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Lekce 19 – The Shape Song 2 

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) 

 

Are you hungry? Are you hungry? Yes, I am. 
Me, too.  
Let´s eat. 
 

Are you hungry? Are you hungry? 
Yes, I am. Yes, I am. 
Are you hungry? Are you hungry? 
Yes, I am. Yes, I am. 
Mmmmm, a banana! 
Yum, yum… yum! 
 

Are you hungry? Are you hungry? 
Yes, I am. Yes, I am. 
Are you hungry? Are you hungry? 
Yes, I am. Yes, I am. 
Mmmmm, watermelon! 
Yum, yum… yum! 
 

Are you hungry? Are you hungry? 
Yes, I am. Yes, I am. 
Are you hungry? Are you hungry? 
Yes, I am. Yes, I am. 
French fries! 
Yum, yum… yum! 
 

Are you hungry? Are you hungry? 
Yes, I am. Yes, I am. 
Are you hungry? Are you hungry? 
Yes, I am. Yes, I am. 
Spaghetti! 
Yum, yum… yum! 
 

Are you hungry? Are you hungry? 
Yes, I am. Yes, I am. 
Are you hungry? Are you hungry? 
Yes, I am. Yes, I am. 

Máš hlad? Ano mám. 
Já taky. 
Pojďme jíst! 
 

Máš hlad? Máš hlad?  
Ano mám. Ano mám. 
Máš hlad? Máš hlad?  
Ano mám. Ano mám. 
Hmmm, banán! 
Mňam, mňam… mňam! 
 

Máš hlad? Máš hlad?  
Ano mám. Ano mám. 
Máš hlad? Máš hlad?  
Ano mám. Ano mám. 
Hmmm, vodní meloun! 
Mňam, mňam… mňam! 
 

Máš hlad? Máš hlad?  
Ano mám. Ano mám. 
Máš hlad? Máš hlad?  
Ano mám. Ano mám. 
Hranolky! 
Mňam, mňam… mňam! 
 

Máš hlad? Máš hlad?  
Ano mám. Ano mám. 
Máš hlad? Máš hlad?  
Ano mám. Ano mám. 
Špagety! 
Mňam, mňam… mňam! 
 

Máš hlad? Máš hlad?  
Ano mám. Ano mám. 
Máš hlad? Máš hlad?  
Ano mám. Ano mám. 
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Ice cream! 
Yum, yum… yum! 
 

I´m full! 

Zmrzlina! 
Mňam, mňam… mňam! 
 

Jsem plná (plný)! 
 

The Muffin Man Fresh muffins hot out of the oven. 

Oh, do you know the muffin man,  

the muffin man, the muffin man? 

Do you know the muffin man 

who lives on Drury Lane? 

Yes, I know the muffin man,  

the muffin man, the muffin man. 

Yes, I know the muffin man  

who lives on Drury Lane. 
 

He´s coming. The ice cream man is coming! 

Oh, do you know the ice cream man,  

the ice cream man, the ice cream man? 

Do you know the ice cream man 

who lives on Drury Lane? 

Yes, I know the ice cream man,  

the ice cream man, the ice cream man. 

Yes, I know the ice cream man 

who lives on Drury Lane. 
 

Apples, peaches, pears, and plums! 

Get your fresh fruit over here. 

Oh, do you know the fruit stand man,  

the fruit stand man, the fruit stand man.? 

Do you know the fruit stand man 

who lives on Drury Lane? 

Yes, I know the fruit stand man,  

the fruit stand man, the fruit stand man.  

Yes, I know the fruit stand man 

who lives on Drury Lane. 
 

Oh, do you know the muffin man,  

the muffin man, the muffin man? 

Do you know the muffin man 

who lives on Drury Lane? 

Yes, I know the muffin man,  

the muffin man, the muffin man. 

Yes, I know the muffin man  

who lives on Drury Lane. 

Čerstvé horké muffiny právě vytažené z pece. 

Á, znáš toho prodavače muffinů, 

prodavače muffinů, prodavače muffinů? 

Znáš toho prodavače muffinů, 

co bydlí na Drury Lane? 

Ano, já znám toho prodavače muffin, 

prodavače muffinů, prodavače muffinů. 

Ano, já znám toho prodavače muffinů, 

co bydlí na Drury Lane. 
 

Přichází. Zmrzlinář přichází! 

Á, znáš toho zmrzlináře, 

zmrzlináře, zmrzlináře? 

Znáš toho zmrzlináře, 

co bydlí na Drury Lane? 

Ano, já znám toho zmrzlináře, 

zmrzlináře, zmrzlináře. 

Ano, já znám toho zmrzlináře, 

co bydlí na Drury Lane. 
 

Jablka, broskve, hrušky a švestky! 

Nakupte si zde vaše čerstvé ovoce. 

Á, znáš toho zelináře, 

zelináře, zelináře? 

Znáš toho zelináře, 

co bydlí na Drury Lane? 

Ano, já znám toho zelináře, 

zelináře, zelináře. 

Ano, já znám toho zelináře, 

co bydlí na Drury Lane. 
 

Á, znáš toho prodavače muffinů, 

prodavače muffinů, prodavače muffinů? 

Znáš toho prodavače muffinů, 

co bydlí na Drury Lane? 

Ano, já znám toho prodavače muffin, 

prodavače muffinů, prodavače muffinů. 

Ano, já znám toho prodavače muffinů, 

co bydlí na Drury Lane. 
 

The 

Shape 

Song 1 

A circle. A circle. Can you make a circle?  

A circle. A circle. Can you make a circle? 

A circle. A circle. Can you find a circle?  

A circle. A circle. Can you find a circle? 

Can you find a circle? Ready...GO!   
 

I know...let's make a diamond.  

Can you make a diamond?  

Here we go... 

A diamond. A diamond. Can you make a diamond?  

Kruh. Kruh. Dokážeš udělat kruh?  

Kruh. Kruh. Dokážeš udělat kruh?  

Kruh. Kruh. Dokážeš najít kruh?  

Kruh. Kruh. Dokážeš najít kruh?  

Dokážeš najít kruh? Připravit … TEĎ! (BĚŽ!)  
 

Já vím…udělejme kosočtverec.  

Dokážeš udělat kosočtverec?  

Jdeme na to …  

Kosočtverec. Kosočtverec. Dokážeš udělat kosočtverec?  
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A diamond. A diamond. Can you make a diamond? 

A diamond. A diamond. Can you find a diamond?  

A diamond. A diamond. Can you find a diamond? 

Can you find a diamond? Ready...GO!   
 

Hmm...what's next? How about a square? 

A square. A square. Can you make a square?  

A square. A square. Can you make a square? 

A square. A square. Can you find a square?  

A square. A square. Can you find a square? 

Can you find a square? Ready...GO!   
 

Alright. Time for one more. Let's try a heart. 

A heart. A heart. Can you make a heart?  

A heart. A heart. Can you make a heart? 

A heart. A heart. Can you find a heart?  

A heart. A heart. Can you find a heart? 

Can you find a heart? Ready...GO!   
 

A circle, a diamond, a square, and a heart. 

A circle, a diamond, a square, and a heart. 

A circle, a diamond, a square, and a heart....  

Kosočtverec. Kosočtverec. Dokážeš udělat kosočtverec?  

Kosočtverec. Kosočtverec. Dokážeš najít kosočtverec?  

Kosočtverec. Kosočtverec. Dokážeš najít kosočtverec?  

Dokážeš najít kosočtverec? Připravit …TEĎ!  
 

Hmm… co je dál? Co takhle čtverec?  

Čtverec. Čtverec. Dokážeš udělat čtverec?  

Čtverec. Čtverec. Dokážeš udělat čtverec?  

Čtverec. Čtverec. Dokážeš najít čtverec?  

Čtverec. Čtverec. Dokážeš najít čtverec?  

Dokážeš najít čtverec? Připravit … TEĎ! 
 

Dobrá. Je čas pro ještě jeden. Zkusme srdce. 

Srdce. Srdce. Dokážeš udělat srdce?  

Srdce. Srdce. Dokážeš udělat srdce?  

Srdce. Srdce. Dokážeš najít srdce?  

Srdce. Srdce. Dokážeš najít srdce?  

Dokážeš najít srdce? Připravit … TEĎ!  
 

Kruh, kosočtverec, čtverec a srdce.  

Kruh, kosočtverec, čtverec a srdce.  

Kruh, kosočtverec, čtverec a srdce…  
 

 

 
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 
 

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 

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 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 
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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 
 

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

The R Song Rabbit 
R, R Rabbit 
R, R Rabbit 
R, R Rabbit 
R, R Rabbit 
 

Rocket 
R, R Rocket 
R, R Rocket 
R, R Rocket 
R, R Rocket 
R, R R 

Zajíc 
R, R Zajíc 
R, R Zajíc 
R, R Zajíc 
R, R Zajíc 
 

Raketa 
R, R Raketa 
R, R Raketa 
R, R Raketa 
R, R Raketa 
R, R R 

 

 
 

We All Fall 
Down 

Walk around the circle.  
Walk around the circle.  
Walking walking.  
We all fall down.  
 

Gallop.  
Gallop around the circle.  
Gallop around the circle.  
Galloping galloping.  
We all fall down.  
 

Shh... Let's tiptoe.  
Tiptoe around the circle.  
Tiptoe around the circle.  
Tiptoe tiptoe.  
We all fall down.  
 

I'm so sleepy!  
Sleepy sleepy sleepy.  
I'm so sleepy.  
Wake up, everybody!  
 

Come on, we're going to hop!  
Hop around the circle.  
Hop around the circle.  
Hopping hopping.  
We all fall down.  
 

Let's twirl!  
Twirl around the circle.  
Twirl around the circle.  
Twirling twirling.  
We all fall down.  
 

Let's hop AND twirl!  
Hop around the circle.  
Twirl around the circle.  
Hopping, twirling.  
We all fall down. 

Choď okolo kruhu. 
Choď okolo kruhu. 
Chodíme, chodíme. 
Všichni spadneme na zem. 
 

Utíkej jako kůň. 
Utíkej okolo kruhu. 
Utíkej okolo kruhu. 
Běžíme, běžíme. 
Všichni spadneme na zem. 
 

Pst… Pojďme po špičkách. 
Po špičkách okolo kruhu. 
Po špičkách okolo kruhu. 
Po špičkách, po špičkách. 
Všichni spadneme na zem. 
 

Já jsem tak ospalý!  
Ospalý, ospalý, ospalý. 
Já jsem tak ospalý. 
Probuďte se, všichni! 
 

Pojďme, budeme poskakovat! 
Choď okolo kruhu. 
Choď okolo kruhu. 
Chodíme, chodíme. 
Všichni spadneme na zem. 
 

Pojďme se točit dokola! 
Toč se okolo kruhu. 
Toč se okolo kruhu. 
Točíme se, točíme. 
Všichni spadneme na zem. 
 

Pojďme poskakovat a točit se! 
Poskakuj okolo kruhu. 
Toč se okolo kruhu. 
Poskakujeme, točíme se. 
Všichni spadneme na zem. 

 

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

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

 

The Shape 

Song 2 

Okay everybody. We're going to make some shapes.  

Show me your hands.  

Let's start with a triangle! 
 

A triangle. Can you make a triangle?  

A triangle. Can you make a triangle? 

A triangle. Can you find a triangle?  

A triangle. Can you find a triangle? 

Can you find a triangle? Ready...GO!  
 

Now, let's make a rectangle! 

A rectangle. Can you make a rectangle?  

A rectangle. Can you make a rectangle? 

A rectangle. Can you find a rectangle?  

A rectangle. Can you find a rectangle? 

Can you find a rectangle? Ready...GO!  
 

How about an oval? 

An oval. Can you make an oval?  

An oval. Can you make an oval? 

An oval. Can you find an oval? 

An oval. Can you find an oval? 

Can you find an oval? Ready...GO!  
 

Now, let's make a star! 

A star. Can you make a star?  

A star. Can you make a star? 

A star. Can you find a star?  

A star. Can you find a star? 

Can you find a star? Ready...GO!  
 

A triangle, a rectangle, an oval, and a star.  

A triangle, a rectangle, an oval, and a star. 

A triangle, a rectangle, an oval, and a star. 

Dobrá všichni. Uděláme nějaké tvary. 

Ukažte mi vaše ruce. 

Pojďme začít s trojúhelníkem! 
 

Trojúhelník. Dokážeš udělat trojúhelník? 

Trojúhelník. Dokážeš udělat trojúhelník? 

Trojúhelník. Dokážeš najít trojúhelník? 

Trojúhelník. Dokážeš najít trojúhelník? 

Dokážeš najít trojúhelník? Připrav se … TEĎ! 
 

Nyní udělejme obdélník! 

Obdélník. Dokážeš udělat obdélník? 

Obdélník. Dokážeš udělat obdélník? 

Obdélník. Dokážeš najít obdélník? 

Obdélník. Dokážeš najít obdélník? 

Dokážeš najít obdélník? Připrav se … TEĎ! 
 

Co takhle ovál? 

Ovál. Dokážeš udělat ovál? 

Ovál. Dokážeš udělat ovál? 

Ovál. Dokážeš najít ovál? 

Ovál. Dokážeš najít ovál? 

Dokážeš najít ovál? Připrav se … TEĎ! 
 

Nyní udělejme obdélník! 

Hvězdu. Dokážeš udělat hvězdu? 

Hvězdu. Dokážeš udělat hvězdu? 

Hvězdu. Dokážeš najít hvězdu? 

Hvězdu. Dokážeš najít hvězdu? 

Dokážeš najít hvězdu? Připrav se … TEĎ! 
 

Trojúhelník, obdélník, ovál a hvězda. 

Trojúhelník, obdélník, ovál a hvězda. 

Trojúhelník, obdélník, ovál a hvězda. 
 

 
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) 

 



 
 

 

© Všechna práva vyhrazena - ZuZu English 

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! 

 

 


