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Lekce 20 – Do you like Broccoli Ice Cream? 

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

Hello, Hello! 
 

Hello, hello. 

Can you clap your hands? 

Hello, hello. 

Can you clap your hands? 
 

Can you stretch up high? 

Can you touch your toes? 

Can you turn around? 

Can you say, “HELLO”? 
 

Hello, hello. 

Can you stamp your feet?  

Hello, hello. 

Can you stamp your feet? 
 

Can you stretch up high? 

Can you touch your toes? 

Can you turn around? 

Can you say, “HELLO”? 
 

Hello, hello. 

Can you clap your hands? 

Hello, hello. 

Can you stamp your feet? 

Ahoj, ahoj. 

Umíš zatleskat rukama? 

Ahoj, ahoj. 

Umíš zatleskat rukama? 
 

Umíš se vysoko natáhnout? 

Umíš se dotknout palců u nohou? 

Umíš se otočit?  

Umíš říct “AHOJ“? 
 

Ahoj, ahoj. 

Umíš zadupat nohama? 

Ahoj, ahoj. 

Umíš zadupat nohama? 
 

Umíš se vysoko natáhnout? 

Umíš se dotknout palců u nohou? 

Umíš se otočit?  

Umíš říct “AHOJ“? 
 

Ahoj, ahoj. 

Umíš zatleskat rukama? 

Ahoj, ahoj. 

Umíš zadupat nohama? 
 

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  
 

 
 

What do you 
hear? 

Listen. Listen. What do you hear?  
I hear a dog, dog, dog, dog, dog.  
I hear a dog.  
 

Listen. Listen. What do you hear?  
I hear a cat, cat, cat, cat, cat.  
I hear a cat.  
 

Listen. Listen. What do you hear?  
I hear a duck, duck, duck, duck, duck.  
I hear a duck.  
 

Listen. Listen. What do you hear?  
I hear a rooster, rooster, rooster, rooster, 
rooster.  
I hear a rooster.  
 

Listen. Listen. What do you hear?  
I hear a pig, pig, pig, pig, pig.  
I hear a pig.  
 

Poslouchej. Poslouchej. Co to slyšíš? 
Slyším psa, psa, psa, psa, psa. 
Slyším psa. 
 

Poslouchej. Poslouchej. Co to slyšíš? 
Slyším kočku, kočku, kočku, kočku, kočku. 
Slyším kočku. 
 

Poslouchej. Poslouchej. Co to slyšíš? 
Slyším kachnu, kachnu, kachnu, kachnu… 
Slyším kachnu. 
 

Poslouchej. Poslouchej. Co to slyšíš? 
Slyším kohouta, kohouta, kohouta, kohouta, 
Kohouta. 
Slyším kohouta. 

 

Poslouchej. Poslouchej. Co to slyšíš? 
Slyším prase, prase, prase, prase, prase. 
Slyším prase. 
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Listen. Listen. What do you hear?  
I hear an elephant, elephant, elephant, 
elephant, elephant.  
I hear an elephant. 

Poslouchej. Poslouchej. Co to slyšíš? 
Slyším slona, slona, slona,  
slona, slona. 
Slyším slona. 

 

 

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. 
 

 

 
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 

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 
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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 

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 S Song Snake 
S, S, S Snake 
S, S, S Snake 
S, S, S Snake 
S, S Snake 
 

Spider 
S, S, S Spider 
S, S, S Spider 
S, S, S Spider 
S, S Spider 
S, S, S 

Had 
S, S, S Had 
S, S, S Had 
S, S, S Had 
S, S Had 
 

Pavouk 
S, S, S Pavouk 
S, S, S Pavouk 
S, S, S Pavouk 
S, S Pavouk 
S, S, S 

 

 
 

Five 
Little 

Monkey
s 

Five little monkeys jumping on the bed  
One fell off and bumped his head  
Momma called the doctor  
and the doctor said  
"No more monkeys jumping on the bed!"  
 

Four little monkeys jumping on the bed ne fell 
off and bumped his head  
Momma called the doctor  
and the doctor said  
"No more monkeys jumping on the bed!"  
 

Three little monkeys jumping on the bed  
One fell off and bumped her head  
Momma called the doctor  
and the doctor said  
"No more monkeys jumping on the bed!"  
 

Two little monkeys jumping on the bed  
One fell off and bumped his head  
Momma called the doctor  
and the doctor said 
"No more monkeys jumping on the bed!"  
 

One little monkey jumping on the bed  
She fell off and bumped her head 

Pět malých opiček skákajících na posteli. 
Jedna z ní spadla a udeřila se do hlavy. 
Máma zavolala doktorovi 
a doktor řekl. 
“Žádné další opičky již nebudou na posteli skákat!“ 
 

Čtyři malé opičky skákající na posteli. 
Jedna z ní spadla a udeřila se do hlavy. 
Máma zavolala doktorovi 
a doktor řekl. 
“Žádné další opičky již nebudou na posteli skákat!“ 
 

Tři malé opičky skákající na posteli. 
Jedna z ní spadla a udeřila se do hlavy. 
Máma zavolala doktorovi 
a doktor řekl. 
“Žádné další opičky již nebudou na posteli skákat!“ 
 

Dvě malé opičky skákající na posteli. 
Jedna z ní spadla a udeřila se do hlavy. 
Máma zavolala doktorovi 
a doktor řekl. 
“Žádné další opičky již nebudou na posteli skákat!“ 
 

Čtyři malé opičky skákající na posteli. 
Jedna z ní spadla a udeřila se do hlavy. 
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Momma called the doctor  
and the doctor said  
"No more monkeys jumping on the bed!" 

Máma zavolala doktorovi 
a doktor řekl. 
“Žádné další opičky již nebudou na posteli skákat!“ 

 

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) 

 

 

Do you like 

Broccoli Ice 

Cream? 

Do you like broccoli?  

Yes, I do!  

Do you like ice cream?  

Yes, I do!  

Do you like broccoli ice cream?  

No, I don't. Yucky!  
 

Do you like donuts?  

Yes, I do! 

Do you like juice?  

Yes, I do! 

Do you like donut juice?  

No, I don't. Yucky!  
 

Do you like popcorn?  

Yes, I do! 

Do you like pizza?   

Yes, I do! 

Do you like popcorn pizza?  

No, I don't. Yucky!  
 

Do you like bananas?  

Yes, I do! 

Do you like soup?  

Yes, I do! 

Do you like banana soup? 

No, I don't. Yucky!  

Máš rád brokolici?  

Ano, mám! 

Máš rád zmrzlinu? 

Ano, mám!  

Máš rád brokolicovou zmrzlinu?  

Ne, nemám. Fuj!  
 

Máš rád koblihy?  

Ano, mám!  

Máš rád džus?  

Ano, mám!  

Máš rád koblihový džus?  

Ne, nemám. Fuj!  
 

Máš rád popcorn?  

Ano, mám!  

Máš rád pizzu?  

Ano, mám!  

Máš rád popcornovou pizzu?  

Ne, nemám. Fuj!  
 

Máš rád banány?  

Ano, mám!  

Máš rád polévku?  

Ano, mám!  

Máš rád banánovou polévku?  

Ne, nemám. Fuj!  
 

 
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) 
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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! 

 

 


