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PÍSNIČKA TEXT PÍSNĚ PŘEKLAD 

 
 

Hello! 
How are you? 

 

Hello. (2x) 
How are you today?  
I am happy, happy, happy.  
 

Hello. (2x) 
How are you today? 
I am sad, sad, sad. 
 

Hello. (2x) 
How are you today? 
I am hungry. I am hungry today. 

Ahoj. (2x) 
Jak se dnes máš?  
Jsem šťastný (veselý), šťastný (veselý), šťastný (veselý). 
 

Ahoj. (2x) 
Jak se dnes máš?  
Jsem smutný, smutný, smutný. 
 

Ahoj. (2x) 
Jak se dnes máš?  
Mám hlad. Mám dnes hlad. 

   

 
Eyes, Nose, Mouth, 

Ears 

Let´s sing the Eyes, Nose, Mouth and Ears Song. 
Eyes, Nose, Mouth and Ears (5x) 
Eyes, Nose, Mouth and Ears (5x) 
Eyes, Nose, Mouth and Ears (5x) 
Eyes, Nose, Mouth and Ears (5x) 
I´m tired. 

Pojďme si zazpívat písničku Oči, Nos, Ústa a Uši. 
Oči, Nos, Ústa a Uši (5x) 
Oči, Nos, Ústa a Uši (5x) 
Oči, Nos, Ústa a Uši (5x) 
Oči, Nos, Ústa a Uši (5x) 
Jsme unavený. 

   

 

Big & Little 

This is big. This is little. 
Big - Little – Big - Little 
Clap, clap, clap. 
 

A whale is big. An ant is little. 
Big - Little – Big - Little 
Clap, clap, clap. 
 

A watermelon is big. A cherry is little.  
Big - Little – Big - Little 
Clap, clap, clap. 
 

This is big. This is little. 
Big - Little – Big - Little 
Clap, clap, clap. 

Toto je velké. Toto je malé. 
Velké – Malé – Velké – Malé 
Tlesk, tlesk, tlesk. 
 

Velryba je velká. Mravenec je malý. 
Velký – Malý – Velký – Malý 
Tlesk, tlesk, tlesk. 
 

Vodní meloun je velký. Třešeň je malá.  
Velká – Malá – Velká – Malá 
Tlesk, tlesk, tlesk. 
 

Toto je velké. Toto je malé. 
Velké – Malé – Velké – Malé 
Tlesk, tlesk, tlesk. 

   

 
 

Fast & Slow 

Go fast! Fast, fast, fast, fast! 
Go slow! Slow! 
Fast – Slow – Fast – Slow! 
Everybody stop! 
 

A horse is fast. Fast, fast, fast! 
A turtle is slow. Slow! 
A tiger is fast. Fast, fast, fast! 
A snail is slow. Slow! 
 

Go fast! Fast, fast, fast, fast! 
Go slow! Slow! 
Fast – Slow – Fast – Slow! 
Everybody stop! 

Jdi rychle! Rychle, rychle, rychle! 
Jdi pomalu! Pomalu! 
Rychle – Pomalu – Rychle – Pomalu! 
Všichni stát! 
 

Kůň je rychlý. Rychlý, rychlý, rychlý! 
Želva je pomalá. Pomalá! 
Tygr je rychlý. Rychlý, rychlý, rychlý! 
Šnek je pomalý. Pomalý! 
 

Jdi rychle! Rychle, rychle, rychle! 
Jdi pomalu! Pomalu! 
Rychle – Pomalu – Rychle – Pomalu! 
Všichni stát! 

   

 
 
 

Marty Moose 
Theme Song 

I am from Canada and I am a moose. 
My name is Marty. Hello! 
I like to sing and I like to dance.  
And I like to party!  
Marty Moose! Hey! (3x) 
 
Let´s try that again. 
I am from Canada and I am a moose. 
My name is Marty. Hello! 
I like to sing and I like to dance.  
And I like to party!  
Marty Moose! Hey! (3x) 

Já jsem z Kanady a jsem los. 
Jmenuji se Marty. Ahoj! 
Rád zpívám a rád tančím. 
Rád se bavím! 
Marty los! Hej! (3x) 
 
Pojďme to zkusit znovu. 
Já jsem z Kanady a jsem los. 
Jmenuji se Marty. Ahoj! 
Rád zpívám a rád tančím. 
Rád se bavím! 
Marty los! Hej! (3x) 
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Aa Apple  

Aa APPLE, Aa APPLE  
I like to sing the phonics song with you. 

Aa JABLKO, Aa JABLKO 
Rád si s tebou zazpívám písničku o hláskách.  

   

 

The Walking Song 

Everybody walk. 
Everybody stop. 
Everybody run. 
Put your hands up. 
Put your hands down. 
Everybody jump. 
Stop 

Všichni pojďme.  
Všichni stát. 
Všichni utíkejme. 
Dejte vaše ruce nahoru. 
Dejte vaše ruce dolů. 
Všichni skákejme.  
Stát. 

   

I´m thisrty – Apple 
Juice 

 

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

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

  
 

 

 

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

Tajemná krabice  
Co je uvnitř tajemné krabice? 

   

 

 
How many fingers 

do you have? 

 

How many fingers do you have? 
Let´s count. 
 
How many fingers do you have? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 
Let´s count them again. 
 
How many fingers do you have? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 
Now this is the end. 

Kolik máš prstů? 
Pojďme počítat. 
 
Kolik máš prstů? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 
Pojďme je znovu spočítat. 
 
Kolik máš prstů? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 
Teď je to konec. 

   

 

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, 
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. 

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, 
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. 

   

Easy Goodbye 

 

It´s time to say goodbye! See you later. (3x) 
Goodbye everyone. 
It´s time to say goodbye! See you later. (3x) 
Goodbye everyone. 
Goodbye! See you next time! 

Je čas říci na shledanou! Uvidíme se později. (3x) 
Na shledanou všichni.  
Je čas říci na shledanou! Uvidíme se později. (3x) 
Na shledanou všichni. 
Na shledanou! Uvidíme se příště! 
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Výrobek:  
How many fingers do you 

have? 
 
 
Pomůcky:  
• Fixy / Voskovky, 
• Lepidlo. 
 

 
 

  

Postup: 

1. Nejdříve nechte dítě pracovní list 
vymalovat a následně obě ruce  
a čísla 1-10 vystřihněte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Položte obě vystřižené ruce na stůl 
před své dítě a pomozte mu označit 
správný počet puntíků podle toho, na 
které ruce vždy začíná počítat. Začíná 
se vždy od palce, ale někdo začíná 
pravou rukou a někdo levou. 
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3. Vystřižená čísla nalepte z druhé 
strany prstíků jako nehty, avšak ve 
správném pořadí podle počtu 
označených puntíků. Puntíky mohou 
být dobrou pomůckou pro 
rozpoznávání čísel. 
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4. HRA: Hrají 2 hráči. Ke hře budete potřebovat karty s čísly 1-10, zamíchejte je a otočte balíček čísly 
dolů. Hráč 1 se zeptá HOW MANY FINGERS DO YOU HAVE? Hráč 2 si vytáhne první kartu (např. 4), 
ohne 4 prstíky (viz. obr. 1) a odpoví I HAVE 4 FINGERS. Následně se role prohodí a ptá se hráč 2.  
Tentokráte si hráč 1  vytáhne kartu (např. 6), ohne 6 prstů (viz. obr. 2) a odpoví I HAVE 6 FINGERS. 
Hráči se střídají, dokud nerozeberou všechny karty, které si drží u sebe. Na konci hry si hráči sečtou 
hodnoty svých karet. Vítězí hráč s vyšším počtem bodů. Předškoláci mohou s pomůckou trénovat i 
sčítání do 10 (viz. obr. 3). 
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Skvělý tip – jak naučit levou a pravou stranu (LEFT & RIGHT): 
• Upažte obě ruce dopředu dlaněmi před sebe (viz. foto) 

• Dejte prsty k sobě a palce do stran. 

• Na levé ruce vám vznikne písmeno L jako levá (LEFT) a pravá (RIGHT) je ta druhá ☺ 
 

    

ALBUM: 

1. Na pracovním listu si vystřihněte 

písmenko A s obrázkem 

APPLE/JABLKO a nalepte si jej na 

správné místo do vašeho alba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Na konci každé lekce děti obdrží 

pracovní list, na kterém kromě 

hlavní omalovánky bude i malý 

obrázek, který si vystřihnete a 

nalepíte do správného hracího 

pole. Obrázky jsou označeny 

abecedně, aby nedošlo k chybě. 
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3. Na konci školního roku vám 
vznikne kompletní společenská 
hra s obrázky. Tuto hru lze hrát i v 
průběhu roku na poznávání 
písmenek nebo barev. Kde již 
budou nalepeny obrázky, je pak 
na vás, zda zvolíte poznávání 
písmen nebo obrázků, případně 
obojího současně. 

 

 

 

 

 

PRAVIDLA HRY: 

1. Hru začíná nejmladší hráč. Figurky jsou před začátkem hry umístěny na políčku START. K nasazení 
figurky na startovní pole je potřeba hodit šestku.  

2. Každý hráč posune při svém tahu figurku o tolik bodů, kolik padlo při jeho hodu kostkou. Na šestku 
se hod neopakuje.  

3. Hráč může na novém políčku zůstat, pouze pokud na tomto políčku správně pojmenuje písmeno, 
obrázek nebo barvu, a to nejlépe anglicky. Pokud hráč písmeno nebo obrázek správně 
nepojmenuje, musí vrátit figurku zpět na původní pozici.  

4. Cílem hry je dovést svoji figurku ze startovního pole do cílového políčka dříve než soupeři. 
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