Show’s Sonka 2018
Előfeladatok
1.

How it’s made Sonkalabor edition (3 kredit)

Szokásunkhoz hűen idén is farkaséhesen érkezünk a beiratkozásra, de az ínyenc reggeli nem
fogja kielégíteni szervezők legmocskosabb vágyait. Készítsetek nekünk gumimacit, aminek
egyik hozzávalója a sonka, és az elkészítéséről írjatok formailag és tartalmilag elf. minősítéssel
értékelhető jegyzőkönyvet. A jegyet a kreativitásra, megjelenésre és ízre kapjátok. A
jegyzőkönyvet PDF vagy egyéb általánosan használt fájlformátumban töltsétek fel a Drive
mappátokba! (Ne docx-ben vagy hasonló szerkeszthető fájlformátumban!) A fájl neve legyen:
szintetikus_sonkalabor_csapatnév.xxx

2.

Csapattani alapismeretek (7 kredit)

Az a csapat nem nyerheti el a Comet-gömböt, amelyiknek nincs egy igazán fain jelmeze az
egész hetes dancemixre. Csípőnacit és neccharisnyát a csajokra, melírozott tüsihaj a srácoknak,
vagy amit akartok. Találjatok ki egy csapatstílust, és ennek a jegyében készítsétek el a
jelmezeteket a beiratkozásra. Készítsetek csapatzászlót, ami méltón jellemzi a csapat
összetartását. Írjatok egy csapatindulót, amit tanuljatok is meg, mert a hét folyamán túl kell
üvöltenetek a többi csapatot! Kérünk Titeket, hogy a tavalyi stílusoktól eltérőt válasszatok, és
a két évvel ezelőttit se újítsátok fel. A tavalyi stílusok:
·
"A szabad világ vezetői" alias híres politikusok
·
Proletár gyári munkások
·
A '70-es évek diszkóstílusa
·
Lego figurák
·
Alvilági skhótszoknyapecérek
·
A tenger gyümölcsei
·
Szolicicák és ,,kemény" kanok
·
Katica csoport
·
Squatting Slavs In Tracksuits (Gopnik)
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Az idei csapatstílusotokat a Facebook csoport megfelelő posztjához való kommenteléssel lehet
lefoglalni. A lefoglalt stílushoz hasonlót más csapat nem választhat, ezért igyekezzetek, és
figyeljétek a posztot, hogy ne legyen ebből probléma! A kreativitást, a kivitelezést és a
csapatösszetartást pontozzuk. A beiratkozáson a jelmezt viselve jelenjetek meg, hozzátok el
bemutatásra a zászlót is, és az indulót is énekeljétek el. Ha az induló szövege túlnyomórészt
lopott szöveg, az jegylevonással jár. Az induló szövegét PDF vagy egyéb általánosan használt
fájlformátumban töltsétek fel a Drive mappátokba! (Ne docx-ben vagy hasonló szerkeszthető
fájlformátumban!) A fájl neve legyen: csapattani_alapismeretek_csapatnév.xxx

3.

Teleshop (4 kerdit)

Adjátok el magatokat! Ne tagadjátok, ti is képesek voltatok anno órákon keresztül ülni a TV
előtt, és bámulni az éppen debütáló fedőmatrac, leragadás mentes serpenyő és szauna-öv
hirdetéseket. „DE HÁT EZ ELKÉPESZTŐ! NAPI ÖT PERC A ZSEBHOCKEY 2000
HASZNÁLATÁVAL, ÉS NEM ESIK TÖBBÉ KÍSÉRTÉSBE A CÖLIBÁTUS ALATT!
HÍVJON MOST” Készítsetek egy maximum 2 perces videót a Teleshop szellemében, és
győzzétek meg a szervezőket, hogy a Ti terméketekre van égető szükségük! Pontozzuk a
kreativitást és a résztvevők számát is. A hirdetendő termékeket a CSK-gyűlésen kaptátok meg.
A videót valamely általánosan használt videó fájlformátumban töltsétek fel a Drive
mappátokba! A fájl neve legyen: teleshop_csapatnév.xxx

4.

Best of Legalja: VivaTrash edition (8 kredit)

Hát mi volt a 2000-es évek, ha nem a magyar zeneipar aranykora? Mérhetetlen mennyiségű,
igényesebbnél igényesebb művészi alkotás született ebben az időszakban.
A 14-18 éves tini lányok oldalfrufruja lengjen lelki szemeitek előtt, amikor a CSK-gyűlésen
kapott zenére forgatjátok a csapatvideót. Annak érdekében, hogy felkerülhessenek YouTubera, kérünk Titeket, hogy mellőzzétek azokat az elemeket, amik a nyilvánosságra hozatalt
gátolnák. A videót először valamely általánosan használt videó fájlformátumban töltsétek fel
a Drive mappátokba, majd ha a szervezők engedélyezik, akkor kikerülhet nyilvánosan is a
YouTube-ra! A fájl neve legyen: best_of_legalja_csapatnév.xxx
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5.

Eredettörténet: Barlangrajz (2 kredit)

Neandervölgyiek, vagy Homo erectusok? A Homo sapiens címet senkitől nem várjuk el a
héten, ezért a következő feladat sem fog nagy gondot okozni! Készítsetek barlangrajzot a
csapatotok eredettörténetének ábrázolásával. Technikai és stílusbeli megkötés nincs, csak
annyit kérünk Tőletek, hogy ne rongáljatok se közterületen, se az egyetem területén. Eresszétek
szabadjára a fantáziátokat. A történetet, ha tudjátok hozzátok magatokkal a beiratkozásra, de
PDF vagy egyéb általánosan használt fájlformátumban töltsétek fel a Drive mappátokba is! (Ne
docx-ben vagy hasonló szerkeszthető fájlformátumban!) A fájl neve legyen:
barlangrajz_csapatnév.xxx

6. Diadalszobor a Sonka hőseinek (3 kredit)
A Sonkán mindenki győztes, aki akár egy percig is jól érzi magát, és Ti k***ajól érzitek
magatokat, ha észrevettétek - ha nem?! Ennek örömére állítsatok diadalszobrot a csapatotok
tiszteletére, amit megspékeltek egy hősi epigrammával. Az időmértékes verselés szükséges, de
nem elégséges feltétele a feladat maximális eredménnyel való teljesítésének. A szobor méreteit
“aulában bemutatható” szintre korlátozzuk. Hozzátok magatokkal a művészi alkotást a
beiratkozásra, valamint egy vállalkozó szellemű poéta szavalja el az epigrammát.

7. “A legforróbb sztártitkok” (6 kredit)
Hogy mi lesz az áprilisi főcím? Döntsétek el Ti!
Az IM Magazin ‘szerelem, gyengédség” rovatát túlszárnyalva készítsetek pletykalapot a
csapattagok mindennapjairól, szaftos titkairól, válásokról, leánykérésekről… Tartalmi kikötés:
térjetek ki a csapatkapitány hálószobai szokásaira egy teljes cikk keretében. Az újság A5-ös
füzet formátumú legyen, maximum 10 oldal terjedelemmel. Pontozzuk a külalakot, és a
fantáziát, hiszen egymás sarazása sose volt nagy feladat. Hozzátok el a kész magazint a
beiratkozásra!

8. Dokik (2 kredit)
J. D. és társai már tűkön ülnek, hogy beszúrhassanak nektek egyet, de sajnos nem jönnek
házhoz, úgyhogy, ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor menjen Mohamed a hegyhez. Idén
is látogassatok el a Plazmaszolgálathoz és adjatok plazmát! A szervezők a kapott igazoló cetlik
számát pontozzák, azokat hozzátok magatokkal a beiratkozásra!
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9. MeneTrend (2 kredit)
Ki ne szeretne utazni?! És ha már utazunk, akkor hozzunk valami szuvenírt is, hogy
megmutassuk a sok prolinak, hogy ők ide bizony sosem jutnak el! És mi is lehetne egyszerűbb
szuvenír, mint egy adott ország pénzneme? Éppen ezért gyűjtsétek össze minél több ország ma
is használatos pénznemét! A pénz értéke nem számít, csak az, hogy hány különböző valutát
szedtetek össze, és el is kell tudnotok mondani, hogy melyik országban használatosak! A
gyűjteményeteket hozzátok el magatokkal a beiratkozásra!

10. Sonkarazzi (3 kredit)
Értem én, hogy nem egy Hollywood, de Budapesten is találkozhattok elég hírességgel, ha résen
vagytok. Ne habozzatok, kapjátok őket lencsevégre! Készítsetek minél több közös fotót
hírességekkel. De vigyázzatok, mert egy kép csak akkor számít, ha van olyan csapattag egy
képen, aki még másikon nem volt! A képeket valamely általánosan használt kép
fájlformátumban töltsétek fel a Drive mappátokban a „Paparazzi” mappába! A fájlok neve
legyen: hírességneve_csapatnév_csapattag(ok)neve.xxx, ahol a fájl nevében a
„csapattag(ok)neve” csapat azon tagjának neve, aki a képen szerepel, vagy a csapat azon
tagjainak neve, akik a képen szerepelnek „_” jellel elválasztva!

11. Reggeli (4 kredit)
Gyermekeim az Úrban! Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott! Legyetek Ti is áldottak!
Szeretjük a frissen sült cipó illatát (Czupi~Czipó. Véletlen lenne? Nem hinném!), a ropogós,
friss zöldségeket, sonkát, kolbászt, szalonnát. Cukrot, sót és mindent, mi jó. Beiratkozásra
hozzatok a szervezőgárdának laktató és ízletes reggelit. Mennyiségi megkötés: Annyit
hozzatok, hogy körülbelül három szervező jól lakhasson belőle, hisz mi sem vagyunk
telhetetlenek. Pontozzuk az ízt, az igényességet, és mindazt a SZERETETET, amit belefőztök
nekünk.

12. Topmodell leszek (2 kredit)
Senki sem egyből a csúcson kezdte, még a modelleknek is kell egy kezdő löket. Mivel
támogathatnánk jobban őket, mint ruhával, pláne akkor, ha tényleg rá is szorulnak. Hozzatok
minél több használt, de még hordható állapotú ruhát a beiratkozásra! Ezeket eljuttatjuk egy
segélyszervezetnek, hogy új gazdára találhassanak. A gyűjtött ruhák tömegét pontozzuk.
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13. Horror paródia (6 kredit)
“DE NE MENJ BE!!”... “NÉZD MEG, HÁT CSAK BEMEGY :’( “... “Na, már ott is van a
fejszéjével! De mi ez?! Elesett és magát vágta fel :O” Mutassátok meg, szerintetek mitől ütős
igazán egy 21. Századi horror. Egy paródiát kérünk tőletek, a CSK-gyűlésen húzott horrorfilm
mintájára. Engedjétek szabadjára a fantáziátokat, és alkossatok egy halálhörgéssel,
halványpirosan spriccelő vérrel és ostoba jelenetekkel teli horrorfilmet, maximum 5 perc
terjedelemben. A videót valamely általánosan használt videó fájlformátumban töltsétek fel a
Drive mappátokba! A fájl neve legyen: horror_csapatnév.xxx

14. Vasárnapi Vetélkedő (8 kredit)
A kutya és a disznó együttállásában, a húsvéti nyuszi hozza el nektek ezt a feladatot. Egyelőre
maradjon meglepetés, de készüljetek csapatonként 4 taggal, akik 10 órától huzamosabb ideig
ráérnek. Aznap van a választás, de 8 órától lehet szavazni, így van időtök visszaérni.

Drive használati általános szabályok:
➢ A „csapatnév” a fájl nevében a saját csapatotok nevét jelenti.
➢ Az „xxx” a fájl nevében a fájl formátumát jelenti.
➢ Amennyiben a leadott dokumentumokat nem a kértnek megfelelő névvel
látjátok el, úgy a szabálysértéssel arányosan fogjuk levonni a jegyeket az adott
feladatra kapott jegyetekből.
➢ A Drive mappát csak a csapatkapitányok és a helyetteseik tudják megtekinteni.
A mappák szerkesztése illetve a mappákhoz közreműködők hozzáadása le van
tiltva, kivéve a saját mappátokban, ott eldönthetitek, hogy hogyan akarjátok
csinálni.
➢ A Drive mappa megtalálható az alábbi címen:
https://drive.google.com/drive/folders/1_x1DHapEQq1QFQEWeuvqbMla3rh
rvsmK?usp=sharing

Jó munkát kívánunk,
a Szervezők
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