
 

8. třída
WocaBee
8. třída - 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: gZDtzM
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
8. třída - 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: sSxR6L
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
8. třída - 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: d1TgXD
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
8. třída - 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: vNeMYS
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
8. třída - 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: xkSfbc
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
8. třída - 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: btVCft
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
8. třída - 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: NcDKuf
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!
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WocaBee
8. třída - 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: 7A56rU
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
8. třída - 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: xrnsBN
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
8. třída - 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: RfdUFv
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

WocaBee
8. třída - 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: 6yJm18
To je vše! Přejeme Vám příjemné používání aplikace!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               page 2 / 2

http://www.tcpdf.org



