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Lekce 22 – Yes, I can! 

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? 
 

Do you like 

Spaghetti 

Yogurt? 

♫ Do you like spaghetti?  
Yes, I do!  
Do you like yogurt?  
Yes, I do!  
Do you like spaghetti yogurt?  
No, I don't. Yucky!  
 

Do you like cookies?  
Yes, I do! 
Do you like salad?  
Yes, I do! 
Do you like cookie salad?  
No, I don't. Yucky!  
 

Do you like tomatoes?  
Yes, I do! 
Do you like pancakes?  
Yes, I do! 
Do you like tomato pancakes?  
No, I don't. Yucky!  
 

Do you like carrots?  
Yes, I do! 
Do you like cereal? 
Yes, I do! 
Do you like carrot cereal?  
No, I don't. Yucky! ♫  

 

Máš rád špagety?  
Ano, mám!  
Máš rád jogurt?  
Ano, mám!  
Máš rád špagetový jogurt?  
Ne, nemám. Fuj!  
 

Máš rád sušenky?  
Ano, mám!  
Máš rád salát?  
Ano, mám!  
Máš rád sušenkový salát?  
Ne, nemám. Fuj!  
 

Máš rád rajčata?  
Ano, mám!  
Máš rád lívance?  
Ano, mám!  
Máš rád rajčatové lívance?  
Ne, nemám. Fuj!  
 

Máš rád mrkev?  
Ano, mám!  
Máš rád cereálie?  
Ano, mám!  
Máš rád mrkvové cereálie?  
Ne, nemám. Fuj! 

 

 
Five Little 
Pumpkins 

One little pumpkin smiling smiling.  

One little pumpkin smiling smiling.  

One little pumpkin smiling smiling.  

One little pumpkin is happy.  
 

Jedna malá dýně se usmívá, usmívá. 

Jedna malá dýně se usmívá, usmívá. 

Jedna malá dýně se usmívá, usmívá. 

Jedna malá dýně je šťastná. 
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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. 

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. 
 

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! 
 

   

 

 
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 
 

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 
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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 
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 

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 U Song Umbrella 
U, U, U Umbrella 
U, U, U Umbrella 
U, U, U Umbrella 
U, U Umbrella 
 

Up  
U, U, U Up 
U, U, U Up 
U, U, U Up 
U, U Up 
U, U, U  

Děštník 
U, U, U Děštník 
U, U, U Děštník 
U, U, U Děštník 
U, U Děštník 
 

Nahoru  
U, U, U Nahoru 
U, U, U Nahoru 
U, U, U Nahoru 
U, U Nahoru 
U, U, U  

 

 
 

I See Something 
Pink 

Pink! I see something pink.  
Pink! I see something pink.  
Pink, pink, pink, pink...  
I see something pink.  
Find something pink!  
 

Orange! I see something orange.  
Orange! I see something orange.  
Orange, orange...  
I see something orange.  
Find something orange!  
 

Brown! I see something brown.  
Brown! I see something brown.  
Brown, brown, brown, brown...  
I see something brown.  

Růžová! Vidím něco růžového. 
Růžová! Vidím něco růžového. 
Růžová, růžová, růžová, růžová… 
Vidím něco růžového. 
Najdi něco růžového! 
 

Oranžová! Vidím něco oranžového. 
Oranžová! Vidím něco oranžového. 
Oranžová, oranžová… 
Vidím něco oranžového. 
Najdi něco oranžového! 
 

Hnědá! Vidím něco hnědého. 
Hnědá! Vidím něco hnědého. 
Hnědá, hnědá, hnědá, hnědá… 
Vidím něco hnědého. 
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Find something brown!  
 

Green! I see something green.  
Green! I see something green.  
Green, green, green, green...  
I see something green.  
Find something green!  
 

Pink. 
Orange.  
Brown. 
Green.  
I see colors everywhere. 

Najdi něco hnědého! 
 

Zelená! Vidím něco zeleného. 
Zelená! Vidím něco zeleného. 
Zelená, zelená, zelená, zelená… 
Vidím něco zeleného. 
Najdi něco zeleného! 
 

Růžová. 
Oranžová. 
Hnědá. 
Zelená. 
Vidím barvy všude. 

 

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) 

 

 

Yes, I 

can 

Little bird, little bird, can you clap?  

No, I can't. No, I can't. I can't clap.  

Little bird, little bird, can you fly?  

Yes, I can. Yes, I can. I can fly.   
 

Elephant, elephant, can you fly?  

No, I can't. No, I can't. I can't fly.  

Elephant, elephant, can you stomp?  

Yes, I can. Yes, I can. I can stomp.   
 

Little fish, little fish, can you stomp?  

No, I can't. No, I can't. I can't stomp.  

Little fish, little fish, can you swim?  

Yes, I can. Yes, I can. I can swim.  
 

Gorilla, gorilla, can you swim?  

No, I can't. No, I can't. I can't swim.  

Gorilla, gorilla, can you climb?  

Yes, I can. Yes, I can. I can climb.  
 

Buffalo, buffalo, can you climb?  

No, I can't. No, I can't. I can't climb.  

Buffalo, buffalo, can you run?  

Yes, I can. Yes, I can. I can run.  
 

Boys and girls, boys and girls, can you sing?  

Yes, we can. Yes, we can. We can sing.  

Boys and girls, boys and girls, can you dance?  

Yes, we can. Yes, we can. We can dance.  

We can sing. We can dance. Yes, we can.  
  

We can sing. We can dance. Yes, we can. 

Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. 

Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. 

Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.  

Malý ptáčku, malý ptáčku, umíš tleskat? 

Neumím. Neumím. Já neumím tleskat. 

Malý ptáčku, malý ptáčku, umíš létat? 

Ano, umím. Ano, umím. Já umím létat. 
 

Slone, slone, umíš létat? 

Neumím. Neumím. Já neumím létat. 

Slone, slone, umíš dupat? 

Ano, umím. Ano, umím. Já umím dupat. 
 

Malá rybko, malá rybko, umíš dupat? 

Neumím. Neumím. Já neumím dupat. 

Malá rybko, malá rybko, umíš plavat? 

Ano, umím. Ano, umím. Já umím plavat. 
 

Gorilo, gorilo, umíš plavat? 

Neumím. Neumím. Já neumím plavat. 

Gorilo, gorilo, umíš šplhat? 

Ano, umím. Ano, umím. Já umím šplhat. 
 

Buvole, buvole, umíš šplhat? 

Neumím. Neumím. Já neumím šplhat. 

Buvole, buvole, umíš běhat? 

Ano, umím. Ano, umím. Já umím běhat. 
  

Chlapci a děvčata, chlapci a děvčata, umíte zpívat? 

Ano, umíme. Ano, umíme. My umíme zpívat. 

Chlapci a děvčata, chlapci a děvčata, umíte tančit? 

Ano, umíme. Ano, umíme. My umíme tančit. 

My umíme zpívat. My umíme tančit. Ano, umíme. 
 

My umíme zpívat. My umíme tančit. Ano, umíme. 

Ano, umíme. Ano, umíme. Ano, umíme. 

Ano, umíme. Ano, umíme. Ano, umíme. 

Ano, umíme. Ano, umíme. Ano, umíme. 
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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) 

 

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! 

 

 


