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ZuZu Mini program – Písničky od ELF Learning 

1. – 5. lekce 

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

 
Hello song 

 

Now it´s time to say HELLO!  

Say HELLO! Say HELLO!  

Now it´s time to say HELLO! 

HELLO everyone! 

Nyní je čas říci AHOJ! 

Říci AHOJ! Říci AHOJ! 

Nyní je čas říci AHOJ! 

AHOJ všichni! 
 

 
 

This is me! 

My head … my head. 

My eyes … my eyes. 

My nose … my nose. 

This is me! 
 

My mouth …my mouth. 

My ears …my ears. 

My chin …ears. 

This is me! 
 

My arms …my arms. 

My hands …my hands. 

My fingers … my fingers. 

Count with me! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

My legs … my legs. 

My feet …my feet. 

My toes …my toes. 

Count with me! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 
 

This is me! ( 7x) 

I love you! 

Má hlava … má hlava. 

Mé oči … mé oči.  

Můj nos … můj nos. 

To jsme JÁ! 
 

Má pusa… má pusa.  

Mé uši … mé uši.  

Má brada … má brada. 

To jsme JÁ! 
 

Mé paže … mé paže.  

Mé ruce … mé ruce. 

Mé prsty … mé prsty 

Počítej se mnou!  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10! 

Mé nohy … mé nohy. 

Má chodidla … má chodidla.  

Mé prsty (na nohou) … mé prsty (na nohou). 

Počítej se mnou!  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10! 
 

To jsem JÁ! (7x) 

Miluji tě! 
 

 
 

Five Little Monkeys 

Five little monkeys jumping on the bed 

One fell off and bumped his head. 

“Ouch, ouch, ouch” the monkey said. 

No more monkeys jumping on the bed! 
 

Four little monkeys skipping on the bed 

One fell off and bumped his head. 

“Ouch, ouch, ouch” the monkey said. 

No more monkeys skipping on the bed! 
 

Three little monkeys running on the bed 

One fell off and bumped his head. 

“Ouch, ouch, ouch” the monkey said. 

No more monkeys running on the bed! 
 

Two little monkeys dancing on the bed 

One fell off and bumped his head. 

“Ouch, ouch, ouch” the monkey said. 

No more monkeys dancing on the bed! 
 

One little monkeys spinning on the bed 

One fell off and bumped his head. 

“Ouch, ouch, ouch” the monkey said. 

No more monkeys spinning on the bed! 

Pět malých opiček skákající na posteli 

Jedna spadla dolů a uhodila se do hlavy. 

“Au, au, au” řekla opička. 

Žádné další opičky nebudou na posteli skákat! 
 

Čtyři malé opič poskakující po posteli 

Jedna spadla dolů a uhodila se do hlavy. 

“Au, au, au” řekla opička. 

Žádné další opičky nebudou po posteli poskakovat! 
 

Tři malé opičky běhající po posteli 

Jedna spadla dolů a uhodila se do hlavy. 

“Au, au, au” řekla opička. 

Žádné další opičky nebudou po posteli běhat! 
 

Dvě malé opičky tancující na posteli 

Jedna spadla dolů a uhodila se do hlavy. 

“Au, au, au” řekla opička. 

Žádné další opičky nebudou na posteli tancovat! 
 

Jedna malá opička točící se dokola na posteli 

Jedna spadla dolů a uhodila se do hlavy. 

“Au, au, au” řekla opička. 

Žádné další opičky se nebudou na posteli točit dokola! 
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Five little monkeys 

Please go to bed! 

Pět malých opiček 

Běžte prosím do postele! 
 

 
 

0-5-10 

0-5-10 

0-5-10 

10-5-0 

10-5-0 

0-5-10 

0-5-10 

Clap your hands and count again. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

0-5-10 

0-5-10 

10-5-0 

10-5-0 

0-5-10 

0-5-10 

Zatleskej rukama a znovu počítej. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 
   

 
Head, Shoulders, 
Knees and Toes 

Ladies and Gentlemen… 

Head, Shoulders, Knees and Toes! (3x) 

Eyes, Ears, Mouth, Nose. 

Head, Shoulders, Knees and Toes. 
 

No, no, no, no, no! That´s not right. 

I´ll show you… 

Head, Shoulders, Knees and Toes! (2x) 

Eyes, Ears, Mouth, Nose. 

Head, Shoulders, Knees and Toes. 
 

No, no, no… Kids, do it MY way. 

Start with toes! 

Toes, Knees, Shoulders, Head! (2x) 

Eyes, Ears, Mouth, Nose. 

Toes, Knees, Shoulders, Head! 
 

OK… My turn, my turn. 

No, no, no. Let´s do it together. 

All right. Together it is! 

Head, Shoulders, Knees and Toes! (2x) 

Eyes, Ears, Mouth, Nose. (3x) 

Head, Shoulders, Knees and Toes! 

Dámy a pánové … 

Hlava, ramena, kolena a prsty (u nohou)! (3x) 

Oči, uši, ústa, nos. 

Hlava, ramena, kolena a prsty (u nohou). 
 

Ne, ne, ne, ne, ne! To není správně. 

Já Ti to ukážu … 

Hlava, ramena, kolena a prsty (u nohou)! (2x) 

Oči, uši, ústa, nos. 

Hlava, ramena, kolena a prsty (u nohou). 
 

Ne, ne, ne … Děti, dělejte to jako já. 

Začněte s prsty u nohou! 

Prsty (u nohou), kolena, ramena, hlava! (2x) 

Oči, uši, ústa, nos.  

Prsty (u nohou), kolena, ramena, hlava!  
 

Dobrá… teď je řada na mě, teď je řada na mě.  

Ne, ne, ne… Pojďme to udělat spoločně.  

V porádku. Tak je to ono, spoločně! 

Hlava, ramena, kolena a prsty (u nohou)! (2x) 

Oči, uši, ústa, nos. 

Hlava, ramena, kolena a prsty (u nohou)! 
 

 

 

The Wheels on the 
Bus 

Look! Here comes the bus. 
 

The WHEELS on the bus go  

ROUND AND ROUND. (3x) 

The WHEELS on the bus go 

ROUND AND ROUND. (2x) 
 

The DOOR goes OPEN and SHUT. 

The DOOR on the bus goes  

OPEN and SHUT. (3x) 

The DOOR on the bus goes 

OPEN and SHUT. (2x) 
 

The DRIVER says, “Please sit down.” 

The DRIVER on the bus says, 

“Please sit down.” (3x) 

The DRIVER on the bus says, 

 “Please sit down.” (2x) 
 

Podívej! Tady přijíždí autobus. 
 

KOLA autobusu se točí 

DOKOLA A DOKOLA. (3x)  

KOLA autobusu se točí 

DOKOLA A DOKOLA. (2x) 
 

DVEŘE se OTEVŘOU a ZAVŘOU. 

DVEŘE u autobusu se  

OTEVŘOU a ZAVŘOU. (3x) 

DVEŘE u autobusu se  

OTEVŘOU a ZAVŘOU. (2x) 
 

ŘIDIČ řekne “Prosím sedni si.“ 

ŘIDIČ autobusu řekne  

“Prosím sedni si.“ (3x) 

ŘIDIČ autobusu řekne  

“Prosím sedni si.“ (2x) 
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The WINDOWS go UP and DOWN. 

The WINDOWS on the bus go 

UP and DOWN. (3x) 

The WINDOWS on the bus go. 

UP and DOWN. (2x) 
 

The HORN goes BEEP, BEEP, BEEP. 

The HORN on the bus goes 

BEEP, BEEP, BEEP. (3x) 

The HORN on the bus goes  

BEEP, BEEP, BEEP. (2x) 
 

The WIPERS go SWISH, SWISH, SWISH. 

The WIPERS on the bus go  

SWISH, SWISH, SWISH. (3x) 

The WIPERS on the bus go 

SWISH, SWISH, SWISH. (2x) 
 

The PEOPLE go BOING, BOING, BOING. 

The PEOPLE on the bus go  

BOING, BOING, BOING. (3x) 

The PEOPLE go BOING, BOING, BOING. 

BOING, BOING, BOING. (2x) 
 

Oh, no! The bus is going faster! 

The WHEELS on the bus go 

ROUND AND ROUND (3x) 

The WHEELS on the bus go 

ROUND AND ROUND (2x) 
 

Again! 

The WHEELS on the bus go 

ROUND AND ROUND (3x) 

The WHEELS on the bus go 

ROUND AND ROUND 

ROUND AND STOP! 

IT´S MY STOP! 

OKNA jdou NAHORU a DOLŮ. 

OKNA v autobusu jdou  

NAHORU a DOLŮ. (3x) 

OKNA v autobusu jdou  

NAHORU a DOLŮ. (2x) 
 

KLAKSON dělá TÚÚ, TÚÚ, TÚÚ. 

KLAKSON u autobusu dělá  

TÚÚ, TÚÚ, TÚÚ. (3x) 

KLAKSON u autobusu dělá  

TÚÚ, TÚÚ, TÚÚ. (2x) 
 

STĚRAČE dělají SVIŠ, SVIŠ, SVIŠ. 

STĚRAČE u autobusu dělají  

SVIŠ, SVIŠ, SVIŠ. (3x) 

STĚRAČE u autobusu dělají  

SVIŠ, SVIŠ, SVIŠ. (2x) 
 

LIDI dělají BOING, BOING, BOING. 

LIDI v autobusu dělají  

BOING, BOING, BOING. (3x) 

LIDI v autobusu dělají  

BOING, BOING, BOING. (2x) 
 

Ach, ne! Ten autobus začíná zrychlovat! 

KOLA autobusu se točí 

DOKOLA A DOKOLA. (3x)  

KOLA autobusu se točí 

DOKOLA A DOKOLA. (2x) 
 

Znovu! 

KOLA autobusu se točí 

DOKOLA A DOKOLA. (3x)  

KOLA autobusu se točí 

DOKOLA A DOKOLA 

DOKOLA A STOP! 

TO JE MOJE ZASTÁVKA! 
 
 

 
 

 

Clean Up 
 

Time to clean up, everyone! 

Let´s pick our things! 

Clean up! Everybody clean up! 

Clean up! Everybody clean up! 

Clean up! Everybody clean up! 

Time to clean up! 
 

Pick up! Everybody pick up! 

Pick up! Everybody pick up! 

Pick up! Everybody pick up! 

Time to pick up! 
 

Pick up the toys! Put them away! 

Pick up the blocks! Put them away! 

Pick up the books! Put them away! 

Put your things away! 

Čas uklízet, všichni! 

Pojďme si vzít naše věci! 

Uklízej! Všichni uklízíme! 

Uklízej! Všichni uklízíme! 

Uklízej! Všichni uklízíme! 

Čas uklízet! 
 

Sbírej! Všichni sbíráme! 

Sbírej! Všichni sbíráme! 

Sbírej! Všichni sbíráme! 

Čas posbírat! 
 

Posbírej hračky! Ukliď je na místo! 

Posbírej kostky! Ukliď je na místo! 

Posbírej knížky! Ukliď je na místo! 

Ukliď své věci na místo! 
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Goodbye Song Now it´s time to say good-bye! 

Say good-bye! Say good-bye! 

Now it´s time to say good-bye! 

Good-bye, everyone! 

Nyní je čas říci nashledanou! 

Říci nashledanou! Říci nashledanou! 

Nyní je čas říci nashledanou! 

Nashledanou všichni! 
 

 


