
JAZYKOVÝ WOCABEE 
ŠAMPIONÁT 2022
Zapojte se bezplatně do 4. ročníku soutěže pro školy a vyhrajte modernizaci školy v celkové 
hodnotě 2 x 60 000 Kč!

Soutěž organizuje společnost WocaBee s.r.o., poskytovatel online aplikace WocaBee na učení slovíček cizích jazyků.  
Zapojit se do ní mohou třídy všech základních a středních škol. Zúčastněné třídy mají šanci získat ceny v šampionátu  
i v losování.

PODMÍNKY
Objednejte mezi 3.10. a 17.10.2022 bezplatnou měsíční zkušební verzi aplikace na www.wocabee.app 
Soutěží i třídy, které mají aplikaci již zakoupenou. 

• Učitel je ve slosování, pokud zadá žákům v aplikaci alespoň 2 balíčky slovíček (1 balík = skupina slovíček/frází). 
Žáci se dostávají do slosování o ceny splněním balíků a zároveň zařazují svoji školu do slosování o hlavní cenu. 

• Více zapojených žáků = vyšší šance na hlavní výhru pro školu.

SLOSOVÁNÍ
•  Ze všech zapojených žáků vylosujeme 1.11.2022 jednoho, který pro svou školu získá hlavní cenu - balíček na  
    modernizaci školy v hodnotě 60 000 Kč! 
• Další hodnotné ceny ve slosování čekají na učitele nebo žáky:

ŠAMPIONÁT
• Všechny třídy zároveň soutěží v učení slovíček v okresním kole od 19.10. do 28.10.2022. Vítězové postupují do  

krajského kola, po kterém následuje celostátní kolo a česko-slovenské finále.
• Kritériem hodnocení je píle žáků v učení. V každém kole vyhrává třída s nejvyšším průměrným počtem bodů  

(WocaPoints) na žáka za procvičování slovíček.
• Vítězné třídy získávají v každém kole zajímavé ceny a vítěz celostátního kola získává hlavní cenu modernizaci školy  

v hodnotě dalších 60 000 Kč!

Podrobné informace o soutěži najdete na: www.wocabee.app/soutez 
HLAVNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

HLAVNÍ CENA: 
balíček na modernizaci školy v hodnotě 60 000 Kč:

- finanční hotovost v hodnotě 25 000 Kč
- aplikace WocaBee v hodnotě 23 000 Kč

- nálepky od INSPIO.CZ v hodnotě 12 000 Kč

CENY PRO UČITELE:
1 x notebook a 3 x kávovar

CENY PRO ŽÁKY:
1 x elektrická koloběžka

5 x tablet


