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Lekce 26 – Counting Bananas 

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? 
 

Rock, Scissors, 
Paper 1 

Rock, scissors, paper.  

Rock, scissors, paper.  

One, two, three. 

Play with me.  

Right hand PAPER! 

Left hand PAPER!  

It's a butterfly!  
 

Rock, scissors, paper.  

Rock, scissors, paper.  

One, two, three.  

Play with me.  

Right hand ROCK! 

Left hand SCISSORS!  

It's a snail!  
 

Rock, scissors, paper.  

Rock, scissors, paper. 

One, two, three.  

Play with me.  

Right hand SCISSORS!  

Left hand SCISSORS!  

It's a crab!  
 

Rock, scissors, paper.  

Rock, scissors, paper.  

Kámen, nůžky, papír. 

Kámen, nůžky, papír. 

Jedna, dva, tři. 

Zahraj si se mnou. 

Pravá ruka PAPÍR! 

Levá ruka PAPÍR! 

To je motýl! 
 

Kámen, nůžky, papír. 

Kámen, nůžky, papír. 

Jedna, dva, tři. 

Zahraj si se mnou. 

Pravá ruka KÁMEN! 

Levá ruka NŮŽKY! 

To je šnek! 
 

Kámen, nůžky, papír. 

Kámen, nůžky, papír. 

Jedna, dva, tři. 

Zahraj si se mnou. 

Pravá ruka NŮŽKY! 

Levá ruka NŮŽKY! 

To je krab! 
 

Kámen, nůžky, papír. 

Kámen, nůžky, papír. 
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One, two, three.  

Play with me.  

Right hand PAPER! 

 Left hand PAPER!  

Oh no! It's a lion! 

Jedna, dva, tři. 

Zahraj si se mnou. 

Pravá ruka PAPÍR! 

Levá ruka PAPÍR! 

Ach ne! To je lev! 
 

How´s the 

weather? 

How's the weather?  

How's the weather?  

How's the weather today?  

Is it sunny?  

Is it rainy? 

Is it cloudy?  

Is it snowy?  

How's the weather today?  
 

Let's look outside.  

How's the weather? 

Is it sunny today?  
 

Let's look outside.  

How's the weather? 

Is it rainy today? 
 

Let's look outside.  

How's the weather? 

Is it cloudy today? 
 

Let's look outside.  

Is it snowy today? 
 

How's the weather?  

How's the weather?  

How's the weather today?  

Is it sunny?  

Is it rainy? 

Is it cloudy?  

Is it snowy?  

How's the weather today?  

Jaké je počasí?  

Jaké je počasí?  

Jaké je dnes počasí?  

Svítí sluníčko?  

Prší?  

Je zamračeno?  

Sněží?  

Jaké je dnes počasí?  
 

Podívejme se ven.  

Jaké je počasí?  

Svítí dnes sluníčko?  
 

Podívejme se ven.  

Jaké je počasí? 

Prší dnes? 
 

Podívejme se ven.  

Jaké je počasí? 

Je dnes zamračeno? 
 

Podívejme se ven.  

Sněží dnes? 
 

Jaké je počasí?  

Jaké je počasí?  

Jaké je dnes počasí?  

Svítí sluníčko?  

Prší?  

Je zamračeno?  

Sněží?  

Jaké je dnes počasí?  
   

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!  

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! 
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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. 

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 
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 

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 
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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The Y Song Yo-yo 
Y, Y Yo-yo 
Y, Y Yo-yo 
Y, Y Yo-yo 
Y, Y Yo-yo 
 

Yummy 
Y, Y Yummy 
Y, Y Yummy 
Y, Y Yummy 
Y, Y Yummy 
Y, Y, Y 

Jo-jo 
Y, Y Yo-yo 
Y, Y Yo-yo 
Y, Y Yo-yo 
Y, Y Yo-yo 
 

Hrozně dobrý 
Y, Y Yummy 
Y, Y Yummy 
Y, Y Yummy 
Y, Y Yummy 
Y, Y, Y 

 

 

 

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) 

   

 

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

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

 

Counting One banana, two bananas,  
one, two, three.  

Jeden banán, dva banány, 
Jeden, dva, tři. 
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Bananas Three bananas for me!  
Four bananas, five bananas, 
four, five, six.  
Six bananas for me!  
Seven, eight, nine, ten!   
 

Eleven, twelve, thirteen.  
Thirteen bananas for me!  
Fourteen, fifteen, sixteen. 
Sixteen bananas for me.  
Seventeen, eighteen, nineteen, twenty!  
Twenty bananas for me.  
 

Bananas to the left.  
Bananas to the right.  
Bananas turn around.  
Bananas sit down.  
Now peel your bananas and take a bite! 

Tři banány pro mě! 
Čtyři banány, pět banánů, 
Čtyři, pět, šest. 
Šest banánů pro mě! 
Sedm, osm, devět, deset! 
 

Jedenáct, dvanáct, třináct. 
Třináct banánů pro mě! 
Čtrnáct, patnáct, šestnáct. 
Šestnáct banánů pro mě! 
Sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet! 
Dvacet banánů pro mě! 
 

Banány doleva. 
Banány doprava. 
Banány otočte se dokola. 
Banány sedněte si. 
Nyní si oloupej tvé banány a zakousni se do nich! 

   

 
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! 

 

 


