Lekce 2 – Open Shut Them
Název písně:
Hello, Hello!

Make a circle

Text písně v angličtině:

Překlad do češtiny:

Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you clap your hands?

Ahoj, ahoj.
Umíš zatleskat rukama?
Ahoj, ahoj.
Umíš zatleskat rukama?

Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, “HELLO”?

Umíš se vysoko natáhnout?
Umíš se dotknout palců u nohou?
Umíš se otočit?
Umíš říct “AHOJ“?

Hello, hello.
Can you stamp your feet?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?

Ahoj, ahoj.
Umíš zadupat nohama?
Ahoj, ahoj.
Umíš zadupat nohama?

Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, “HELLO”?

Umíš se vysoko natáhnout?
Umíš se dotknout palců u nohou?
Umíš se otočit?
Umíš říct “AHOJ“?

Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?

Ahoj, ahoj.
Umíš zatleskat rukama?
Ahoj, ahoj.
Umíš zadupat nohama?

Time to make a circle.

Je načase udělat kruh.

Make a circle, big big big.
Small small small.
Big big big.

Udělej kruh, velký velký velký.
Malý malý malý.
Velký velký velký.

Make a circle, small small small.
Hello hello hello.

Udělej kruh, malý malý malý.
Ahoj ahoj ahoj.

Make a circle, round and round.
Round and round. Round and round.

Udělej kruh, dokola a dokola.
Dokola a dokola. Dokola a dokola.

Make a circle, round and round.
Hello hello hello.

Udělej kruh, dokola a dokola.
Ahoj ahoj ahoj.

Make a circle, up up up.
Down down down. Up up up.

Udělej kruh, nahoru nahoru nahoru
Dolů dolů dolů. Nahoru nahoru nahoru.

Make a circle, down down down.
Now sit down.

Udělej kruh, dolů dolů dolů.
Nyní si sedni.

What´s your name? What is your name?
What’s your name?
What’s your name?
What’s your name?

Jak se jmenuješ ?
Jak se jmenuješ ?
Jak se jmenuješ ?
Jak se jmenuješ ?

What is your name?
What’s your name?

Jak se jmenuješ ?
Jak se jmenuješ ?

My name is …
Nice to meet you!
(2x)

Jmenuji se …
Těší mě!
(2x)
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If you are
happy

If you're happy happy happy clap your hands.
If you're happy happy happy clap your hands.
If you're happy happy happy clap your hands,
clap your hands.
If you're happy happy happy clap your hands.

Jsi-li šťastný, šťastný, šťastný zatleskej rukama.
Jsi-li šťastný, šťastný, šťastný zatleskej rukama.
Jsi-li šťastný, šťastný, šťastný zatleskej rukama,
zatleskej rukama.
Jsi-li šťastný, šťastný, šťastný zatleskej rukama.

If you're angry angry angry stomp your feet.
If you're angry angry angry stomp your feet.
If you're angry angry angry stomp your feet,
stomp your feet.
If you're angry angry angry stomp your feet.

Jsi-li naštvaný, naštvaný, naštvaný zadupej nohama.
Jsi-li naštvaný, naštvaný, naštvaný zadupej nohama.
Jsi-li naštvaný, naštvaný, naštvaný zadupej nohama,
zadupej nohama.
Jsi-li naštvaný, naštvaný, naštvaný zadupej nohama.

If you're scared scared scared say, "Oh no!"
If you're scared scared scared say, "Oh no!"
If you're scared scared scared say "Oh no!"
Say, "Oh no!"
If you're scared scared scared say, "Oh no!"

Jsi-li vyděšený, vyděšený, vyděšený řekni “Ach ne!”
Jsi-li vyděšený, vyděšený, vyděšený řekni “Ach ne!”
Jsi-li vyděšený, vyděšený, vyděšený řekni “Ach ne!”
řekni “Ach ne!”
Jsi-li vyděšený, vyděšený, vyděšený řekni “Ach ne!”

If you're sleepy sleepy sleepy take a nap.
If you're sleepy sleepy sleepy take a nap.
If you're sleepy sleepy sleepy take a nap,
take a nap.
If you're sleepy sleepy sleepy take a nap.

Jsi-li ospalý, ospalý, ospalý zdřímni si.
Jsi-li ospalý, ospalý, ospalý zdřímni si.
Jsi-li ospalý, ospalý, ospalý zdřímni si,
zdřímni si.
Jsi-li ospalý, ospalý, ospalý zdřímni si.

If you're happy happy happy clap your hands.
If you're happy happy happy clap your hands.
If you're happy happy happy clap your hands,
clap your hands.
If you're happy happy happy clap your hands.

Jsi-li šťastný, šťastný, šťastný zatleskej rukama.
Jsi-li šťastný, šťastný, šťastný zatleskej rukama.
Jsi-li šťastný, šťastný, šťastný zatleskej rukama,
zatleskej rukama
Jsi-li šťastný, šťastný, šťastný zatleskej rukama.

Hide and Seek

Hide and Seek
Don´t you peek
Count to ten
Then we´ll see if you can find me

Schovej se a hledej
Nekoukej se
Počítej do deseti
Pak uvidíme, jestli mě dokážeš najít

Hide and Seek
Don´t you peek
Count to ten
Then we´ll see if you can find me

Schovej se a hledej
Nekoukej se
Počítej do deseti
Pak uvidíme, jestli mě dokážeš najít

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Are you hiding behind those acorns? No.
Are you hiding between these branches? No.
Are you hiding under this leave?
There you are.

Schováváš se za tam těmi žaludy? Ne.
Schováváš se mezi tady těmi větvemi? Ne.
Schováváš se pod tím listem?
Tady jsi.

Hide and Seek
Don´t you peek
Count to ten
Then we´ll see if you can find me

Schovej se a hledej
Nekoukej se
Počítej do deseti
Pak uvidíme, jestli mě dokážeš najít

Hide and Seek
Don´t you peek
Count to ten
Then we´ll see if you can find me

Schovej se a hledej
Nekoukej se
Počítej do deseti
Pak uvidíme, jestli mě dokážeš najít

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Are you hiding behind these leaves? No
Are you hiding above this knothole? No
Are you hiding inside the nest?
There you are.

Schováváš se za těmi listy? Ne.
Schováváš se nad tou dírou ve stromu? Ne.
Schováváš se uvnitř toho hnízda?
Tady jsi.
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The A Song
(Uppercase)

Walking Walking

Are you thirsty?

Hide and Seek
Don´t you peek
Count to ten
Then we´ll see if you can find me
Hide and Seek
Don´t you peek
Count to ten
Then we´ll see if you can find me

Schovej se a hledej
Nekoukej se
Počítej do deseti
Pak uvidíme, jestli mě dokážeš najít
Schovej se a hledej
Nekoukej se
Počítej do deseti
Pak uvidíme, jestli mě dokážeš najít

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Apple
A, A, A, A, A Apple
A, A, A, A, A Apple
A, A Apple
A, A Apple
A, A, A, A, A Apple

Jablko
A, A, A, A, A Jablko
A, A, A, A, A Jablko
A, A Jablko
A, A Jablko
A, A, A, A, A Jablko

Alligator
A, A, A, A, A Alligator
A, A, A, A, A Alligator
A, A Alligator
A, A Alligator
A, A, A, A, A Alligator
A, A, A, A, A, A

Aligátor
A, A, A, A, A Aligátor
A, A, A, A, A Aligátor
A, A Aligátor
A, A Aligátor
A, A, A, A, A Aligátor
A, A, A, A, A, A

Walking walking. Walking walking.
Hop hop hop. Hop hop hop.
Running running running.
Running running running.
Now let's stop. Now let's stop.

Chodíme chodíme. Chodíme chodíme.
Poskoč poskoč poskoč. Poskoč poskoč poskoč.
Běžíme běžíme běžíme.
Běžíme běžíme běžíme.
Nyní zastavme. Nyní zastavme.

Walking walking. Walking walking.
Hop hop hop. Hop hop hop.
Running running running.
Running running running.
Now let's stop. Now let's stop.

Chodíme chodíme. Chodíme chodíme.
Poskoč poskoč poskoč. Poskoč poskoč poskoč.
Běžíme běžíme běžíme.
Běžíme běžíme běžíme.
Nyní zastavme. Nyní zastavme.

Tiptoe tiptoe. Tiptoe tiptoe.
Jump jump jump. Jump jump jump.
Swimming swimming swimming.
Now let's sleep. Now let's sleep.

Jdeme po špičkách. Jdeme po špičkách.
Vyskoč vyskoč vyskoč. Vyskoč vyskoč vyskoč.
Plaveme plaveme plaveme.
Nyní pojďme spát. Nyní pojďme spát.

Wake up!
It's time to go!
Are you ready to go fast? Okay!

Probuď se!
Je čas jít!
Jsi připraven jít rychle? Dobrá!

Walking walking. Walking walking.
Hop hop hop. Hop hop hop.
Running running running.
Running running running.
Now let's stop. Now let's stop.

Chodíme chodíme. Chodíme chodíme.
Poskoč poskoč poskoč. Poskoč poskoč poskoč.
Běžíme běžíme běžíme.
Běžíme běžíme běžíme.
Nyní zastavme. Nyní zastavme.

Walking walking. Walking walking.
Hop hop hop. Hop hop hop.
Running running running.
Running running running.
Now let's stop. Now let's stop.
Whew!

Chodíme chodíme. Chodíme chodíme.
Poskoč poskoč poskoč. Poskoč poskoč poskoč.
Běžíme běžíme běžíme.
Běžíme běžíme běžíme.
Nyní zastavme. Nyní zastavme.
Tý jo!

Are you thirsty? (2x)
Yes, I am. (2x)
Everybody stand up. (2x)

Máš žízeň? (2x)
Ano mám. (2x)
Všichni se zvedneme. (2x)
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Mystery Box
Open Shut
Them

Clean Up

Let´s have a drink. (2x)

Pojďme se napít. (2x)

Mystery Box, mystery box.
What’s inside the mystery box?
(4x)

Tajemná krabice, tajemná krabice.
Co je uvnitř tajemné krabice?
(4x)

Open shut them,
open shut them.
Give a little clap, clap, clap.
Open shut them,
open shut them.
Put them in your lap, lap, lap.

Otevři, zavři je,
otevři, zavři je.
Malinko zatleskej.
Otevři, zavři je,
otevři, zavři je.
Slož je do klína.

Big and small.
Big and small.
Big and small.
Big, big, big, big, small, small, small.
Big and small. Big and small.
Big, big, big, big, small, small, small.

Velký a malý.
Velký a malý.
Velký a malý.
Velký, velký, velký, velký, malý, malý, malý.
Velký a malý. Velký a malý.
Velký, velký, velký, velký, malý, malý, malý.

Please. No, thank you.
Please. No, thank you.
Please. No, thank you.
Please, please, please, please. No thank you.
Please. No, thank you. Please. No, thank you.
Please, please, please, please. No thank you.

Prosím. Ne, děkuji.
Prosím. Ne, děkuji.
Prosím. Ne, děkuji.
Prosím, prosím, prosím, prosím. Ne, děkuji.
Prosím. Ne, děkuji. Prosím. Ne, děkuji.
Prosím, prosím, prosím, prosím. Ne, děkuji.

Fast and slow.
Fast and slow.
Fast and slow.
Fast, fast, fast, fast, slow, slow, slow.
Fast and slow. Fast and slow.
Fast, fast, fast, fast, slow, slow, slow.

Rychlý a pomalý.
Rychlý a pomalý.
Rychlý a pomalý.
Rychlý, rychlý, rychlý, rychlý, pomalý, pomalý, pomalý.
Rychlý a pomalý. Rychlý a pomalý.
Rychlý, rychlý, rychlý, rychlý, pomalý, pomalý, pomalý.

Loud and quiet.
Loud and quiet.
Loud and quiet.
Loud, loud, loud, loud.
Shh... Quiet.
Loud and quiet.
Loud and quiet.
Loud, loud, loud, loud.
Shh... Quiet.

Hlasitý a tichý.
Hlasitý a tichý.
Hlasitý a tichý.
Hlasitý, hlasitý, hlasitý, hlasitý.
Pšt… Tichý.
Hlasitý a tichý.
Hlasitý a tichý.
Hlasitý, hlasitý, hlasitý, hlasitý.
Pšt… Tichý.

Peek-a-boo.
Peek-a-boo.
Peek-a-boo.
Peek-a, peek-a, peek-a-boo!
Peek-a-boo. Peek-a-boo.
Peek-a, peek-a, peek-a-boo!

Kukuč
Kukuč.
Kukuč.
Kuk, kuk, kukuč!
Kukuč. Kukuč.
Kuk, kuk, kukuč!

Clean up, clean up.
Everybody, let's clean up.
Clean up, clean up.
Put your things away.
(3x)

Uklízej, uklízej.
Pojďme všichni uklízet.
Uklízej, uklízej.
Dej tvé věci pryč.
(3x)

Clean up! Clean up! Clean up!
Put your things away.
Pick up your toys.
Pick up your books.
Pick up your shoes.
Put your things away.

Uklízej, uklízej.
Dej tvé věci pryč.
Posbírej si hračky.
Sbal si knihy.
Seber si boty.
Dej tvé věci pryč.
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Bye Bye Goodbye

Clean up, clean up.
Everybody, let's clean up.
Clean up, clean up.
Put your things away.
(Repeat)

Uklízej, uklízej.
Pojďme všichni uklízet.
Uklízej, uklízej.
Dej tvé věci pryč.
(3x)

Bye, bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

Nashle, nashle. Na shledanou.
Nashle, nashle, nashle, nashle. Na shledanou.

I can clap my hands.
I can stamp my feet.
I can clap my hands.
I can stamp my feet.

Já umím zatleskat rukama.
Já umím zadupat nohama.
Já umím zatleskat rukama.
Já umím zadupat nohama.

Bye, bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.
Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

Nashle, nashle. Na shledanou.
Nashle, nashle, nashle, nashle. Na shledanou.
Nashle, nashle. Na shledanou.
Nashle, nashle, nashle, nashle. Na shledanou.

GOODBYE!

NA SHLEDANOU!

© Všechna práva vyhrazena - ZuZu English

