Žádost k udělení římského občanství
Milý migrante!
Tvým cílem je provést co nejvíce úkolů ze seznamu (ideálně všechny). Správný postup je takovýto:
1. Vybrat si úkol, který chceš splnit – je velmi žádoucí, abys úkoly prováděl na přeskáčku.
2. Přečíst si, jaká kritéria musí splňovat tvůj spolupracovník.
3. Oslovit některého z dalších migrantů a přestavit se mu.
4. Po vyslechnutí jeho jména se ho nenápadně vyptat, jestli splňuje požadavky.
5. V kladném případě ho požádat o spolupráci.
6. V případě souhlasu se s vervou vrhnout na splnění úkolu.
Druhou možností, jak spolupracovníka získat, je pochopitelně pasivně vyčkávat, dokud tě někdo neosloví.
Ovšem tento postup je v konkurenčním prostředí silně neefektivní.
V principu je možné dělat i více různých úkolů zároveň (třeba i s různými týmy), pokud nebudou ostatní proti.
Pokud tvá skupinka úkol úspěšně dokončí, požádej své spolumigranty, aby se ti na tento protokol
k příslušnému úkolu podepsali. Pokud se vám úkol splnit nepovede, můžete to buď zkusit znovu, nebo začít
od začátku s jiným úkolem nebo s novým kolegou. Jestliže se ti podaří provést postupně všechny úkoly
(a budeš tedy mít u každého úkolu podpis spolumigranta), odevzdej tento vyplněný protokol na úřadě.
Zjistíšli, že pro Tebe pro nějaký úkol neexistuje vhodný kolega, zajdi za orgy.
Naopak ti nijak nepomůže, pokud nějaký úkol splníš vícekrát. Můžeš to udělat, abys pomohl nešťastnému
spolumigrantovi, který nemůže najít jiného vhodného kolegu, ale sám z toho nic mít nebudeš. Je dokonce
stanovena horní hranice – pokud jsi některý z úkolů třikrát úspěšně dokončil, už jej nesmíš provádět znovu.
Po splnění úkolu prosím vracej věci na své místo.
Přejeme Ti mnoho štěstí!
__________________________________________________________________________________________
__
1. ZOO
Migrant: Kdokoliv z jiného kraje.
Úkol: Společně nakreslete zvířátko, které ještě v ZOO není. Každý nakreslí polovinu zvířátka.
Podpis:
2. POHŘEB
Migrant: Někdo, kdo se narodil ve stejném roce.
Úkol: Obejměte se a pochvalte se, jak na svůj věk vypadáte docela zachovale.
Podpis:
3. NOSTALGIE
Migrant: Kdokoliv, jehož alespoň jeden prarodič má stejné jméno jako tvůj prarodič.
Úkol: Vyprávějte si navzájem o svém nejšílenějším zážitku.
Podpis:
4. TVORBA HESEL
Migrant: Někdo, kdo má s tebou stejnou zálibu. (Jako zálibu definujeme takovou činnost, kterou
děláš rád a věnuješ se jí alespoň dvě hodiny týdně.)
Úkol: Do nabídky hesel společně vymyslete dvouslovné heslo.
Podpis:

5. OMÍLÁNÍ HESEL
Migrant: Pokud se momentálně cítíš zamilovaně: Kdokoliv opačného pohlaví, kdo se cítí zamilovaně.
Pokud se necítíš zamilovaně: Kdokoliv opačného pohlaví, kdo se necítí zamilovaně.
Úkol: Společnými silami namelte 6 lžic máku. Jeden točí kličkou, druhý sype mák za stálého
skandování hesla (z nabídky). V polovině se vyměňte.
Podpis:
6. NÁCVIK MASKOVÁNÍ
Migrant: Kdokoliv se stejným počtem sourozenců.
Úkol: Vyměňte si vzájemně jeden kus oblečení, který máte aktuálně na sobě. (Musí se jednat o stejný
typ – př.: tričko za tričko, mikina za mikinu, kalhoty za kalhoty … )
Podpis:
7. NOEMOVA ARCHA… aneb co kdyby se něco zvrtlo
Migrant: Někdo, kdo umí stejný počet plaveckých stylů jako ty.
Úkol: Složte společně lodičku nebo parníček z papíru, každý může používat jen jednu ruku, a to tu
nešikovnější.
Podpis:
8. SKUPINOVÁ FOTOGRAFIE
Migranti: Úkol pro 4 migranty. Každý se narodil v jiném ročním období.
Úkol: Vytvořte pózu před fotografem. Dohromady se země mohou dotýkat jen 2 nohy a 3 ruce.
Řekněte „sýr“!
Podpisy:
9. ÚPRAVA OBUVI
Migrant: Kdokoliv, kdo byl na stejném počtu Deací jako ty.
Úkol: Vyberte libovolnou botu s rozvázanými tkaničkami a zavažte na ní tkaničky na mašličku. Každý
může použit jen jednu ruku.
Podpis:
10. DUHA
Migranti: Úkol pro max. 4 migranty. Dohromady musíte mít na sobě alespoň 5 různých barev duhy.
(F, I, M, Z, Ž, O, Č)
Úkol: Přeneste jednorožce z jedné strany chodby na druhou tak, aby se ho každý dotýkal, ale není
povoleno používat ruce.
Podpisy:
11. JDEME DO TERÉNU
Migranti: Úkol pro 4 migranty. Dohromady jste byli alespoň v patnácti různých zemích.
Úkol: Najděte své boty, přezujte se, před objektem se chytněte za ruce a obíhejte objekt dokola,
dokud nezazpíváte alespoň tři sloky písně, kterou všichni znáte.
Podpisy:
12. DENTÁRNA
Migrant: Někdo, kdo má stejný počet vytržených druhých zubů.
Úkol: Vyčistěte si navzájem zuby.
Podpis:

