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Angličtina s písničkou LIKE A PRAYER   

(Madonna) 

Přepis lekce angličtiny pro mírně až středně pokročilé ze dne 8.3.2022 

VIDEOLEKCI NAJDETE NA:   https://www.youtube.com/watch?v=95Nbk_fDRAw&t=90s 

OFICIÁLNÍ VIDEO S PÍSNIČKOU: https://www.youtube.com/watch?v=79fzeNUqQbQ 
 

AUDIOLEKCE není k dispozici z důvodu ochrany autorských práv. 

 

God Bože 

Life is a mystery Život je záhada  

Everyone must stand alone Každý musí stát sám za sebe 

I hear you call my name Slyším, jak říkáš mé jméno 

And it feels like home A připadá mi to jako doma 
 

When you call my name Když říkáš mé jméno 

It's like a little prayer Je to jako malá modlitba  

I'm down on my knees Jsem dole na kolenou 

I wanna take you there Chci tě tam vzít 
 

In the midnight hour  O půlnoční hodině 

I can feel your power Pocítím tvoji sílu 

Just like a prayer  Prostě jako modlitba 

You know I'll take you there Ty víš, že tě tam vezmu 
 

I hear your voice Slyším tvůj hlas 

It's like an angel sighing Je to jako kdyby zavzdychal anděl 

I have no choice Nemám na výběr 

I hear your voice Slyším tvůj hlas 

(It) Feels like flying Připadám si, jako kdybych letěla  

I close my eyes Zavřu oči 

Oh God I think I'm falling Ach bože, myslím, že padám  

Out of the sky Přímo z nebe 

I close my eyes Zavřu oči 

Heaven help me Nebesa, pomozte mně 
 

REFRÉN (When you call my name ...) 
 

Like a child (Připadám si) Jako dítě  

You whisper softly to me Něžně ke mně šeptáš 

You're in control  Ovládáš mě 

Just like a child Prostě jako dítě 

Now I'm dancing Teď tančím 

It's like a dream Je to jako sen 

No end and no beginning Bez konce a bez začátku  

You're here with me  Jsi tady se mnou 

https://www.youtube.com/watch?v=95Nbk_fDRAw&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=79fzeNUqQbQ
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It's like a dream Je to jako sen 

Let the choir sing Ať zpívá sbor 
 

REFRÉN (When you call my name ...) 
 

Just like a prayer Prostě jako modlitba 

Your voice can take me there Tvůj hlas mě tam může zanést (vzít) 

Just like a muse to me (Jsi) Pro mě jako můza 

You are a mystery Jsi záhada 

Just like a dream Prostě jako sen 

You are not what you seem Nejsi tím, čím se zdáš 

Just like a prayer Prostě jako modlitba 

No choice  Nemám na výběr 

Your voice can take me there Tvůj hlas mě tam může zavést 

Just like a prayer Prostě jako modlitba 

I'll take you there Zavedu tě tam / Vezmu tě tam 

It's like a dream to me Je to pro mě jako sen 

... 

 

 

 

Madonnin slovní úvod: 
 

A lot of crazy things happening in the world right now, right?    

Ve světě se právě teď děje mnoho šílených věcí, že jo? 
 

It seems like a time of darkness. 

Zdá se to jako doba temna / temnoty. 
 

A time to be afraid. 

Doba, kdy bychom se měli bát. 
 

But as I said before. We will not bow down to fear.    

Ale jak už jsem říkala dříve. Neskloníme se před strachem. 
 

We will only bow down to love. OK? 

Skloníme se jenom před láskou. 
 

So, let's say a little prayer together. 

Tak si tu společně pojďme říct malou modlitbu 

 

 

 

Vazby: 
 

It looks like ... Vypadá to jako ... 

It sounds like ... Zní to jako ... 

It smells like ... Voní to jako / Je to cítit jako ...  

It feels like ... Připadá mi to jako / Cítím, že je to jako ...  
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It feels soft. Cítím, že je to měkké. 

It feels like yesterday. Připadá mi to jako včera. 

It feels like home. Připadá mi to jako doma. 

It feels like flying.  Připadá mi / Mám pocit jako bych letěla. 
 

to be in control of sth. / sb. velet / ovládat / vládnout něčemu/někomu 

You are in control.  Ty tu velíš / Vládneš. / Ovládáš (mě/to).  
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Prosím, podpořte tento projekt výuky angličtiny zasláním drobné finanční částky. 
Umožníte mi tak volně na internetu poskytovat všechny videolekce a studijní materiály. 
  

Číslo účtu: 175685304/0300 
 

Pro platby ze zahraničí: 
Název účtu: DVORAKOVA JANA 
IBAN CZ5503000000000175685304 
BIC (SWIFT) CEKOCZPP 
 

DAŇOVÝ DOKLAD za výuku angličtiny vám ráda vystavím NA POŽÁDÁNÍ. 
zofie.dvorak@tiscali.cz 
 
Děkuji vám za spolupráci.  Jana 
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