
 

8. Aj 1. skupina
WocaBee
8. Aj 1. skupina - Učitel
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: deV6c1
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
8. Aj 1. skupina - Student1
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: eKRgSs
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
8. Aj 1. skupina - Student2
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: vcubAa
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
8. Aj 1. skupina - Student3
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: rDu4pk
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
8. Aj 1. skupina - Student4
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: EhpymJ
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
8. Aj 1. skupina - Student5
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: 7be46s
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
8. Aj 1. skupina - Student6
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: KGAU9R
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!
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WocaBee
8. Aj 1. skupina - Student7
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: fgrd45
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
8. Aj 1. skupina - Student8
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: Y5sMvZ
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
8. Aj 1. skupina - Student9
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: jPJgYH
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
8. Aj 1. skupina - Student10
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: gUna13
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
8. Aj 1. skupina - Student11
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: Sd7HXy
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
8. Aj 1. skupina - Student12
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: Gk8JC1
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
8. Aj 1. skupina - Student13
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: Hsef72
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!
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7.B Aj
WocaBee
7.B Aj - Učitel
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: ttDgDS
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
7.B Aj - Student1
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: n8pjNu
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
7.B Aj - Student2
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: 8xY8E8
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
7.B Aj - Student3
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: ytHZNr
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
7.B Aj - Student4
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: xJtSnZ
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
7.B Aj - Student5
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: DzeGH9
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
7.B Aj - Student6
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: Ge7Zd7
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!
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WocaBee
7.B Aj - Student7
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: mSj9JP
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
7.B Aj - Student8
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: NbHhaL
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
7.B Aj - Student9
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: pXCXek
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
7.B Aj - Student10
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: PgAanJ
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
7.B Aj - Student11
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: FPHHcZ
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
7.B Aj - Student12
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: 5rue2p
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
7.B Aj - Student13
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: cCnNMP
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!
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WocaBee
7.B Aj - Student14
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: 8naPmv
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!
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6. třída Aj
WocaBee
6. třída Aj - Učitel
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: ts6FYM
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
6. třída Aj - Student1
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: Xg7nDe
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
6. třída Aj - Student2
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: ADKmpS
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
6. třída Aj - Student3
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: 1NtXns
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
6. třída Aj - Student4
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: g7ymPP
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
6. třída Aj - Student5
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: gsGgh5
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
6. třída Aj - Student6
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: 86cN24
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!
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WocaBee
6. třída Aj - Student7
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: Dd796v
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
6. třída Aj - Student8
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: 9evgAC
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
6. třída Aj - Student9
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: S59eYK
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
6. třída Aj - Student10
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: 84Acrc
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
6. třída Aj - Student11
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: LH3tkH
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
6. třída Aj - Student12
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: Pb7SKA
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
6. třída Aj - Student13
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: fyNAb7
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!
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WocaBee
6. třída Aj - Student14
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: LK3P86
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
6. třída Aj - Student15
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: V6y82R
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
6. třída Aj - Student16
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: zJVJdX
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
6. třída Aj - Student17
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: bJ5jed
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
6. třída Aj - Student18
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: 7ZfZeu
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
6. třída Aj - Student19
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: SDRsgd
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
6. třída Aj - Student20
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: 1yUjA6
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!
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WocaBee
6. třída Aj - Student21
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: zVEnVg
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
6. třída Aj - Student22
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: 4saYjt
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
6. třída Aj - Student23
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: ChX3Xr
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!
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5. třída Aj
WocaBee
5. třída Aj - Učitel
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: n39e98
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student1
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: 36NSTN
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student2
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: Gf4u1n
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student3
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: kTCg3C
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student4
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: nYKksN
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student5
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: XXGRsK
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student6
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: jSPCv3
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!
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WocaBee
5. třída Aj - Student7
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: fLSrph
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student8
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: bGLRLu
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student9
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: C7NsyS
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student10
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: HkCsaZ
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student11
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: C2H17L
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student12
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: ySUdpE
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student13
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: DbyA9S
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!
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WocaBee
5. třída Aj - Student14
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: fF2vh1
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student15
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: TN3jLn
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student16
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: p2jUF5
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student17
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: bdXpCk
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student18
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: bXNRUu
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student19
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: xZHcVB
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student20
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: L1rkd7
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

                            page 12 / 13



 

WocaBee
5. třída Aj - Student21
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: VcpHDF
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student22
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: HY4Vjk
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student23
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: zkK5LB
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student24
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: FsgUfP
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student25
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: 2EfUmB
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student26
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: eVKSa2
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
5. třída Aj - Student27
1.) Zaregistrujte se (pokud ještě nejste) na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"
2.) Přihlaste se, klikněte na:  Nastavení  >>  Přiřadit třídu 
3.) Zadejte 6 místní kód: XdPzbE
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!
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