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Lekce 17 – Put on your shoes 

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

(Feelings) 

Hello!  
Hello!  
Hello, how are you?  
(Repeat) 
 

I'm good! 
I'm great!  
I'm wonderful!  
(Repeat)  
 

Hello!  
Hello! 
Hello, how are you?  
(Repeat)  
 

I'm tired. 
I'm hungry. 
I'm not so good.  
(Repeat)  
 

Hello! Hello!  
Hello, how are you?  
(Repeat 3x) 

Ahoj! 
Ahoj! 
Ahoj, jak se máš? 
(Opakovat) 
 

Mám se dobře! 
Mám se skvěle! 
Mám se báječně! 
(Opakovat) 
 

Ahoj! 
Ahoj! 
Ahoj, jak se máš? 
(Opakovat) 
 

Jsem unavený.  
Mám hlad. 
Není mi moc dobře. 
(Opakovat) 
 

Ahoj! Ahoj! 
Ahoj, jak se máš? 
(Opakovat) 

 

The Days of the 
Week 

v této písničce seznamujeme děti s názvy dní v týdnu. Týden ve Velké Británii začíná nedělí a 

končí sobotou (SUNDAY - SATURDAY).  

Sunday  

Monday  

Tuesday  

Wednesday  

Thursday  

Friday  

Saturday  

Neděle  

Pondělí  

Úterý  

Středa  

Čtvrtek  

Pátek  

Sobota  
 

One Little Finger One little finger,  
one little finger,  
one little finger. Tap tap tap.  
Point your finger up.  
Point your finger down.  
Put it on your head. Head!  
 

One little finger,  
one little finger,  
one little finger. Tap tap tap.  
Point your finger up.  
Point your finger down.  
Put it on your nose. Nose!  
One little finger,  
one little finger,  
one little finger. Tap tap tap.  
Point your finger up.  
Point your finger down.  
Put it on your chin. Chin!  
 

One little finger,  
one little finger,  
one little finger. Tap tap tap.  

Jeden malý prst,  
jeden malý prst,  
jeden malý prst. Ťuk, ťuk, ťuk. 
Ukaž prstem nahoru. 
Ukaž prstem dolů. 
Dej ho na tvoji hlavu. Hlavu! 
 

Jeden malý prst,  
jeden malý prst,  
jeden malý prst. Ťuk, ťuk, ťuk. 
Ukaž prstem nahoru. 
Ukaž prstem dolů. 
Dej ho na tvůj nos. Nos! 
Jeden malý prst,  
jeden malý prst,  
jeden malý prst. Ťuk, ťuk, ťuk. 
Ukaž prstem nahoru. 
Ukaž prstem dolů. 
Dej ho na tvoji bradu. Bradu! 
 

Jeden malý prst,  
jeden malý prst,  
jeden malý prst. Ťuk, ťuk, ťuk. 
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Point your finger up.  
Point your finger down.  
Put it on your arm. Arm!  
 

One little finger,  
one little finger,  
one little finger. Tap tap tap.  
Point your finger up.  
Point your finger down.  
Put it on your leg. Leg!  
 

One little finger,  
one little finger,  
one little finger. Tap tap tap.  
Point your finger up.  
Point your finger down.  
Put it on your foot. Foot!  
 

Put it on your leg. Leg!  
Put it on your arm. Arm!  
Put it on your chin. Chin!  
Put it on your nose. Nose!  
Put it on your head. Head!  
Now let's wave goodbye. Goodbye! 

Ukaž prstem nahoru. 
Ukaž prstem dolů. 
Dej ho na tvoji paži. Paži! 
 

Jeden malý prst,  
jeden malý prst,  
jeden malý prst. Ťuk, ťuk, ťuk. 
Ukaž prstem nahoru. 
Ukaž prstem dolů. 
Dej ho na tvoji nohu. Nohu! 
 

Jeden malý prst,  
jeden malý prst,  
jeden malý prst. Ťuk, ťuk, ťuk. 
Ukaž prstem nahoru. 
Ukaž prstem dolů. 
Dej ho na tvé chodidlo. Chodidlo! 
 

Dej ho na tvoji nohu. Nohu! 
Dej ho na tvoji paži. Paži! 
Dej ho na tvoji bradu. Bradu! 
Dej ho na tvůj nos. Nos! 
Dej ho na tvoji hlavu. Hlavu! 
Nyní zamávejme na shledanou. Na shledanou!  

 

Five Little 
Pumpkins 

One little pumpkin smiling smiling.  

One little pumpkin smiling smiling.  

One little pumpkin smiling smiling.  

One little pumpkin is happy.  
 

Two little pumpkins pouting pouting.  

Two little pumpkins pouting pouting.  

Two little pumpkins pouting pouting.  

Two little pumpkins are grumpy. 
 

Three little pumpkins yawning yawning.  

Three little pumpkins yawning yawning.  

Three little pumpkins yawning yawning.  

Three little pumpkins are sleepy.  
 

Four little pumpkins crying crying.  

Four little pumpkins crying crying.  

Four little pumpkins crying crying.  

Four little pumpkins are sad.  
 

Five little pumpkins laughing laughing.  

Five little pumpkins laughing laughing.  

Five little pumpkins laughing laughing.  

Five little pumpkins are playing. 

Jedna malá dýně se usmívá, usmívá. 

Jedna malá dýně se usmívá, usmívá. 

Jedna malá dýně se usmívá, usmívá. 

Jedna malá dýně je šťastná. 
 

Dvě malé dýně špulí ústa, špulí ústa. 

Dvě malé dýně špulí ústa, špulí ústa. 

Dvě malé dýně špulí ústa, špulí ústa. 

Dvě malé dýně jsou mrzuté. 
 

Tři malé dýně zívají, zívají. 

Tři malé dýně zívají, zívají. 

Tři malé dýně zívají, zívají. 

Tři malé dýně jsou ospalé. 
 

Čtyři malé dýně pláčou, pláčou. 

Čtyři malé dýně pláčou, pláčou. 

Čtyři malé dýně pláčou, pláčou. 

Čtyři malé dýně jsou smutné. 
 

Pět malých dýní se směje, směje. 

Pět malých dýní se směje, směje. 

Pět malých dýní se směje, směje. 

Pět malých dýní si hraje. 
 

 

 
Hide and Seek 

 

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 
 

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

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

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 
 

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. 
 

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 
 

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

 

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

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 
 

Schováváš se za těmi listy? Ne. 
Schováváš se nad tou dírou ve stromu? Ne. 
Schováváš se uvnitř toho hnízda? 
Tady jsi. 
 

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 
 

The P Song 
 

Pencil 
P, P Pencil 
P, P Pencil 
P, P, P Pencil 
P, P Pencil 
 

Piano 
P, P Piano 
P, P Piano 
P, P, P Piano 
P, P Piano 
P, P, P 

Tužka 
P, P Tužka 
P, P Tužka 
P, P, P Tužka 
P, P Tužka 
 

Piáno 
P, P Piáno 
P, P Piáno 
P, P, P Piáno 
P, P Piáno 
P, P, P 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

Jdeme po špičkách. Jdeme po špičkách. 
Vyskoč vyskoč vyskoč. Vyskoč vyskoč vyskoč. 
Plaveme plaveme plaveme. 
Nyní pojďme spát. Nyní pojďme spát. 
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Wake up!  
It's time to go!  
Are you ready to go fast? Okay! 
 

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

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! 

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

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

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? 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) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Put on your 

shoes 

Put on your shoes, your shoes, your shoes.  
Put on your shoes, your shoes, your shoes. 
Put on your shoes. 
Let's go outside.  
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!  
 

Put on your jacket, your jacket, your jacket.  
Put on your jacket, your jacket, your jacket. 
Put on your jacket. 
Let's go outside. 
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!  
 

Put on your scarf, your scarf, your scarf.  
Put on your scarf, your scarf, your scarf. 
Put on your scarf. 
Let's go outside. 
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!  
 

Put on your hat, your hat, your hat.  
Put on your hat, your hat, your hat. 
Put on your hat. 
Let's go outside. 
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!  
 

Put on your shoes,  
Your jacket, 
Your scarf.  
And your hat.  
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up! ♫  

Obuj si boty, tvé boty, tvé boty.  
Obuj si boty, tvé boty, tvé boty.  
Obuj si boty.  
Pojďme ven.  
Pospěš si. Pospěš si. Rychle si pospěš!  
 

Obleč si bundu, tvoji bundu, tvoji bundu. 
Obleč si bundu, tvoji bundu, tvoji bundu. 
Obleč si bundu. 
Pojďme ven.  
Pospěš si. Pospěš si. Rychle si pospěš! 
 

Obleč si šálu, tvoji šálu, tvoji šálu. 
Obleč si šálu, tvoji šálu, tvoji šálu. 
Obleč si šálu. 
Pojďme ven.  
Pospěš si. Pospěš si. Rychle si pospěš!  
 

Obleč si čepici, tvoji čepici, tvoji čepici. 
Obleč si čepici, tvoji čepici, tvoji čepici. 
Obleč si čepici. 
Pojďme ven.  
Pospěš si. Pospěš si. Rychle si pospěš!  
 

Obuj si boty, 
obleč si bundu, 
tvoji šálu 
a tvoji čepici.  
Pospěš si. Pospěš si. Rychle si pospěš! 

 

 
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. 

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

Uklízej, uklízej. 
Dej si věci pryč. 
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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) 

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) 

 

Bye Bye 
Goodbye 

 

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

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

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

GOODBYE! 

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

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

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

NA SHLEDANOU! 
 

 

 


