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PÍSNIČKA TEXT PÍSNĚ PŘEKLAD 

 
 

Let´s shake hands 
 

Hello! Hello! Let´s shake hands! 3x  
It´s English time again! 
 

Everyone jump 3 times! One! Two! Three! 
Everyone clap 3 times! One! Two! Three! 
Everyone stamp 3 times! One! Two! Three! 
Everybody jump up high! 
 

Hello! Hello! Let´s all bow! 3x 
It´s English time again! 
 

Everyone spin 3 times! One! Two! Three! 
Everyone blink 3 times! One! Two! Three! 
Everyone nod 3 times! One! Two! Three! 
Everybody jump up high! 
 

Hello! Hello! Let´s all hug! 3x 
It´s English time again! 
 

Now let´s sit down! 

Ahoj! Ahoj! Potřesme si rukama! 3x 
Znovu je čas angličtiny! 
 

Každý 3x vyskočí! Jedna! Dva! Tři! 
Každý 3x zatleská! Jedna! Dva! Tři! 
Každý 3x zadupe! Jedna! Dva! Tři! 
Všichni vyskočte vysoko nahoru! 
 

Ahoj! Ahoj! Všichni se ukloňme! 3x 
Opět je tu čas angličtiny! 
 

Každý se 3x otočí dokola! Jedna! Dva! Tři! 
Každý 3x zamrká! Jedna! Dva! Tři! 
Každý 3x zakývá hlavou! Jedna! Dva! Tři! 
Všichni vyskočte vysoko nahoru! 
 

Ahoj! Ahoj! Všichni se obejměme! 3x 
Opět je tu čas angličtiny! 
 

Nyní si sedněme! 
   

Big, Big, Big Big big big. 
Little little little. 
Long long long. 
Short short short. 
Clean clean. 
Dirty dirty dirty. 
Tall tall tall. 
Short. 
Fast. 
Slow. 
 

An elephant is big, big big big. 
An ant is little, little little little. 
A cat is clean clean clean clean. 
A pig is dirty! 
 

Fast. 
Slow. 
 

Big big big. 
Little little little. 
Long long long. 
Short short short. 
Clean clean. 
Dirty dirty dirty. 
Tall tall tall. 
Short. 
 

Fast. 
Slow. 

Velký, velký, velký. 
Malý, malý, malý. 
Dlouhý, dlouhý, dlouhý. 
Krátký, krátký, krátký. 
Čistý, čistý. 
Špinavý, špinavý, špinavý. 
Vysoký, vysoký, vysoký.  
Nízký. 
Rychlý. 
Pomalý. 
 

Slon je velký, velký, velký, velký. 
Mravenec je malý, malý, malý, malý. 
Kočka je čistá, čistá, čistá, čistá. 
Prase je špinavé! 
 

Rychlý. 
Pomalý. 
 

Velký, velký, velký. 
Malý, malý, malý. 
Dlouhý, dlouhý, dlouhý. 
Krátký, krátký, krátký. 
Čistý, čistý. 
Špinavý, špinavý, špinavý. 
Vysoký, vysoký, vysoký.  
Nízký. 
 

Rychlý. 
Pomalý. 

   

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.  
 

Kolik máš prstů? 
Pojďme počítat.  
 

Kolik máš prstů? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.  
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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. 

Pojďme je znovu spočítat.  
Kolik máš prstů?  
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.  
Teď je to konec. 

   
 

The Octopus Song 
 

Hi, I'm an octopus!  
I like to swim!  
 
Octopus, octopus.  
Swim, swim octopus.  
Octopus, octopus.  
Swim, swim octopus.  
 
Swim up.  
Swim down.  
Swim forward.  
Turn around.  
 
Swim up.  
Swim down.  
Swim forward.  
Turn around.  
 
Octopus, octopus.  
Swim, swim octopus.  
Octopus, octopus.  
Swim, swim octopus. 
 
See you later! 

Ahoj, já jsem chobotnice! 
Rád plavu! 
 
Chobotnice, chobotnice. 
Plav, plav chobotnice. 
Chobotnice, chobotnice. 
Plav, plav chobotnice. 
 
Plav nahoru. 
Plav dolů. 
Plav dopředu. 
Otoč se dokola. 
 
Plav nahoru. 
Plav dolů. 
Plav dopředu. 
Otoč se dokola. 
 
Chobotnice, chobotnice. 
Plav, plav chobotnice. 
Chobotnice, chobotnice. 
Plav, plav chobotnice. 
 
Uvidíme se později! 

   

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! 
Jid 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! 
Jid pomalu! Pomalu! 
Rychle – Pomalu – Rychle – Pomalu! 
Všichni stát! 

   
 

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,  

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,  
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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.  

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.  
   

I can Hop Oh, I can hop like a rabbit.  

I can hop like a rabbit.  
 

I can run like a dog.  

I can run like a dog.  
 

I can walk like a duck. 

I can walk like a duck. 
 

I can jump like a frog.  

I can jump like a frog.  
 

I can fly like a bird.  

I can fly like a bird.  
 

I can swim like a fish.  

I can swim like a fish.  
 

I can stand on one leg  

and touch my nose like this. 
 

Ooooowooooh! 
 

Oh, I can hop like a rabbit.  

I can hop like a rabbit.  
 

I can run like a dog.  

I can run like a dog.  
 

I can walk like a duck. 

I can walk like a duck. 
 

I can jump like a frog.  

I can jump like a frog.  
 

I can fly like a bird.  

I can fly like a bird.  
 

I can swim like a fish.  

I can swim like a fish.  
 

I can stand on one leg  

and touch my nose like this. 
 

Ooooowooooh! 

Oh, já umím skákat jako králík. 

Já umím skákat jako králík. 
 

Já umím běžet jako pes 

Já umím běžet jako pes 
 

Já umím chodit jako kachna. 

Já umím chodit jako kachna. 
 

Já umím skočit jako žába. 

Já umím skočit jako žába. 
 

Já umím létat jako pták. 

Já umím létat jako pták. 
 

Já umím plavat jako ryba. 

Já umím plavat jako ryba. 
 

Já umím stát na jedné noze 

a dotknout se mého nosu takhle. 
 

Ooooowooooh! 
 

Oh, já umím skákat jako králík. 

Já umím skákat jako králík. 
 

Já umím běžet jako pes 

Já umím běžet jako pes 
 

Já umím chodit jako kachna. 

Já umím chodit jako kachna. 
 

Já umím skočit jako žába. 

Já umím skočit jako žába. 
 

Já umím létat jako pták. 

Já umím létat jako pták. 
 

Já umím plavat jako ryba. 

Já umím plavat jako ryba. 
 

Já umím stát na jedné noze 

a dotknout se mého nosu takhle. 
 

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

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

   

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? 

   

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. 

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



 
 

Lekce 5 – What´s your name? 
 

© Všechna práva vyhrazena – ZuZu English 
 

 

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. 

 

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. 

   

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. 
Pla, plav, plav. 
Tancuj, tancuj, tancuj. 
Stát! 
 

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


