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Lekce 12 – Five Little Pumpkins 

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? 
 

This is the way This is the way we wash our face,  
wash our face, wash our face.  
This is the way we wash our face.  
Early in the morning.  
Wash wash wash wash Wash wash wash.  
 

This is the way we comb our hair,  
comb our hair, comb our hair.  
This is the way we comb our hair.  
Early in the morning.  
Comb comb comb Comb comb comb.  
 

This is the way we brush our teeth,  
brush our teeth, brush our teeth.  
This is the way we brush our teeth.  
Early in the morning.  
Brush brush brush Brush brush brush.  
 

This is the way we get dressed,  
get dressed, get dressed.  
This is the way we get dressed.  
Early in the morning.  
 

This is the way we go to school,  
go to school, go to school.  
This is the way we go to school.  
Early in the morning. 

Takhle si umýváme obličej, 
umýváme obličej, umýváme obličej. 
Takhle si umýváme obličej. 
Brzy ráno. 
Umývej, umývej… umývej. 
 

Takhle si češeme vlasy, 
češeme vlasy, češeme vlasy. 
Takhle si češeme vlasy. 
Brzy ráno. 
Češ, češ, češ… češ. 
 

Takhle si čistíme zuby, 
čistíme zuby, čistíme zuby. 
Takhle si čistíme zuby. 
Brzy ráno. 
Čisti, čisti… čisti. 
 

Takhle se oblékáme, 
oblékáme, oblékáme. 
Takhle se oblékáme. 
Brzy ráno. 
 

Takhle chodíme do školy, 
chodíme do školy, chodíme do školy. 
Takhle chodíme do školy. 
Brzy ráno. 

 

What´s your 
name? 

Hello, Hello, What is your name?  
Hello, Hello, What is your name?  
My name is Noodle.  
My name is Blossom. 

Ahoj, Ahoj, Jak se jmenuješ ? 
Ahoj, Ahoj, Jak se jmenuješ ? 
Jmenuji se Noodle. 
Jmenuji se Blossom. 
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Nice to meet you. 
 

Hello, Hello, What is your name?  
Hello, Hello, What is your name?  
My name is Cheesy. 
My name is Broccoli. 
Nice to meet you. 
 

Hello, Hello, What is your name?  
Hello, Hello, What is your name?  
My name is Jelly.  
My name is Kernel. 
Nice to meet you! 
 

Let´s be friends! 

Těší mě! 
 

Ahoj, Ahoj, Jak se jmenuješ ? 
Ahoj, Ahoj, Jak se jmenuješ ? 
Jmenuji se Cheesy 
Jmenuji se Broccoli. 
Těší mě! 
 

Ahoj, Ahoj, Jak se jmenuješ ? 
Ahoj, Ahoj, Jak se jmenuješ ? 
Jmenuji se Jelly. 
Jmenuji se Kernel. 
Těší mě!  
 

Buďme kamarádi! 
 

 
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!"  
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 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!” 
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. 

 

 

 
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  

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 
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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 

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 K Song Kangaroo 
K, K, K Kangaroo 
K, K, K Kangaroo 
K, K, K Kangaroo 
K, K Kangaroo 
 

Key 
K, K, K Key 
K, K, K Key 
K, K, K Key 
K, K Key 
K, K, K 

Klokan 
K, K, K Klokan 
K, K, K Klokan 
K, K, K Klokan 
K, K Klokan 
 

Klíč 
K, K, K Klíč 
K, K, K Klíč 
K, K, K Klíč 
K, K Klíč 
K, K, K 

 

 

 

 

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.  

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. 
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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. 
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) 

 

Five Little 
Pumpkins 

One little pumpkin smiling smiling.  

One little pumpkin smiling smiling.  

One little pumpkin smiling smiling.  

One little pumpkin is happy.  
 

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. 

Jedna malá dýně se usmívá, usmívá. 

Jedna malá dýně se usmívá, usmívá. 

Jedna malá dýně se usmívá, usmívá. 

Jedna malá dýně je šťastná. 
 

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. 
 

 
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. 

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. 
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Put your things away. 
 

Clean up, clean up. 
Everybody, let's clean up. 
Clean up, clean up. 
Put your things away. 
(Repeat) 

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! 
 

 

 


