1.Marry Christmas

Marry Christmas – Vánoce
Father Christmas
reindeer - sob
sledge - sáně
sweet – sladkosti
stocking – punčocha
decoration – ozdoby
candle – svíčky
star - hvězda
prezent – dárek
fire place – krb

25.12. - Christmas day
26.12. - Boxing day

1

tree – strom
turkey – krocan
potatoes – brambory
christmas pudding – zákusek

Jinggle bells
Dashing through the snow
Im a one-horse open sleigh
Over the fields we go
Laughing all the way
Bells on Bobs tail ring
Making spirits bright
What fun it is to ride and sing
A singing song tonight
2x
Jingle bells
Jingle bells
Jingle all the way!
Oh what fun it is to ride
In One-horse open sleigh
Hey!
A day or two ago
I thought I'd take a ride
And soon Miss Fanny Bright
Was seated by my side
The horse was lean and lank
Misfortune seemed his lot
He got into a drifted bank
And we, we got upsot, oh
2x
Jingle bells
Jingle bells
Jingle all the way!
Oh what fun it is to ride
In One-horse open sleigh
Hey!
Dashing through the snow
Im a one-horse open sleigh
Over the fieldswe go
Laughing all the way
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Bells on bob-tail ring
Making spirits bright
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight
2x
Jingle bells
Jingle bells
Jingle all the way!
Oh what fun it is to ride
In One-horse open sleigh
Hey!
Překlad:
Uhánění skrz sníh
Jeden kůň táhne sáně
Jdeme přes pole
Smích po celou cestu
Zvonky na bobově ocasu zní
Dělat věci jasné
Jak legrační je jezdit a zpívat
Zpívat dnes písničku
2x
Rolničky
Rolničky
Rolničky zní po celou cestu
Oh, jak je zábavné jezdit
Jeden kůň táhne sáně
Hej!
Den nebo dva zpět
Myslel jsem, že se svezu
A syn slečny Fanny Bright
Seděl vedle mě
Kůň byl štíhlý a hubený
Naštěstí se zdál velký
Dostal se do banky
A my, my máme (?), oh
2x
Rolničky
Rolničky
Rolničky zní po celou cestu
Oh, jak je zábavné jezdit
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Jeden kůň táhne sáně
Hej!
Uhánění skrz sníh
Jeden kůň táhne sáně
Jdeme přes pole
Smích po celou cestu
Zvonky na bobově ocasu zní
Dělat věci jasné
Jak legrační je jezdit a zpívat
Zpívat dnes písničku
2x
Rolničky
Rolničky
Rolničky zní po celou cestu
Oh, jak je zábavné jezdit
Jeden kůň táhne sáně
Hej!

I want

-

já chci, přál bych si

I need

-

potřebuji

1. Write sentences for Father Christmas ( Napište Ježíškovi)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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2. Draw Christmas tree with decorations, candles, star and sweet.
(Nakresli vánoční stromeček s ozdobami, svíčkami, hvězdou a
sladkostmi)
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