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SMS ABBREVIATIONS                                 name :                                                     

SMS = Short Message Service 

MMS = Multimedia Messaging Service 

 

1CE  GR8  
2  H8  
2DAY  HAGD  
2MOR  HAGN  
4EVER  SG4IT  
2NITE  hbtu  
2U2  HF  
ABT2  HW  
ADR  IC  
AISI  IDK  
AMBW  IDL  
C  IMS  
AML  INMP  
ATM  K  
AYK  L8  
B  L8ER  
B4  OMG  
B4N  OTP  
B4U  PCM  
BB4N  PLS  
BBL  NC  
BBN  NM  
BBS  NMP  
BFN  R  
BBT  RU  
CU  RUOK  
CUL  CUL8TR  

 

          to  

 

to call , to ring up, to give a call, to  phone  _______________________    

to call sb on  his / her mobile  _________________________________                      

to leave a message __________________________________________ 

to take the call, to answer the phone ___________________________ 

to dial a number ____________________________________________ 

to hang up the phone _______________________________________ 

 

 

http://smsdictionary.co.uk/explain-abbreviation-1CE
http://smsdictionary.co.uk/explain-abbreviation-2
http://smsdictionary.co.uk/explain-abbreviation-2DAY
http://smsdictionary.co.uk/explain-abbreviation-2MOR
http://smsdictionary.co.uk/explain-abbreviation-4EVER
http://smsdictionary.co.uk/explain-abbreviation-2NITE
http://smsdictionary.co.uk/explain-abbreviation-2U2
http://smsdictionary.co.uk/explain-abbreviation-C
http://smsdictionary.co.uk/explain-abbreviation-BFN


Cílová skupina: žáci 13 - 14 

Cíl aktivity:  seznámení s přehledem některých zkratek, které jsou používány při psaní SMS zpráv 

Forma práce :  práce ve dvojici 

Časová dotace:  25 min 

Pomůcky : kopie pracovního listu 

Průběh aktivity, instrukce :   1) práce ve dvojici – pokusí se rozšifrovat jednotlivá slova 

                                                   2) společná kontrola řešení 

Řešení :  

 

1CE once GR8 great 
2 to, two H8 Hate 
2DAY today HAGD have a good ( great ) day 
2MOR tomorrow HAGN have a good night 
4EVER forever SG4IT search Google for it 
2NITE tonight hbtu happy birthday to you 

2U2 to you too HF hello, friend 
ABT2 about to HW homework 
ADR address IC I see 
AISI as I see it IDK I don´t know 
AMBW all my best wishes IDL ideal 
C see IMS I´m sorry 
AML all my love INMP It´s not my problem 
ATM at the moment K okay 
AYK as you know L8 late 
B be L8ER later 
B4 before OMG oh, my God 
B4N bye for now OTP on the phone 
B4U before you PCM please call me 
BB4N bye- bye for now PLS please 
BBL be back later NC no comment 
BBN bye,bye now NM never mind 
BBS be back soon NMP not my problem 
BFN bye for now R are 
BBT be back tonight RU are you 
CU see you RUOK are you ok? 
CUL see you later CUL8TR see you later 

 

 

Při přípravě pracovního listu byl použit obrázek z nabídky Klipart. 

http://smsdictionary.co.uk/explain-abbreviation-1CE
http://smsdictionary.co.uk/explain-abbreviation-2
http://smsdictionary.co.uk/explain-abbreviation-2DAY
http://smsdictionary.co.uk/explain-abbreviation-2MOR
http://smsdictionary.co.uk/explain-abbreviation-4EVER
http://smsdictionary.co.uk/explain-abbreviation-2NITE
http://smsdictionary.co.uk/explain-abbreviation-2U2
http://smsdictionary.co.uk/explain-abbreviation-C
http://smsdictionary.co.uk/explain-abbreviation-BFN

