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Lekce 29 – Say Cheese! 

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? 
 

 

Who Took the 

Cookie? 

Who took the cookie from the cookie jar? 

PANDA took the cookie from the cookie jar. 

Who me?  

Yes, you!  

Not me!  

Then who?  
 

RABBIT! 

Who took the cookie from the cookie jar? 

RABBIT took the cookie from the cookie jar. 

Who me?  

Yes, you!  

Not me!  

Then who?  
 

BEAR! 
 

Who took the cookie from the cookie jar? 

BEAR took the cookie from the cookie jar. 

Who me?  

Yes, you!  

Not me!  

Then who?  
 

PENGUIN! 
 

Who took the cookie from the cookie jar? 

Kdo vzal sušenku z nádoby na sušenky? 

PANDA vzala sušenku z nádoby na sušenky. 

Kdo, já?  

Ano, ty!  

Já ne!  

Pak kdo? 
 

KRÁLÍK! 

Kdo vzal sušenku z nádoby na sušenky? 

KRÁLÍK vzal sušenku z nádoby na sušenky. 

Kdo, já?  

Ano, ty!  

Já ne!  

Pak kdo? 
 

MEDVĚD! 
 

Kdo vzal sušenku z nádoby na sušenky? 

MEDVĚD vzal sušenku z nádoby na sušenky. 

Kdo, já?  

Ano, ty!  

Já ne!  

Pak kdo? 
 

TUČŇÁK! 
 

Kdo vzal sušenku z nádoby na sušenky? 
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PENGUIN took the cookie from the cookie jar. 

Who me?  

Yes, you! 

Not me!  

Then who? 
 

KANGAROO! 
 

Who took the cookie from the cookie jar? 

KANGAROO took the cookie from the cookie 

jar. 

Who me?  

Yes, you!  

Okay, okay...I took the cookie! 
 

I took the cookie from the cookie jar. 

The yummy, yummy cookie from the cookie 

jar. 

Are you hungry? 

Uh-huh. 

Let's share!  

Who wants some cookie?  

I do! Me, me, me!   

TUČŇÁK vzal sušenku z nádoby na sušenky. 

Kdo, já?  

Ano, ty!  

Já ne!  

Pak kdo? 
 

KLOKAN! 
 

Kdo vzal sušenku z nádoby na sušenky? 

KLOKAN vzal sušenku z nádoby na sušenky. 

Kdo, já?  

Ano, ty!  

Dobrá, dobrá … Já jsem vzal tu sušenku! 
 

Já jsem vzal sušenku z nádoby na sušenky. 

Vynikající, báječnou sušenku z nádoby na sušenky. 

Máte hlad? 

Hm, hm. 

Pojďme se rozdělit! 

Kdo chce sušenku? 

Já chci! Já, já, já! 

 

 
One Little 

Finger 

One little finger,  
one little finger,  
one little finger. Tap tap tap.  
Point your finger up.  
Point your finger down.  
Put it on your head. Head!  
 

One little finger,  
one little finger,  
one little finger. Tap tap tap.  
Point your finger up.  
Point your finger down.  
Put it on your nose. Nose!  
 

One little finger,  
one little finger,  
one little finger. Tap tap tap.  
Point your finger up.  
Point your finger down.  
Put it on your chin. Chin!  
 

One little finger,  
one little finger,  
one little finger. Tap tap tap.  
Point your finger up.  
Point your finger down.  
Put it on your arm. Arm!  
 

One little finger,  
one little finger,  
one little finger. Tap tap tap.  
Point your finger up.  
Point your finger down.  
Put it on your leg. Leg!  
 

Jeden malý prst,  
jeden malý prst,  
jeden malý prst. Ťuk, ťuk, ťuk. 
Ukaž prstem nahoru. 
Ukaž prstem dolů. 
Dej ho na tvoji hlavu. Hlavu! 
 

Jeden malý prst,  
jeden malý prst,  
jeden malý prst. Ťuk, ťuk, ťuk. 
Ukaž prstem nahoru. 
Ukaž prstem dolů. 
Dej ho na tvůj nos. Nos! 
 

Jeden malý prst,  
jeden malý prst,  
jeden malý prst. Ťuk, ťuk, ťuk. 
Ukaž prstem nahoru. 
Ukaž prstem dolů. 
Dej ho na tvoji bradu. Bradu! 
 

Jeden malý prst,  
jeden malý prst,  
jeden malý prst. Ťuk, ťuk, ťuk. 
Ukaž prstem nahoru. 
Ukaž prstem dolů. 
Dej ho na tvoji paži. Paži! 
 

Jeden malý prst,  
jeden malý prst,  
jeden malý prst. Ťuk, ťuk, ťuk. 
Ukaž prstem nahoru. 
Ukaž prstem dolů. 
Dej ho na tvoji nohu. Nohu! 
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One little finger,  
one little finger,  
one little finger. Tap tap tap.  
Point your finger up.  
Point your finger down.  
Put it on your foot. Foot!  
 

Put it on your leg. Leg!  
Put it on your arm. Arm!  
Put it on your chin. Chin!  
Put it on your nose. Nose!  
Put it on your head. Head!  
Now let's wave goodbye. Goodbye! 

Jeden malý prst,  
jeden malý prst,  
jeden malý prst. Ťuk, ťuk, ťuk. 
Ukaž prstem nahoru. 
Ukaž prstem dolů. 
Dej ho na tvé chodidlo. Chodidlo! 
 

Dej ho na tvoji nohu. Nohu! 
Dej ho na tvoji paži. Paži! 
Dej ho na tvoji bradu. Bradu! 
Dej ho na tvůj nos. Nos! 
Dej ho na tvoji hlavu. Hlavu! 
Nyní zamávejme na shledanou. Na shledanou!  

   

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. 
Ice cream! 
Yum, yum… yum! 
 

I´m full! 

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. 
Zmrzlina! 
Mňam, mňam… mňam! 
 

Jsem plná (plný)! 
   

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. 

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. 
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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! ♫  

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! 

 

 
 

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.  
Listen. Listen. What do you hear?  
I hear an elephant, elephant, elephant, 
elephant, elephant.  
I hear an elephant. 

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… 
Slyším kohouta. 
 

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

 

 
 

 
Baby 
Shark 

Baby shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Baby shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Baby shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Baby shark. 
 

Mama shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Mama shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Mama shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Mama shark. 
 

Papa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Papa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Papa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Papa shark. 
 

Miminko žralok, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Miminko žralok, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Miminko žralok, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Miminko žralok. 
 

Máma žralok, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Máma žralok, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Máma žralok, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Máma žralok. 
 

Táta žralok, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Táta žralok, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Táta žralok, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Táta žralok. 
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Grandma shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Grandma shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Grandma shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Grandma shark. 
 

Grandpa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Grandpa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Grandpa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Grandpa shark. 
 

Hungry sharks, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Hungry sharks, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Hungry sharks, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Hungry sharks. 
 

Little fish, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Little fish, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Little fish, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Little fish. 
 

Swim away, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Swim away, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Swim away, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Swim away. 
 

Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Swim faster. 
 

Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Swim faster. 
 

Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Swim faster. 
 

Safe at last, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Safe at last, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Safe at last, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Safe at last. 
 

Bye bye sharks, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Bye bye sharks, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Bye bye sharks, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 

Bye bye sharks. 

Bye bye sharks. 

Babička žralok, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Babička žralok, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Babička žralok, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Babička žralok. 
 

Dědeček žralok, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Dědeček žralok, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Dědeček žralok, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Dědeček žralok. 
 

Hladoví žraloci, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Hladoví žraloci, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Hladoví žraloci, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Hladoví žraloci. 
 

Malé rybky, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Malé rybky, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Malé rybky, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Malé rybky. 
 

Plavej pryč, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Plavej pryč, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Plavej pryč, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Plavej pryč. 
 

Plavej rychleji, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Plavej rychleji, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Plavej rychleji, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Plavej rychleji. 
 

Plavej rychleji, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Plavej rychleji, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Plavej rychleji, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Plavej rychleji. 
 

Plavej rychleji, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Plavej rychleji, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Plavej rychleji, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Plavej rychleji. 
 

Záchrana v poslední chvíli, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Záchrana v poslední chvíli, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Záchrana v poslední chvíli, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Záchrana v poslední chvíli. 
 

Nashledanou žraloci, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Nashledanou žraloci, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Nashledanou žraloci, dů dů dů, dů dů dů dů dů. 

Nashledanou žraloci. 

Nashledanou žraloci. 
 

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) 

 

 
Say Cheese! 

Let's take a picture, you and me.  

Look at the camera. 1, 2, 3.  

Let's take a picture, you and me.  

Look at the camera. Say, "Cheese!"   
 

Okay...let's make a happy face. 

Ready? 

Cheese!  
 

Let's take a picture, you and me. 

Look at the camera. 1, 2, 3 

Let's take a picture, you and me. 

Look at the camera. Say, "Cheese!"  
 

Okay, okay.  

This time, let's make a funny face. 

Ready?  
 

Let's take a picture, you and me. 

Look at the camera. 1, 2, 3 

Let's take a picture, you and me. 

Look at the camera.  

Say, "Cheese!"  
 

Okay, okay.  

This time, let's make a scary monster face. 

Ready? Grrrrrr...  

Huh?  
 

Let's a picture. 

You and me. 

1, 2, 3. 

Say, "Cheese!" 

Pojďme se vyfotit ty a já.  

Podívej se do kamery. 1, 2, 3.  

Pojďme se vyfotit ty a já.  

Podívej se do kamery. Řekni “sýr!“  
 

Dobrá…pojďme udělat veselý obličej.  

Připraveni?  

Sýr!  
 

Pojďme se vyfotit ty a já.  

Podívej se do kamery. 1, 2, 3.  

Pojďme se vyfotit ty a já.  

Podívej se do kamery. Řekni “sýr!“  
 

Dobrá, dobrá.  

Tentokráte pojďme udělat legrační obličej.  

Připraveni?  
 

Pojďme se vyfotit ty a já.  

Podívej se do kamery. 1, 2, 3.  

Pojďme se vyfotit ty a já.  

Podívej se do kamery.  

Řekni “sýr!“  
 

Dobrá, dobrá.  

Tentokráte pojďme udělat příšerný, děsivý obličej. 

Připraveni? Grrrrrrr…  

Cože?  
 

Pojďme se vyfotit.  

Ty a já.  

1, 2, 3.  

Řekni “sýr!“  
   

 
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! 

 

 


