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sms-szótár
Csoportos feladatlap

A saját mobiltelefonjaitokban szereplő üzenetek és tapasztalatitok alapján készítsetek egy 
minél több tételből álló olyan szótárt, amely az SMS-esekben alkalmazott rövidítéseket, 
speciális kifejezéseket, illetve ezek feloldásait tartalmazza.   

Például: :) = örülök

Jel, rövidítés Jelentés

TanULÓI a marokvILág HIányzÓ eTIkeTTJe – 11. évfoLyam 	23�



23�	 szocIáLIs, éLeTvITeLI és környezeTI kompeTencIák	 tanUlÓi
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Hogy ítélitek meg? mit tennétek? 
mit írnátok?

Csoportos feladatlap

1.  Próbáljátok meg beleélni magatokat a következő helyzetekbe, és mondjátok el, hogy 
milyen gondolataitok születtek? 

•  A diákok rögzítik a tanár magyarázatát, hogy bizonyítsák, nem szokott készülni az óráira.
•  A lányok a WC-ben félmeztelenül fényképezik egymást, és heccből elküldik a képeket 

felsőbb éves fiúknak.
• Nagy bánatod van, és szeretnéd rögtön megosztani a barátnőddel. 
• A telefon csörgése mindig félbeszakítja a beszélgetéseteket.
• A magyar órákon a telefonokat kikapcsolva a tanári asztalra kell tenni.
• A diákok az órai magyarázat közben SMS-eznek a pad alatt.
• Szünetekben minden második diák telefonon beszél valakivel.
• A szülők titokban megnézik a kamasz gyerekek SMS-eit.
•  A barátod megkér, hogy magyarázd el neki a kémia leckét, de közben percenként tele-

fonál és SMS-ezik.
•  Az iskolában olyan döntés született, hogy az iskolatitkár elküldi a szülőknek a diákok 

osztályzatait SMS-ben, ha ők kérik ezt.
• A diákok a telefonjukkal puskáznak a dolgozatoknál.
•  Ha valaki betegség vagy bármilyen más ok miatt hiányzik az iskolából, reggel 8-ig SMS-

ben kell jeleznie ezt az osztályfőnökének.
•  Nem egy osztályba jártok a barátnőddel, s ő megkér, hogy küldd el neki SMS-ben a 

helyes választ dolgozatíráskor.

2. Ki mit tenne az alábbi helyzetekben?

• Sorban állsz a pénztárnál, már éppen rád kerül a sor, amikor megszólal a telefonod.
•  Fontos hívást vársz a szünetben, amiből majd kiderül, hogy neked kell-e elhozni a test-

véredet a különóráról. Hirtelen becsöngetnek, és elkezdődik az angol óra.
• Törióra van, érzed a zsebedben a rezgést: SMS-ed érkezett.

3. Szövegezzétek meg, hogy milyen SMS-t írnátok a következő helyzetekben?

•  Tanárod arra kér, hogy SMS-ben írd meg neki, tud-e az édesanyád projektort kölcsö-
nözni az irodalom órára.

•  Megbeszéltétek az osztályfőnökkel, hogy ha nem tudtok iskolába menni, akkor e-mail-
ben, telefonon vagy SMS-ben jelzitek a hiányzást az első óra megkezdéséig. Reggel 39 
fokos lázad van, nem tudsz iskolába menni.

• Szüleidnek jelzed SMS-ben, hogy nem érsz oda a találkozás megbeszélt időpontjára.
•  Barátodnak akarod tudtára adni, hogy nem mész moziba, mert fáradt vagy, de ő éppen 

angol órán van, ezért SMS-t küldesz neki.
• E-mailben kérsz segítséget a barátodtól, mert nem tudod megoldani a matematika házit.




