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PÍSNIČKA TEXT PÍSNĚ PŘEKLAD 

What´s your name? Hello, hello, what’s your name? 
What’s your name? What’s your name? 
Hello, hello, what’s your name? 
My name is Peter. 
 
Hello, hello, what’s your name? 
What’s your name? What’s your name? 
Hello, hello, what’s your name? 
My name is Sally. 
 
Hello, hello, what’s your name? 
What’s your name? What’s your name? 
Hello, hello, what’s your name? 
My name is Pirate Bob. 
 
Hello, hello, what’s your name? 
What’s your name? What’s your name? 
Hello, hello, what’s your name? 
My name is Marty Moose. 
 
What’s your name? 

Ahoj, ahoj, jak se jmenuješ? 
Jak se jmenuješ? Jak se jmenuješ? 
Ahoj, ahoj, jak se jmenuješ? 
Jmenuji se Peter. 
 
Ahoj, ahoj, jak se jmenuješ? 
Jak se jmenuješ? Jak se jmenuješ? 
Ahoj, ahoj, jak se jmenuješ? 
Jmenuji se Sally. 
 
Ahoj, ahoj, jak se jmenuješ? 
Jak se jmenuješ? Jak se jmenuješ? 
Ahoj, ahoj, jak se jmenuješ? 
Jmenuji se Pirát Bob. 
 
Ahoj, ahoj, jak se jmenuješ? 
Jak se jmenuješ? Jak se jmenuješ? 
Ahoj, ahoj, jak se jmenuješ? 
Jmenuji se Marty Losík. 
 
Jak se jmenuješ? 

   

The Ice Cream Song Ice cream, Ice cream.  

What's your favorite flavor?  

Chocolate, chocolate!  

Chocolate, chocolate!  
 

Ice cream, Ice cream.  

What's your favorite flavor?  

Vanilla, vanilla.  

Vanilla, vanilla.  
 

Ice cream, Ice cream.  

What's your favorite flavor?  

Green tea, green tea.  

Green tea, green tea.  
 

Ice cream, Ice cream.  

What's your favorite flavor?  

I like strawberry.  

Zmrzlina, zmrzlina.  

Jakou příchuť máš nejraději?  

Čokoládovou, čokoládovou!  

Čokoládovou, čokoládovou!  
 

Zmrzlina, zmrzlina.  

Jakou příchuť máš nejraději?  

Vanilkovou, vanilkovou!  

Vanilkovou, vanilkovou!  
 

Zmrzlina, zmrzlina.  

Jakou příchuť máš nejraději?  

Zelený čaj, zelený čaj!  

Zelený čaj, zelený čaj!  
 

Zmrzlina, zmrzlina.  

Jakou příchuť máš nejraději?  

Mám rád jahodovou.  
   

What do you do 
every day? 

Every day, every day 
What do you do every day? 
Every day, every day 
What do you do every day? 
 

I clean my room, I clean my room. 
I wash my face, I wash my face. 
I ride a bike, I ride a bike. 
I take a bath, I take a bath. 
I comb my hair. 
I brush my teeth. 
I read a book. 
I watch TV. 

Každý den, každý den 
Co každý den děláš? 
Každý den, každý den 
Co každý den děláš? 
 

Uklízím můj pokoj, uklízím můj pokoj. 
Myji si obličej, myji si obličej. 
Jedu na kole, jedu na kole. 
Koupu se, koupu se. 
Češu si vlasy. 
Čistím si zuby. 
Čtu si knihu. 
Dívám se na televizi. 
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Let´s make a pizza I’m hungry.  

Me, too.  

Let’s make a pizza.  

OK. I love pizza. It’s delicious.  
 

Let’s make a pizza, you and me.  

I love pizza, it’s yummy.  

Let’s make a pizza, you and me.  

I love pizza, it’s yummy.  
 

Tomatoes.  

Salami.  

Mushrooms.  

Cheese.  

Oh, yeah!  
 

Let’s make a pizza, you and me.  

I love pizza, it’s yummy.  

Let’s make a pizza, you and me.  

I love pizza, it’s yummy.  
 

Put on the tomatoes.  

Put on the salami.  

Put on the mushrooms.  

And the cheese.  

I love cheese.  

Let’s eat!  
 

Let’s make a pizza, you and me.  

I love pizza, it’s yummy.  

Let’s make a pizza, you and me.  

I love pizza, it’s yummy.  

Mám hlad.  

Já také.  

Pojďme si udělat pizzu.  

Dobrá. Já miluji pizzu. Je vynikající.  
 

Pojďme si udělat pizzu, ty a já.  

Miluji pizzu, je hrozně dobrá.  

Pojďme si udělat pizzu, ty a já.  

Miluji pizzu, je hrozně dobrá.  
 

Rajčata.  

Salám.  

Houby.  

Sýr.  

Jo, jóó!  
 

Pojďme si udělat pizzu, ty a já.  

Miluji pizzu, je hrozně dobrá.  

Pojďme si udělat pizzu, ty a já.  

Miluji pizzu, je hrozně dobrá.  
 

Dej na ni rajčata.  

Dej na ni salám.  

Dej na ni houby.  

A dej na ni sýr.  

Miluji sýr.  

Pojďme jíst!  
 

Pojďme si udělat pizzu, ty a já.  

Miluji pizzu, je hrozně dobrá.  

Pojďme si udělat pizzu, ty a já.  

Miluji pizzu, je hrozně dobrá.  
   

Let´s be planes 
(Transportation Song) 

Let's sing a song about  
planes, boats, trains and cars. 
Here we go! 
 

Now let's be planes, planes, planes  
flying through the sky. 
Planes, planes, planes  
flying through the sky. 
Here we go! 
 

Now let's be boats, boats, boats  
floating on the sea. 
Boats, boats, boats  
floating on the sea. 
Watch out! 
 

Now let's be trains, trains, trains  
rolling down the track. 
Trains, trains, trains  
rolling down the track. 
Choo choo! Yeah! 

Pojďme si zazpívat písničku o 
letadlech, lodích, vlacích a autech. 
Jdeme na to! 
 

Nyní pojďme ze sebe dělat letadla, letadla, letadla 
letící oblohou. 
Letadla, letadla, letadla 
letící oblohou. 
Jdeme na to! 
 

Nyní pojďme ze sebe dělat lodě, lodě, lodě 
plující po moři. 
Lodě, lodě, lodě 
plující po moři. 
Dávej pozor! 
 

Nyní pojďme ze sebe dělat vlaky, vlaky, vlaky 
valící se po kolejích. 
Vlaky, vlaky, vlaky 
valící se po kolejích. 
Hu hůů! Jóó! 
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Now let's be cars, cars, cars  
driving down the road. 
Cars, cars, cars  
driving down the road. 
Follow me! 
 

Look out! 
Slow down! 

 

Nyní pojďme ze sebe dělat auta, auta, auta 
jedoucí dolů silnicí. 
Auta, auta, auta 
jedoucí dolů silnicí. 
Následuj mě! 
 

Dávej pozor! 
Zpomal! 

   

The Phonics Song 

 

Aa APPLE, Bb BALL,  

Cc Carrot, Dd Doll,  

Ee Eggplant, Ff Fish,  

Gg Gorilla, Hh Hippo,  

Ii Ink, Jj Jellyfsih,  

Kk King, Ll Lemon,  

Mm Monkey, Nn Nut,  

Oo Ostrich, Pp Pig,  

Qq Quiet, Rr Ring,  

Ss Seven, Tt Tent,  

Uu Umbrella, Vv Vaccum,  

Ww Watch,  

Xx FoX, SiX and BoX  

Yy Yoyo, Zz Zoo  

I like to sing the phonics song with you.  

Aa Jablko, Bb MÍČ,  

Cc Mrkev, Dd Panenka,  

Ee Lilek, Ff Ryba,  

Gg Gorila, Hh Hroch,  

Ii Inkoust, Jj Medúza,  

Kk Král, Ll Cintrón,  

Mm Opice, Nn Ořech,  

Oo Pstroš, Pp Prase,  

Qq Ticho, Rr Prsten,  

Ss Sedm, Tt Stan,  

Uu Deštník, Vv Vysavač,  

Ww Hodinky, Ww Hodinky  

Xx Liška, Šest a Krabice  

Yy jojo, Zz Zoo  

Rád si s tebou zazpívám písničku o hláskách.  
   

Jack in the box In the box. In the box.  

Let's open the lid!  
 

Jack in the box goes up.  

Jack in the box goes down.  

Jack in the box goes round and round,  

and then falls on the ground.  
 

In the box. In the box.  

Let's open the lid!  
 

Jack in the box goes up.  

Jack in the box goes down.  

Jack in the box goes round and round,  

and then falls on the ground.  
 

In the box. In the box.  

Let's open the lid!  
 

Jack in the box goes up.  

Jack in the box goes down.  

Jack in the box goes round and round,  

and then falls on the ground. 

V krabici. V krabici.  

Pojďme otevřít víko! 
 

Jack v krabici jde nahoru. 

Jack v krabici jde dolů. 

Jack v krabici se točí dokola a dokola,  

a pak spadne na zem.  
 

V krabici. V krabici.  

Pojďme otevřít víko! 
 

Jack v krabici jde nahoru. 

Jack v krabici jde dolů. 

Jack v krabici se točí dokola a dokola,  

a pak spadne na zem.  
 

V krabici. V krabici.  

Pojďme otevřít víko! 
 

Jack v krabici jde nahoru. 

Jack v krabici jde dolů. 

Jack v krabici se točí dokola a dokola,  

a pak spadne na zem.  

   

I´m thirsty I´m thirsty. 
Very, very thirsty. 
What do you wanna drink? 
Apple Juice (3x) 

Já mám žízeň. 
Velkou, velkou žízeň. 
Co chceš k pití? 
Jablečný džus (3x) 



 
 

Lekce 27 – Let´s go to the beach 

© Všechna práva vyhrazena – ZuZu English 
 

Gulp, gulp, gulp! 
 

I´m thirsty. 
Very, very thirsty. 
What do you wanna drink? 
Grape Juice (3x) 
Gulp, gulp, gulp! 
 

I´m thirsty. 
Very, very thirsty. 
What do you wanna drink? 
Coffee (3x) 
Gulp, gulp, gulp! 
 

I´m thirsty. 
Very, very thirsty. 
What do you wanna drink? 
Green Tea (3x) 
Gulp, gulp, gulp! 

Glo, glo, glo! 
 

Já mám žízeň. 
Velkou, velkou žízeň. 
Co chceš k pití? 
Hroznový džus (3x) 
Glo, glo, glo! 
 

Já mám žízeň. 
Velkou, velkou žízeň. 
Co chceš k pití? 
Káva (3x) 
Glo, glo, glo! 
 

Já   mám žízeň. 
Velkou, velkou žízeň. 
Co chceš k pití? 
Zelený čaj (3x) 
Glo, glo, glo! 

   
 

Mystery Box Mystery Box  
What’s inside the mystery box? 

Tajemná krabice  
Co je uvnitř tajemné krabice? 

   

Let´s go to the 
beach 

Hey what do you want to do today?  

Let's go to the beach. Yeah!   
 

Beach, beach I like the beach.  

Starfish.  

Beach, beach I like the beach.  

Clam, clam.  

Beach, beach, I like the beach.  

Lobster.  

Beach, beach, beach.  

Pufferfish.  
 

That was fun, let's do it again! Sure.  
 

Beach, beach, I like the beach.  

Starfish.  

Beach, beach, I like the beach.  

Clam, clam.  

Beach, beach, I like the beach.  

Lobster.  
Beach, beach, beach.  

Pufferfish.  

Hej, co chceš dneska dělat?  

Pojďme na pláž. Jóó!  
 

Pláž, pláž, mám rád pláž.  

Hvězdice.  

Pláž, pláž, mám rád pláž.  

Škeble, škeble.  

Pláž, pláž, mám rád pláž.  

Humr.  

Pláž, pláž, pláž.  

Ryba Fugu.  
 

To byla zábava, pojďme ještě jednou! Jistě.  
 

Pláž, pláž, mám rád pláž.  

Hvězdice.  

Pláž, pláž, mám rád pláž.  

Škeble, škeble.  

Pláž, pláž, mám rád pláž.  

Humr.  
Pláž, pláž, pláž.  

Ryba Fugu.  
   

Clean Up 

 

Clean up! Clean up!  
It´s time to clean up! Clean up! 
Clean up! Clean up!  
It´s time to clean up! Clean up! 
Clean up! Clean up!  
It´s time to clean up!  
So put all your things away. 
 

Put away your glue, 
and your pencils, 
and your crayons, 

Uklízet! Uklízet! 
Je čas uklízet! Uklízet! 
Uklízet! Uklízet! 
Je čas uklízet! Uklízet! 
Uklízet! Uklízet! 
Je čas uklízet! Uklízet! 
Tak si pokliď všechny věci.  
 

Pokliď si lepidlo,  
a tvé tužky 
a tvé voskovky, 
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and your pencil cases, 
and your ruler, 
and your books. 
Put all your things away. 
 

Clean up! Clean up!  
It´s time to clean up! Clean up! 
Clean up! Clean up!  
It´s time to clean up! Clean up! 
Clean up! Clean up!  
It´s time to clean up!  
So put all your things away. 

a tvůj penál 
a tvé pravítko 
a tvé knihy.  
Pokliď si všechny věci.  
 

Uklízet! Uklízet! 
Je čas uklízet! Uklízet! 
Uklízet! Uklízet! 
Je čas uklízet! Uklízet! 
Uklízet! Uklízet! 
Je čas uklízet! Uklízet! 
Tak si pokliď všechny věci. 

   

Good Bye Friends 

 

Goodbye, goodbye, goodbye friends (2x) 
It’s time to say goodbye. 
 

But first: 
Walk walk walk 
Jump jump jump  
Run run run. Stop!  
Hop hop hop  
Swim swim swim  
Dance dance dance. Stop!  
 

Goodbye, goodbye, goodbye friends (2x) 
It’s time to say goodbye. 

Na shledanou, na shledanou kamarádi. (2x) 
Je čas se rozloučit. 
 

Ale nejdříve: 
Choď, choď, choď. 
Vyskoč, vyskoč, vyskoč. 
Utíkej, utíkej, utíkej. Stát! 
Poskoč, poskoč, poskoč. 
Plav, plav, plav. 
Tancuj, tancuj, tancuj. Stát! 
 

Na shledanou, na shledanou kamarádi. (2x) 
Je čas se rozloučit. 

   

 


