Tlačová správa

Najusilovnejší študenti jazykov v Nitrianskom kraji sú zo Zlatých
Moraviec
Zvíťazili v krajskom kole celoslovenskej jazykovej súťaže, z ktorej sa môžu prebojovať až do
unikátneho česko-slovenského finále.
Bratislava, 25. novembra 2020 - Žiaci 2.B triedy z Gymnázia J.Kráľa v Zlatých Moravciach

zvíťazili v krajskom kole celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jesenný
WocaBee šampionát. Súťaž prebieha na základných a stredných školách od začiatku
novembra. Súťaží sa vo všetkých cudzích jazykoch a výhradne online. Kritériom hodnotenia je
usilovnosť žiakov v učení sa novej slovnej zásoby. Žiaci z 2.B triedy v týchto dňoch bojujú o
titul najusilovnejších študentov cudzích jazykov na Slovensku, ktorí sa vo finále stretnú
s najlepšími z Českej republiky.
Druhý ročník súťaže Jesenný WocaBee šampionát organizuje na
školách poskytovateľ inovatívnej aplikácie WocaBee na učenie
cudzích slovíčok. Aplikáciu školy využívajú denne vo výučbe
cudzích jazykov, pričom sa mimoriadne osvedčila najmä
v období dištančného vzdelávania. Na jar tohto roku ju
vyskúšalo až 300.000 žiakov a učiteľov u nás aj v zahraničí.
Žiaci sa v aplikácii učia hravou formou novú slovnú zásobu, za
čo získavajú body, tzv. WocaPoints. Čím viac precvičujú, tým
viac bodov získajú a viac sa naučia. Práve usilovnosť v učení je
kritériom

hodnotenia

úspechu

v Jesennom

WocaBee

šampionáte. Víťazí trieda, ktorá získa najvyšší priemerný počet
WocaPoints na žiaka.
Jesenný

WocaBee

šampionát

odštartoval

9.

novembra

okresnými kolami. Výhercovia z okresov postúpili o týždeň do
krajských súťaží, a tí najlepší z každého kraja aktuálne bojujú o výhru v celoslovenskej súťaži.
V Nitrianskom zvíťazili žiaci triedy 2.B z Gymnázia J.Kráľa v Zlatých Moravciach.
Pani učiteľka Mgr. Alena Rakovská, ktorá vo víťaznej triede vyučuje anglický jazyk, hodnotí
samotnú súťaž ako aj výsledky svojich žiakov nasledovne: „Už po víťazstve v okresnom kole

som vyzdvihla to, že musia pracovať ako kolektív, ak chcú byť v súťaži úspešní a páči sa mi,
že sa dokážu vzájomne tak zdravo vyhecovať k dobrému výkonu. Sú ambiciózni a súťaživí,
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zo súťaže majú radosť. Oni sa šampionátu zúčastnili s vynikajúcim výsledkom už minulý rok,
a tak vedeli, do čoho idú a čo ich čaká. Vedeli, že sú to hodiny strávené pri počítači, ale ako
mi povedal niekto z nich – „aj bez WocaBee by sme tam sedeli, takto aspoň robíme niečo
užitočné!“. Tých menej aktívnych motivovala jednotka za dosiahnutý dohodnutý limit bodov.“
Žiaci majú dobré šance na umiestnenie aj v celoslovenskej súťaži. V krajskom kole dosiahli
priemerný denný počet až 4146 WocaPoints na žiaka. Pre lepšiu predstavu – každá správna
odpoveď pri precvičovaní znamená zisk približne 2 WocaPoints. V celoslovenskom kole sa
finalisti nové slovíčka učia ešte dôkladnejšie, keďže titul celoslovenského šampióna majú už
na dosah.
Programátor Michal Ošvát, ktorý je autorom aplikácie WocaBee hovorí: „Som veľmi rád, že

účasť aj zapojenie žiakov v druhom ročníku Jesenného WocaBee šampionátu prekročila naše
očakávania. Celkovo sa súťaže v tomto roku zúčastnilo až 45.000 študentov cudzích jazykov
zo Slovenska aj z Českej republiky. Víťazi okresných ako aj krajských kolách majú svoje
prvenstvo skutočne zaslúžené. V tomto ročníku sme šampionát navyše obohatili o unikátne
česko-slovenské finále, v ktorom sa stretnú víťazi celonárodných súťaží z oboch krajín.
Verím, že naša súťaž Jesenný WocaBee šampionát je pre všetkých žiakov v tomto náročnom
období vítanou motiváciou k učeniu.“
Celoslovenského víťaza Jesenného WocaBee šampionátu 2020 spoznáme koncom novembra,
a víťaza česko-slovenského kola už začiatkom decembra. Prajeme žiakom z nášho kraja veľa
úspechov v učení!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
WocaBee je webová online aplikácia na učenie cudzích slovíčok, ktorá je dostupná na www.wocabee.app. Učiteľ
priebežne pridáva do aplikácie balíky slovíčok, ktoré sa majú žiaci naučiť. Zadávanie je vďaka funkcii inteligentnej
predikcie ako aj predpripravným balíkom pre učebnice veľmi rýchle a pohodlné. Žiaci si slovíčka precvičia rôznymi
metódami, a taktiež pomocou obrázkov. Dokáže im slovíčka aj prečítať, či overiť u žiaka výslovnosť. Na precvičovanie
je použitých 7 rôznych metód a aplikácia sa každému individuálne prispôsobuje podľa toho, v ktorých slovíčkach robí
žiak chyby - využíva tzv. umelú inteligenciu. Okrem toho má učiteľ možnosť spustiť písomky, ktoré sú ihneď
automaticky vyhodnotené, alebo spustiť pre žiakov zo slovíčok online hru. WocaBee sa na slovenských školách
používa od jesene 2018. Aplikáciu v školskom roku 2019/2020 využilo takmer 300.000 žiakov a učiteľov na
Slovensku aj v zahraničí, pričom priemerné hodnotenie predstavuje 5 z 5-tich hviezdičiek.
Od roku 2019 autor aplikácie Michal Ošvát organizuje pre školy celoslovenskú súťaž v precvičovaní slovíčok Jesenný
WocaBee šampionát. V roku 2020 sa partnermi súťaže stali skolske.sk, vskolstve.sk, rodinka.sk, alza.sk,
reklamnebaliky.sk, Inspio a Anton Toma.
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