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Lekce 27 – The Eensy Weensy Spider 

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

What´s your name? 
Hello, Hello, What’s your name?  

Hello, Hello, What’s your name?  

My name is Noodle.  

My name is Blossom.  

Nice to meet you.  
 

Hello, Hello, What’s your name?  

Hello, Hello, What’s your name?  

My name is Cheesy.  

My name is Broccoli.  

Nice to meet you.  
 

Hello, Hello, What’s your name?  

Hello, Hello, What’s your name?  

My name is Jelly.  

My name is Kernel.  

Nice to meet you!  
 

Let’s be friends! 

Ahoj, Ahoj, Jak se jmenuješ ? 

Ahoj, Ahoj, Jak se jmenuješ ? 

Jmenuji se + vlastní jméno… 

Jmenuji se + vlastní jméno… 

Těší mě! 
 

Ahoj, Ahoj, Jak se jmenuješ ? 

Ahoj, Ahoj, Jak se jmenuješ ? 

Jmenuji se + vlastní jméno… 

Jmenuji se + vlastní jméno… 

Těší mě! 
 

Ahoj, Ahoj, Jak se jmenuješ ? 

Ahoj, Ahoj, Jak se jmenuješ ? 

Jmenuji se + vlastní jméno… 

Jmenuji se + vlastní jméno… 

Těší mě! 
 

Pojďme být přáteli! 
 

Counting 
Bananas 

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

Jeden banán, dva banány, 
Jeden, dva, tři. 
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! 

 

 
If you are 

happy 

If you're happy happy happy clap your hands.  
If you're happy happy happy clap your hands.  
If you're happy happy happy clap your hands,  
clap your hands.  
If you're happy happy happy clap your hands.  
 

If you're angry angry angry stomp your feet.  
If you're angry angry angry stomp your feet. 
If you're angry angry angry stomp your feet,  
stomp your feet.  
If you're angry angry angry stomp your feet.  
 

If you're scared scared scared say, "Oh no!" 
 If you're scared scared scared say, "Oh no!"  
If you're scared scared scared say "Oh no!" 
Say, "Oh no!"  

Jsi-li šťastný, šťastný, šťastný zatleskej rukama. 
Jsi-li šťastný, šťastný, šťastný zatleskej rukama. 
Jsi-li šťastný, šťastný, šťastný zatleskej rukama,  
zatleskej rukama. 
Jsi-li šťastný, šťastný, šťastný zatleskej rukama. 
 

Jsi-li naštvaný, naštvaný, naštvaný zadupej nohama. 
Jsi-li naštvaný, naštvaný, naštvaný zadupej nohama. 
Jsi-li naštvaný, naštvaný, naštvaný zadupej nohama, 
zadupej nohama. 
Jsi-li naštvaný, naštvaný, naštvaný zadupej nohama. 
 

Jsi-li vyděšený, vyděšený, vyděšený řekni “Ach ne!” 
Jsi-li vyděšený, vyděšený, vyděšený řekni “Ach ne!” 
Jsi-li vyděšený, vyděšený, vyděšený řekni “Ach ne!” 
řekni “Ach ne!” 
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If you're scared scared scared say, "Oh no!"  
 

If you're sleepy sleepy sleepy take a nap.  
If you're sleepy sleepy sleepy take a nap.  
If you're sleepy sleepy sleepy take a nap,  
take a nap.  
If you're sleepy sleepy sleepy take a nap.  
 

If you're happy happy happy clap your hands.  
If you're happy happy happy clap your hands.  
If you're happy happy happy clap your hands,  
clap your hands.  
If you're happy happy happy clap your hands. 

Jsi-li vyděšený, vyděšený, vyděšený řekni “Ach ne!” 
 

Jsi-li ospalý, ospalý, ospalý zdřímni si. 
Jsi-li ospalý, ospalý, ospalý zdřímni si. 
Jsi-li ospalý, ospalý, ospalý zdřímni si,  
zdřímni si. 
Jsi-li ospalý, ospalý, ospalý zdřímni si. 
 

Jsi-li šťastný, šťastný, šťastný zatleskej rukama. 
Jsi-li šťastný, šťastný, šťastný zatleskej rukama. 
Jsi-li šťastný, šťastný, šťastný zatleskej rukama,  
zatleskej rukama 
Jsi-li šťastný, šťastný, šťastný zatleskej rukama. 

   

 

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! 

   

 

 
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 

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 
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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 

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 Z Song Zebra 
Z, Z, Z, Z, Z Zebra 
Z, Z, Z, Z, Z Zebra 
Z, Z Zebra 
Z, Z Zebra 
Z, Z, Z, Z, Z Zebra 
 

Zipper 
Z, Z, Z, Z, Z Zipper 
Z, Z, Z, Z, Z Zipper 
Z, Z Zipper 
Z, Z Zipper 
Z, Z, Z, Z, Z Zipper 
Z, Z, Z, Z, Z, Z 

Zebra 
Z, Z, Z, Z, Z Zebra 
Z, Z, Z, Z, Z Zebra 
Z, Z Zebra 
Z, Z Zebra 
Z, Z, Z, Z, Z Zebra 
 

Zip 
Z, Z, Z, Z, Z Zip 
Z, Z, Z, Z, Z Zip 
Z, Z Zip 
Z, Z Zip 
Z, Z, Z, Z, Z Zip 
Z, Z, Z, Z, Z, Z 

 

 

 

Five 
Little 

Monke
ys 

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  
One 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 
 Momma called the doctor  
and the doctor said  
"No more monkeys jumping on the bed!" 

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

 

 The eensy weensy spider went up the water spout.  

Down came the rain and washed the spider out.  

Out came the sun and dried up all the rain.  

Then the eensy weensy spider went up the spout again.  

Okay…put your fingers together.  

Let's do The Eensy Weensy Spider.  

 

The eensy weensy spider went up the water spout. 

Down came the rain and washed the spider out.  

Out came the sun and dried up all the rain.  

Then the eensy weensy spider went up the spout again.  

 

A little faster now.  

The eensy weensy spider went up the water spout.  

Down came the rain and washed the spider out.  

Out came the sun and dried up all the rain.  

Then the eensy weensy spider went up the spout again.  

 

Now let's try it slow, with a low voice.  

And a big, big spider.  

The big, big spider went up the water spout.  

Down came the rain and washed the spider out.  

Out came the sun and dried up all the rain.  

Then the big, big spider went up the spout again. 

Maličký pavouček lezl nahoru okapovou rýnou.  

Přišel déšť a vypláchl pavoučka ven.  

Vylezlo sluníčko a vysušilo všechnu vodu.  

Pak ten malý pavouček lézl rýnou zase nahoru.  

Dobrá… spojte prsty dohromady. 
Pojďme udělat malého pavoučka. 
 
Maličký pavouček lezl nahoru okapovou rýnou.  

Přišel déšť a vypláchl pavoučka ven.  

Vylezlo sluníčko a vysušilo všechnu vodu.  

Pak ten malý pavouček lézl rýnou zase nahoru.  

 

Teď trochu rychleji. 

Maličký pavouček lezl nahoru okapovou rýnou.  

Přišel déšť a vypláchl pavoučka ven.  

Vylezlo sluníčko a vysušilo všechnu vodu.  

Pak ten malý pavouček lézl rýnou zase nahoru.  

 

Teď to zkusme pomalu, hlubokým hlasem. 

A velký, velký pavouk. 

Velký, velký pavouk lezl nahoru okapovou rýnou.  

Přišel déšť a vypláchl pavouka ven.  

Vylezlo sluníčko a vysušilo všechnu vodu.  

Pak ten velký pavouk lezl rýnou zase nahoru.  

 

 
   

 
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. 
 

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

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! 

 

 


