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Nejusilovnější studenti jazyků v Jihomoravském kraji jsou z Lomnice 

Aktuálně reprezentují náš kraj v celonárodním jazykovém šampionátu, který nezastavila ani 

koronakrize. 

Praha, 19. května 2020 – Žáci 8. třídy ze Základní školy v Lomnici s paní učitelkou 

Bednaříkovou zvítězili v krajském kole celonárodní soutěže v učení cizích jazyků. V těchto 

dnech se snaží získat titul nejusilovnějších studentů cizích jazyků v celé České republice. 

Soutěž Jarní WocaBee šampionát odstartovala na českých základních a středních školách 

v březnu, a díky tomu, že soutěž probíhá výhradně online, pokračovala i v průběhu 

koronakrize. Soutěž je určena pro studenty všech cizích jazyků a kritériem hodnocení je 

usilovnost žáků v učení se nové slovní zásoby.  

Soutěž Jarní WocaBee šampionát organizuje na školách 

poskytovatel aplikace WocaBee. Již druhý školní rok aplikace 

pomáhá učitelům s výukou jazyků na školách, zjednodušuje jim 

práci a žáky motivuje k učení. Funguje to jednoduše – učitel 

průběžně zadává balíky slovíček a frází, které se mají žáci naučit 

a doma procvičovat. Za procvičování slovíček získávají body, tzv. 

WocaPoints – čím víc procvičují, tím víc bodů získají a víc se naučí. 

Právě usilovnost v učení je kritériem hodnocení úspěchu v Jarním 

WocaBee šampionátu. Vítězí třída, která denně získá nejvyšší 

průměrný počet WocaPoints na žáka.  

Jarní WocaBee šampionát odstartoval v březnu okresními koly, 

přičemž soutěž plynule pokračovala i po uzavření škol. Výherci 

z okresů postoupili v dubnu do krajských soutěží, a ti nejlepší 

z každého kraje bojují o výhru ve finále v konkurenci 203 žáků 

z celé České republiky. V Jihomoravském kraji zvítězili žáci 8. třídy ze Základní školy v 

Lomnici.  

Vítězové z Jihomoravského kraje dosáhli v dubnu každý den průměrně 653 WocaPoints na 

žáka a mají šanci na celonárodní vítězství. Pro lepší představu – každá správná odpověď při 

procvičování znamená zisk přibližně 2 WocaPoints. V celonárodním kole se finalisté nová 

slovíčka učí ještě důkladněji, jelikož titul šampióna mají již na dosah. 

Programátor Michal Ošvát, který je autorem aplikace, říká: „WocaBee se na českých školách 

využívá již druhý školní rok. V průběhu aktuální náročné situace v souvislosti s koronavirem 
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jsme WocaBee poskytli školám v rámci pomoci bezplatně, a jsme velmi rádi, že školy tuto 

možnost přivítaly. V současnosti WocaBee objednalo již téměř 300 tisíc žáků a učitelů v České 

republice, jakož i v zahraničí.“  

Absolutní vítěz soutěže Jarní WocaBee šampionát bude znám již v druhé polovině května. 

Držíme palce!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

WocaBee je webová aplikace na učení cizích slovíček, která je dostupná online na www.wocabee.app. Učitel průběžně 

přidává do aplikace balíky slovíček, která se mají žáci naučit a doma procvičovat. Zadávání je díky funkci inteligentní 

predikce velmi rychlé a pohodlné, a vytvořený balík může být použitý pro jinou třídu, případně na další školní rok. 

Žáci si slovíčka procvičí za domácí úkol ve stanoveném limitu. Na procvičování je použitých 7 různých metod včetně 

obrázků a aplikace se každému individuálně přizpůsobuje podle toho, ve kterých slovíčkách dělá žák chyby – využívá 

tzv. umělou inteligenci. WocaBee umožňuje také spuštění písemek, které jsou ihned automaticky vyhodnoceny, anebo 

spustit hru ze slovíček pro jednotlivce či skupiny. WocaBee se na českých školách používá již druhý školní rok. 

Aktuálně aplikaci objednalo téměř 300 000 žáků a učitelů v České republice i v zahraničí. Průměrné hodnocení 

uživatelů je 5 z 5 hvězdiček. 


