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Lekce BONUS Vánoční lekce 2 – We Wish you a Merry Christmas 

Název písně: Text písně v angličtině: Překlad do češtiny: 

Hello, Reindeer 

 

Hello, reindeer.  

Hello, snowman.  

Hello, Santa.  

Happy holidays.  
 

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

Merry Christmas, everyone.  

Let's sing it once again.  
 

Hello, reindeer.  

Hello, snowman.  

Hello, Santa.  

Happy holidays.  

Happy holidays. 

Ahoj sobe. 

Ahoj sněhuláku. 

Ahoj Santo. 

Šťastné svátky. 
 

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

Veselé Vánoce, všem. 

Pojďme si to zazpívat znovu ještě jednou. 
 

Ahoj sobe. 

Ahoj sněhuláku. 

Ahoj Santo. 

Šťastné svátky. 

Šťastné svátky. 
 

 
 

I´m a Little 
Snowman 

 

I'm a little snowman, look at me.  

These are my buttons, 1 2 3.  

These are my eyes and this is my nose.  

I wear a hat and scarf. Brrr...it's cold!   
 

I'm a little snowman, look at me.  

These are my buttons, 1 2 3. 

These are my eyes and this is my nose.  

I wear a hat and scarf. Brrr...it's cold!  
  

I'm a little snowman, look at me.  

These are my buttons, 1 2 3. 

These are my eyes and this is my nose.  

I wear a hat and scarf. Brrr...it's cold! ♫  

Já jsem malý sněhulák, podívej se na mě. 

Toto jsou mé knoflíky, 1 2 3. 

Toto jsou mé oči a toto je můj nos 

Mám na sobě klobouk a šálu. Brrr... je zima! 
 

Já jsem malý sněhulák, podívej se na mě. 

Toto jsou mé knoflíky, 1 2 3. 

Toto jsou mé oči a toto je můj nos 

Mám na sobě klobouk a šálu. Brrr... je zima! 
 

Já jsem malý sněhulák, podívej se na mě. 

Toto jsou mé knoflíky, 1 2 3. 

Toto jsou mé oči a toto je můj nos 

Mám na sobě klobouk a šálu.Brrr... je zima! 
 

S-A-N-T-A Red hat, white beard, twinkle in his eye.  

Santa is his name-o.  

S-A-N-T-A  

S-A-N-T-A  

S-A-N-T-A  

And Santa is his name-o. 
 

Red hat, white beard, twinkle in his eye.  

Santa is his name-o.  

*-A-N-T-A  

*-A-N-T-A  

*-A-N-T-A  

And Santa is his name-o.  
 

Red hat, white beard, twinkle in his eye.  

Santa is his name-o.  

*-*-N-T-A  

*-*-N-T-A  

*-*-N-T-A  

And Santa is his name-o.  
 

Red hat, white beard, twinkle in his eye.  

Červená čepice, bílé vousy, třpytící se oko. 

Santa je jeho jméno-ou.  

S-A-N-T-A  

S-A-N-T-A  

S-A-N-T-A  

A Santa je jeho jméno-ou. 
 

Červená čepice, bílé vousy, třpytící se oko. 

Santa je jeho jméno-ou.  

*-A-N-T-A  

*-A-N-T-A  

*-A-N-T-A  

A Santa je jeho jméno-ou.  
 

Červená čepice, bílé vousy, třpytící se oko. 

Santa je jeho jméno-ou. 

*-*-N-T-A  

*-*-N-T-A  

*-*-N-T-A  

A Santa je jeho jméno-ou.  
 

Červená čepice, bílé vousy, třpytící se oko. 
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Santa is his name-o.  

*-*-*-T-A  

*-*-*-T-A  

*-*-*-T-A 

And Santa is his name-o.  
 

Red hat, white beard, twinkle in his eye.  

Santa is his name-o.  

*-*-*-*-A  

*-*-*-*-A  

*-*-*-*-A  

And Santa is his name-o.  
 

Red hat, white beard, twinkle in his eye.  

Santa is his name-o.  

*-*-*-*-*  

*-*-*-*-*  

*-*-*-*-*  

And Santa is his name-o. 
  

S-A-N-T-A  

S-A-N-T-A  

S-A-N-T-A  

And Santa is his name-o. 

Santa je jeho jméno-ou. 

*-*-*-T-A  

*-*-*-T-A  

*-*-*-T-A 

A Santa je jeho jméno-ou.  
 

Červená čepice, bílé vousy, třpytící se oko. 

Santa je jeho jméno-ou.  

*-*-*-*-A  

*-*-*-*-A  

*-*-*-*-A  

A Santa je jeho jméno-ou..  
 

Červená čepice, bílé vousy, třpytící se oko. 

Santa je jeho jméno-ou. 

*-*-*-*-*  

*-*-*-*-*  

*-*-*-*-*  

A Santa je jeho jméno-ou.  
 

S-A-N-T-A  

S-A-N-T-A  

S-A-N-T-A  

A Santa je jeho jméno-ou. 
 

Little Snowflake Snowflake, snowflake, little snowflake. 
Little snowflake falling from the sky.  
Snowflake, snowflake, little snowflake.  
Falling, falling, falling, falling, falling, 
falling, falling, falling, falling...  
falling on my head.  
 

Snowflake, snowflake, little snowflake. 
Little snowflake falling from the sky.  
Snowflake, snowflake, little snowflake.  
Falling, falling, falling, falling, falling, 
falling, falling, falling, falling...  
falling on my nose.   
 

Snowflake, snowflake, little snowflake. 
Little snowflake falling from the sky.  
Snowflake, snowflake, little snowflake.  
Falling, falling, falling, falling, falling, 
falling, falling, falling, falling...  
falling in my hand.  
 

Falling on my head. 
Falling on my nose. 
Falling in my hand. 
Snowflake, snowflake, little snowflake...  

Vločka, vločka, malá vločka. 
Malá vločka padající z nebe. 
Vločka, vločka, malá vločka. 
Padá, padá, padá, padá, padá,  
padá, padá, padá, padá … 
padá na mou hlavu. 
 

Vločka, vločka, malá vločka. 
Malá vločka padající z nebe. 
Vločka, vločka, malá vločka. 
Padá, padá, padá, padá, padá,  
padá, padá, padá, padá … 
padá na můj nos.   
 

Vločka, vločka, malá vločka. 
Malá vločka padající z nebe. 
Vločka, vločka, malá vločka. 
Padá, padá, padá, padá, padá,  
padá, padá, padá, padá … 
padá do mé ruky.  
 

Padá na mou hlavu. 
Padá na můj nos.   
Padá do mé ruky.  
Vločka, vločka, malá vločka … 

 

What do you 
want for 

Christmas? I. 

What do you want for Christmas? 
 Christmas? Christmas?  
What do you want for Christmas?  
Santa's on his way.  
I want a train.  
I want a train. 
I want a great big train.  

Co chceš k Vánocům? 
K Vánocům? K Vánocům? 
Co chceš k Vánocům?  
Santa je na cestě. 
Já chci vlak.  
Já chci vlak. 
Já chci obrovský velký vlak. 
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A train? A train! 
All aboard! 
 

What do you want for Christmas? 
 Christmas? Christmas? 
What do you want for Christmas?  
Santa's on his way. 
I want a rocket.  
I want a rocket. 
I want a great big rocket. 
A rocket? A rocket!  
Prepare for lift-off...5, 4, 3, 2, 1, LIFT-OFF! 
 

What do you want for Christmas? 
 Christmas? Christmas? 
What do you want for Christmas?  
Santa's on his way.             
I want a robot.  
I want a robot. 
I want a great big robot. 
A robot? A robot! 
 

What do you want for Christmas? 
 Christmas? Christmas? 
What do you want for Christmas?  
Santa's on his way. 
I want a teddy bear. 
I want a teddy bear. 
I want a great big teddy bear. 
A teddy bear? A teddy bear!  
Right leg. Left leg.  
Right arm. Left arm.  
Oh no! 
 

What do you want for Christmas? 
 Christmas? Christmas? 
What do you want for Christmas?  
Santa's on his way. 
Santa's on his way! 

Vlak? Vlak! 
Všichni nastoupit! 
 

Co chceš k Vánocům? 
K Vánocům? K Vánocům? 
Co chceš k Vánocům? 
Santa je na cestě. 
Já chci raketu.  
Já chci raketu. 
Já chci obrovskou velkou raketu. 
Raketu? Raketu! 
Připravte se ke startu ... 5,4,3,2,1, START! 
 

Co chceš k Vánocům? 
K Vánocům? K Vánocům? 
Co chceš k Vánocům? 
Santa je na cestě. 
Já chci robota. 
Já chci robota. 
Já chci obrovského velkého robota. 
Robota? Robota! 
 

Co chceš k Vánocům? 
K Vánocům? K Vánocům? 
Co chceš k Vánocům?  
Santa je na cestě. 
Já chci plyšového medvěda.  
Já chci plyšového medvěda. 
Já chci obrovského velkého plyšového medvěda. 
Plyšového medvěda? Plyšového medvěda! 
Pravá noha. Levá noha.  
Pravá ruka. Levá ruka. 
Ach ne! 
 

Co chceš k Vánocům? 
K Vánocům? K Vánocům? 
Co chceš k Vánocům?  
Santa je na cestě. 
Santa je na cestě! 

 

Are you thirsty? Are you thirsty? (2x) 
Yes, I am. (2x) 
Everybody stand up. (2x) 
Let´s have a drink. (2x) 

Máš žízeň? (2x) 
Ano mám. (2x) 
Všichni se zvedneme. (2x) 
Pojďme se napít. (2x) 

 

 

Mystery Box Mystery Box, mystery box. 
What’s inside the mystery box? 
(6x) 

Tajemná krabice, tajemná krabice. 
Co je uvnitř tajemné krabice? 
(6x) 

 

We Wish you a 
Merry Christmas 

We wish you a Merry Christmas.  
We wish you a Merry Christmas.  
We wish you a Merry Christmas  
and a Happy New Year.  
 

Happy holidays to you,  
your family, your friends.  
Happy holidays, Merry Christmas,  
and a Happy New Year.  
 

Let's clap.  
We all do a little clapping.  
We all do a little clapping.  
We all do a little clapping.  

Přejeme ti veselé Vánoce. 
Přejeme ti veselé Vánoce. 
Přejeme ti veselé Vánoce  
a šťastný Nový Rok. 
 

Šťastné svátky tobě, 
Tvé rodině, tvým přátelům. 
Šťastné svátky, veselé Vánoce  
a šťastný Nový Rok. 
 

Pojďme tleskat. 
Všichni společně malinko tleskáme. 
Všichni společně malinko tleskáme. 
Všichni společně malinko tleskáme. 
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Christmas is here.  
 

Let's jump.  
We all do a little jumping.  
We all do a little jumping.  
We all do a little jumping.  
Christmas is here.  
 

Let's stomp.  
We all do a little stomping.  
We all do a little stomping. 
We all do a little stomping.  
Christmas is here.  
 

Shhh...let's whisper.  
We all do a little whispering.  
We all do a little whispering.  
We all do a little whispering.  
Christmas is here.  
 

Big voices!  
We wish you a Merry Christmas.  
We wish you a Merry Christmas.  
We wish you a Merry Christmas  
and a Happy New Year. 

Vánoce jsou tady. 
 

Pojďme skákat. 
Všichni společně malinko skáčeme. 
Všichni společně malinko skáčeme. 
Všichni společně malinko skáčeme. 
Vánoce jsou tady. 
 

Pojďme dupat. 
Všichni společně malinko dupeme. 
Všichni společně malinko dupeme. 
Všichni společně malinko dupeme. 
Vánoce jsou tady. 
 

Pšt, pojďme šeptat. 
Všichni společně potichu šeptáme. 
Všichni společně potichu šeptáme. 
Všichni společně potichu šeptáme. 
Vánoce jsou tady. 
 

Nahlas! 
Přejeme ti veselé Vánoce. 
Přejeme ti veselé Vánoce. 
Přejeme ti veselé Vánoce  
a šťastný Nový Rok. 

 

Goodbye, 
Snowman 

 

Goodbye, snowman.  

Goodbye, reindeer.  

Goodbye, Santa.  

Happy holidays.  
 

We wish you a Merry Christmas.  

We wish you a Merry Christmas.  

We wish you a Merry Christmas.  

Let's sing it again.  
 

Goodbye, snowman.  

Goodbye, reindeer.  

Goodbye, Santa.  

Happy holidays.  

Happy holidays! 

Nashledanou sněhuláku. 

Nashledanou sobe. 

Nashledanou Santo. 

Šťastné svátky. 
 

Přejeme ti veselé Vánoce. 

Přejeme ti veselé Vánoce. 

Přejeme ti veselé Vánoce. 

Pojďme si to zazpívat ještě jednou. 
 

Nashledanou sněhuláku. 

Nashledanou sobe. 

Nashledanou Santo. 

Šťastné svátky. 

Šťastné svátky. 
 

 
Clean Up 

 

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

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 si věci pryč. 
(3x) 
 

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

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

 

 


