
Oliver  

O mobil môj  

Ty svetlo dni mojich 

Ty nositeľ informácií a prebdených nocí. 

V hliníku zabalený 

Telo tvoje, hladké 

padnúce mi do ruky  

a ked nieje sonou, 

spôsobuje mi muky  

4 GIGA ramky máš  

a dual sim v tele  

moj ksicht vždy rád odsímaš 

s tebou sa cítim skvele. 

Snapdragon 625 srdce tvoje živý 

bez teba by som neprežil  

deň bytia svojho jediný. 

Ešte dlho na cestách mojich sprevádzajma 

 nech batéria tvoja lítiová 

štychu nenecháma. 

Ja nosiť ťa budem, 

všade kde len pôjdem  

kym sekať nezačnež mi.... 

POTOM JE S TEBOU AMEN!  

  

 

 

 

Straka 

-Mobil, to je nám vec potrebná, 

malá cihla vševedná. 

On sa ti všade zmestí, 

vedomosti máš sním v hrsti. 



-Mobil, to je nám vec potrebná, 

no niekedy ťa veľmo zamestná. 

Pozeráš na ňom Facebooki, 

dakedy aj iné dementnosti. 

-Mobil, to je nám vec potrebná, 

do života mladých dôležitá. 

Starši sú už v žiali, 

čo to za mladých dochovali. 

-Mobil to je nám vec potrebná, 

každý z toho štastný že je stvorená. 

Každý na ňom dni a noci, 

stále nám je na pomoci. 

  

Erika 

Ó mobil, nástroj bez ktorého si žiadny teenager život nedokáže predstaviť. 

Instagram, Facebook, Twitter a ďalšie super aplikácie, 

všetko nájdeme práve v mobile. 

To bez čoho si aj niektorí dospelí nepredstavia život je mobil.   

Ó mobil sláva celého ľudstva. 

 

Jojo 

 

Je najlepší priateľ všetkých, 

Mnohí sa bez neho nezaobídu. 

Vďaka mobilu máme život ľahší, 

Dnešný mobil aj počítač nahradí 

 

Roman 

Mobil,to je nám vec dôležitá  

Malá krabička pekná 

Každý človek ho už má  

Na ostatné veci čas nemá 

 

Na mobile na mobile 



Všetci drtia 

Keď je po baterke 

Všetci smútia 

 

 

Timo  

Zobrali mi mobil, 

mobil nokiu 

ja by som ho zabil 

aj keď má silu. 

 

Už mi ho nedajú 

darmo ich prosím  

oni len vysedávajú  

a ja drevo nosím 

 

Rasťo  

 

Mobil ty radosť moja  

ty svetlo môjho života  

iba žiadam 

neopúšťaj ma 

 

boli ťažké dni  

dni bez teba  

dni smutné  

dni bolestivé 

ako ostrie noža  

 

chudáčik mobil 

už som ho vybil  

nabiť ho nevládzem 

lenže ho potrebujem  



   

Dominik 

 

Čo sa to dnes so mnou deje, 

môj telefón sa v ruke chveje. 

Vybruje a svieti, 

pritom není v sieti. 

 

Áno, to je mobil, 

má ho každý debil. 

Kredit som si dobil, 

a vimenil kryt. 

 

Pošlem ti vtipnú správu a volá sa SMS. 

Môžem aj vyfotiť kravu, 

to je vynález. 

Tú fotku môžeš zase poslať, 

to je zasa MMS. 

 

Pevná linka je už mŕtva, 

ľuďom dnes už nestačí. 

Mobil je stále s tebou a vo vrecku ťa krásne tlačí a to my už aj stačí. 

 

Kristína  

 

Óda na mobil 

Ó mobil ty poklad zlatý 

ty truhlica plná zlata 

ó ty diamant ligotavý 

ty si ale záchrana 

podržíš ma v zlej chvíli 

zachrániš mi kožuch sivý 

či už počas hodiny 



alebo mojej rodiny 

s tebou sa cítim vždy v pohode 

pri každej mojej dohode 

pomocnú mi ruku podáš 

a trapas pre mňa zdoláš 

Mám ťa rada nadovšetko 

si môj dedko vševedko. 

 

 

Milan 

 

Mobil,Mobil,Mobil 

Ma ho každy aj moja babka ho ma no moc sa v nom nevyzna ked mi vola kriči na cely les posiela mi 

prazdne SMS 

 

Štefka 

 

Mobil môj predrahý, 

tis radosť moja, 

svetlo môjho života, 

bez teba si život predstaviť neviem. 

 

Si môj najväčší pomocník, 

keď ťa nemám, som smutný, 

keď ťa mám, silu mi dávaš, 

keď treba tebe silu, dám ťa nabiť. 

 


