
I´m leaving on a jet plane 

cíl: zlepšení poslechové dovednosti, nová slovíčka 

materiál: interaktivní učebna nebo dataprojektor, kopie slov pro každého, kopie textu písně 

vocabulary: 

I could die, I´m leaving, my backs are packed, hold me, I´m ready to go,  wait for me, outside your 

door,  hate, wake you up, the dawn is breaking, taxi is blowing his horn, lonesome, , I´ll be back again, 

kiss me, smile for me 

1. poslech písničky s klipem 

2. Jaká slova z písničky si pamatujete? What do you remeber? 

3. rozdat nakopírovaná slova, Do you know these words? 

4. Translate these words 

5.  Could you show us? – pantomimicky vyjádřit význam slov 

6. listening – poslech pouze písně, bez klipu (rozptyloval by je) a seřadit slova, jak jdou po sobě 

v písničce. Často zastavovat, aby to stihli. Kontrola správnosti 

7. Karaoke – rozdat nakopírovaná slova písně, děti zpívají a vidí před sebou anglický i český text 

8. děti si přehnou list s textem písně tak, aby koukaly pouze na český text a zkouší ve dvojici 

překlad 
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wake you up                                      the dawn is breaking                                    taxi is blowing his horn 
 
 
lonesome                                            I´ll be back again                                          smile for me 
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All my bags are packed 
I'm ready to go 
I'm standing here outside your door 
I hate to wake you up to say goodbye 
But the dawn is breakin 
Its early morn 
The taxi's waiting 
He's blowin his horn 
Already I'm so lonesome 
I could die 
 
So kiss me and smile for me 
Tell me that you'll wait for me 
Hold me like you'll never let me go 
cause I'm leaving on a jet plane 
Dont know when I'll be back again 
Oh babe, I hate to go 
 
There so many times I've let you down 
So many times I've played around 
I tell you now, they don't mean a thing 
Every place I go, I'll think of you 
Every song I sing, I'll sing for you 
When I come back, 
 I'll bring your wedding ring 
 
 
So kiss me and smile for me 
Tell me that you'll wait for me 
Hold me like you'll never let me go 
cause I'm leaving on a jet plane 
Don't know when I'll be back again 
Oh babe, I hate to go 
 
Now the time has come to leave you 
One more time 
Let me kiss you 
Then close your eyes 
I'll ____ be on my way 
Dream about the days to come 
When I wont have to leave alone 
About the times, than I wont have to say 
 
ref. 
 

Všechny mé kufry jsou sbaleny, 
jsem připraven odejít. 
Stojím tu před Tvými dveřmi, 
nesnáší, když Tě budím, abych se rozloučil. 
Ale už se rozednívá, 
je brzo ráno, 
taxík čeká  
a troubí. 
Už teď je mi tak smutno,  
že bych mohl umřít! 
 
Tak mě líbej a usměj se, 
řekni, že na mě počkáš. 
Drž mě, jako bys mě nikdy nenechala odejít, 
protože odlétám tryskovým letadlem. 
Nevím, kdy se vrátím? 
Oh, baby, nenávidím, když musím odejít! 
 
Tolikrát jsem Tě zklamal, 
tolikrát jsem hrál divadýlko. 
Teď Ti říkám, že to nic neznamená. 
Kamkoli půjdu, budu myslet na Tebe, 
každou píseň, kterou zazpívám, budu zpívat pro 
Tebe! 
Až se vrátím zpátky, přinesu Tvůj snubní 
prstýnek. 
 
Tak mě polib a usměj se na mě, 
řekni, že na mě počkáš. 
Drž mě, jako bys mě nikdy nenechala odejít, 
protože odlétám tryskovým letadlem. 
Nevím, kdy se vrátím? 
Oh, baby, nenávidím, když musím odejít! 

Teď zas přišel čas Tě opustit, 

ještě jednou´                                                

mě nech Tě políbit, 

pak zavři oči                                                   

a já budu na cestě. 

Sni o dnech, které přijdou, 

až nebudu muset odejít sám, 

o dnech, kdy nebudu muset říct: 

 

 


