď nám vraví o vzdelaní,
chápu ju aj nevzdelaní.
Strašne rýchlo rozpráva,
v hlave ju máme do rána.
A tie naše pojmy,
Bože môj, pomôž mi!
Kurikulum, kompetencia, zručnosti,
do hlavy sa nám to všetko nezmestí.
A toto je naša pedagogika,
krásna, ale divoká.

Petra Rovná a Klaudia Elizabeth Kevešová
Pedagogika, to je veda krásna,
vychováva, vzdeláva, učí nás.
Vyučovacia hodina je vždy jasná,
trávime pri nej poctivo čas.
Edukačný proces nám láme hlavy,
učenie je občas aj mučenie.
Ale s našou pani učiteľkou nás to baví,
kým nepríde písanie.
Zručnosti, návyky, schopnosti,
to sú poučky dlhé.
Sú to aj tak naše vedomosti,
ktoré si navždy zapamätáme.

Nela Tencerová a Viktória Kupcová
Pedagogika je veda krásna.
Každá téma nám je hneď jasná.
Komenský bol zakladateľ, hovorieval,
„všetci sa mi vzdelávajte.“
Žiak a učiteľ sú predmetom,
ponúka nám obraz o vzdelávaní kompletnom.
Skúma edukačné znalosti, začali s tým tieto osobnosti
Sokrates, Platón, Aristoteles, majú pre nás veľký význam dnes.
V stredoveku scholastika začala,
cirkev sa moc so školami nehrala.
Pedagogika má svoju rodinu,
opakujeme to každú hodinu.
Biológia, filozofia, etika všetko majú spoločné,
Na to treba taktika, inak sme vždy z toho nemožné.

Olívia Kasmanová a Ema Hvorečná
Sedím nad papierom plným slov,
o výrokoch známych pedagógov.
Výchova je proces utvárania človeka,
pôsobením vplyvov vonkajšieho prostredia.
Vedomosti, schopnosti, osvojovanie,
kto sa tomu rozumie?
Kiežby som im rozumela, kiežby som ich vedela,
edukácia, scholastika, až som z toho nesmelá.
Kedy už zazvoní? Kedy už zacinká?
Kamarátka v lavici už dávno spinká.

Lenka Višňovská a Alexandra Kereškéniová
Pedagogika je veda naša,
z pojmov sa nám robí kaša.
Vzdelávanie je veľká vec,
bez neho by nebolo rozumu vôbec.
Učíme sa celý život a
socializujeme sa celkom clivo.
Na hodine angličtiny,
vedomosti sme si osvojili.
Vzdelávacie štandardy,
lietajú vo vetre.
A náš veľký pán Komenský,
zručnosťami nikdy nešetrí.

