
 

 

 Název projektu: Spokojená škola  
 

Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 

 

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 31 – Snad zkratky nezpůsobí zmatky 

Žáci si zopakují možnosti obohacování slovní zásoby. Blíže si ukáží tvoření slov zkratkových a zkratek. 

Procvičí si pravopis a čtení zkratek a zkratkových slov. 

Doporučený čas: 45 minut (dle schopností žáků) 

Seznam zdrojů k tématu: 

Nahrávka písně Zkratky, hudba a text Ivan Mládek 

Písně Ivana Mládka. Šel tudy, měl banjo. Music Cheb, 1994. ISBN 80-85925-00-1 

Seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu: 

1. Poslech písně 

2. Četba textu 
3. Objasnění významu zkratek 
4. Vlastní tvorba zkratek 
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Úkol 1:  Poslech písně 

Poslechni si píseň od Ivana Mládka – Zkratky. Následně popiš děj písně. 

 

Úkol 2:  Četba textu 
Přečtěte si text Ivana Mládka. 

 

Zkratky 

 

Z PLR do MLR jel jsem přes ČSSR, 

SNB mé DKW si stoplo na TK. 

Mé DKW SPZ ABT 25 -50 

musí teďka na GO do ČSAO. 

 

OHC či OHV či co má to DKW, 

potřebuje z NDR nová šoupátka. 

Jsem RNDr. CSc. Z ČVUT v Praze 2,  

v ČSAO v Praze 3 já má tlačenku. 

Tohle IA VHJ dělá kromě DKW, 

BMW a NSU, KDF i MG. 

 

Za dvě LP KTO DKW mám na GO, 

když dostanu na ČVUT syna Kelblové. 

Kelblová z OPBH mistrovi ČSAO 

dá do bytu PVC a teplou há dvě O. 

Vystavené na LVT PVC však přiveze 

skladníkovi DKP šofér V3S. 

 

Všechno dopadne OK za lístky na FOK, 

šofér ČSAD má o Schumanna zájem. 

Mistr od ČSAO známou má na PKO, 

její bratr v OÚNZ dělá sestřičku. 

V OÚNZ na WC mistr chytil TBC, 

musí na RTG, EKG a EEG. 

Spojení ČSAO – ČVUT – OPBH- 

ČSAD- FOK přerušilo se.  

 

RNDr. CSc. Z ČVUT dá DKW 

SPZ ABT 25 – 50 do šrotu. 

Z ČSSR do MLR z ČVUT RNDr.  

musí chudák s ČSAD nebo s ČSD. 

 

 

Úkol 3:  Objasnění významu zkratek 
Vypište zkratky z textu. Mezi zkratkami rozlište ty, které se již nepoužívají, a ty, které jsou stále 

aktuální. Vysvětlete jejich význam. 
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Úkol 4:  Vlastní tvorba zkratek 
Zopakuj způsob získávání nových slov – zkracováním.  

Zkratková slova x zkratky. 

Ze známých zkratek utvoř zcela jiný význam. 

SPZ – Státní poznávací značka x Standův parádní začátek 

 

NDR - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SPZ - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

SNB- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

LVT- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

KTO- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Řešení: 

1.   

RNDr. CSc. jel svým autem DKW SPZ ABT 25- 50 do Polska, ale zastavila ho policie na TK. Díky 

známostem se chtěl dostat k součástce, kterou potřeboval v autě vyměnit. Vše se ale komplikovalo, 

protože vždy někdo požádalo něco známého. Auto se opravit nepodařilo, skončilo ve škotu a RNDr. 

CSc. musel jet do Polska autobusem nebo vlakem. 

2. 

Samostatná práce, případně společné čtení textu. 

3. 

Již neužívané zkratky:  

NDR – bývalý název části státu Německo 

PLR – bývalý název státu Polsko 

 MLR – bývalý název státu Maďarsko 

SNB – bývalá zkratka policie 

 TK – technická kontrola 

ČSAO – Československé automobilové opravy 

OPBH – Okresní podnik bytového hospodářství 

ČSD – Československé dráhy x  ČD – České dráhy 

LP – long play – dlouho hrající deska, jeden z typů gramofonových desek 

OÚNZ – Okresní ústavy národního zdraví 

 

Stále aktuální zkratky: 

SPZ- státní poznávací značka 

ČVUT – České vysoké učení technické  

LVT – Liberecké výstavní trhy 

PVC – název podlahové krytiny 

RTG – rentgen 

EKG – Elektrokardiogram-  znázornění elektrické aktivity srdce 

EEG- Elektroencefalogram - znázornění el. aktivity mozku 
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V3S – typ nákladního auta Tatra 

ČSAD- Československá státní automobilová doprava  

FOK – symfonický orchestr hlavního města Prahy 

KTO – kamarádi táborových ohňů, skupina, se kterou spolupracoval W. Matuška 

 

4. 

Zkratková slova  

Druh koberce KOVRAL – KOberce VRAtislavice Liberec 

ČEDOK – ČEská DOpravní Kancelář 

TONAK – TOvárna NA Klobouky 

SETUZA – SEveročeské TUkové Závody 

- První písmeno je velké, např. Čedok – skloňujeme podle vzoru hrad, spojení začátečních 

slabik původního názvu 

- Zkratky – všechna písmena velká, čtení slabik 

o Např. ČD (čé – dé), ZŠ (zet – eš), VŠ (vé – eš), UK (ú- ká), ČVUT (čé – vé- ú- té), KČ (ká – 

čé) 

 

NDR – Naďa dočetla román. 

 

SPZ – Standův parádní začátek. 

 

SNB- Silný nymburský borec. 

 

LVT- Lechtivý Vašek Tuláček. 

 

KTO- klub tančících opic. 

 


