
 

PRIPOROČILO KNJIGE, FILMA in GLASBE (3.B) 

 

IME in PRIIMEK KNJIGA (avtor in naslov) FILM (režiser in leto) GLASBA (izvajalec) 

Anonimni 
gfmljevec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pod svobodnim soncem 
Fran S. Finžgar 
 

Schindlerjev seznam 
Steven Spielberg, 1993 

Queen  
Frineds will be friends 

Argumentacija izbora: 
Svoboda je trenutno zelo omejen 
pojem in o njeni veličastnosti so 
pričali že naši predniki. Takšen žanr je 
primeren za branje v času praznikov, 
ki so pred nami.  
 
 
 

Argumentacija izbora: 
Zgodba, ki prikazuje poslovneža Schindlerja, ki je 
rešil na tisoče poljskih Judov pred holokavstom, 
nam prikaže kulturne, zgodovinske in estetske 
vrednosti in vrednote. Pomembno je, da je človek 
človeku človek in ne volk.   

Argumentacija izbora: 
Kljub temu, da se ne moremo resnično 
videti pa ravno v času karantene 
spoznavamo, koliko nam pomenijo pravi 
prijatelji, ki bodo ostali pravi prijatelji 
tudi, ko se bo to težko obdobje končalo. 
Takrat bomo resnično cenili trenutke, ko 
si ne bomo več zrli v oči skozi kamere 
računalnikov in telefonov. 

1111 
 
 
 
 
 
 
 

Dnevnik Ane Frank-Ana Frank 
 

Contratiempo- Oriol Paulo 2016 
 

Mozart 

Argumentacija izbora: 
Knjiga nam sporoči, da moramo tudi v 
težkih trenutkih držati skupaj in 
misliti tudi na druge. 
  
 

Argumentacija izbora: 
Film je zelo napet in ima nepredvidljiv konec. 
Z gledanjem filma pa pridobimo nove španske 
besede in besedne zveze. 
 

Argumentacija izbora: 
Vsa njegova dela so sproščujoča. Glasba 
popestri učenje, branje in druge 
dejavnosti. 

AL 
 
 
 
 

John Green, Krive so zvezde 
 
 

Ples vampirjev / The fearless vampire killers 
(Roman Polanski, 1967) 

Surfaces  

Argumentacija izbora: Argumentacija izbora: Argumentacija izbora: 



 
 
 
 
 

Knjigo sem izbrala, ker ni tipična 
romantična knjiga in ni knjiga, katero 
prebereš na plaži in nikoli več ne 
pomisliš na njo. Branje te knjige je, 
kot bi sedli na čustven roller-coaster.  
 

Izbrala sem srhljivo komedijo, ker je bila odlično 
odigrana. Scenarij je odličen, všeč mi je 
prepletanje med grozo in humorjem. 

Skupina mi je zelo všeč, ker so njihove 
pesmi pozitivne, te navdihnejo in ti 
polepšajo dan.  

 
 

56324879 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avtor: Richelle Mead 
Bloodlines (Krvne vezi) 
 

The 5th wave (Peti val) 
Režiser: J Blakeson 
Leto: 2016 

 
Ludwig van Beethoven 

Argumentacija izbora: 
 
Je zbirka odličnih šestih knjig. Liki, ki 
smo jih že lahko spoznali v stranski 
vlogi v zbirki Vampirska akademija so 
zelo nazorno prikazani (po izgledu in 
karakterju) in si njihove podobe ni 
težko predstavljati. Seveda knjigo 
priporočam ljubiteljem fantazije in še 
posebej tistim, ki so navdušeni nad 
vampirji.  
 

Argumentacija izbora: 
 
Je znanstevnofantastični akcijski film in prikazuje 
kako so se vesoljci hoteli znebiti ljudi iz Zemlje z 
uporabo petih valov (bolezni, potresi, itd.) Všeč mi 
je, da je posnet po zbirki knjig (avtor Rick Yancey). 
To daje idealno priložnost za primerjavo med 
knjigo in filmom. 

Argumentacija izbora: 
 
Klasična glasba je večna in je nikoli ni 
preveč. Še posebej prija ob kakšnem 
ustvarjalnem delu (npr. risanju). 

ABCDEF1234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wonder , R. J. Palacio 
 
 

Deček v črtasti pižami (Mark Herman, 2008) We are the world (veliko različnih 
glasbenikov) 

Argumentacija izbora: 
V knjigi je opisano, kako ljudje 
obravnavamo ljudi, ki so na 
kakršenkoli način drugačni od nas. 
Spoznati moramo, da smo vsi ljudje 
enakovredni, čeprav nas loči veliko 
stvari, kot je npr. zunanjost.  
 

Argumentacija izbora: 
V filmu je prikazano, ravnajo z ljudmi, ki niso enaki. 
Otroka, ki nista iz istih svetov se ne bi smela družiti. 
Zgodba je zelo žalostna, saj nekateri nimajo 
usmiljenja in dajo usmrtiti nedolžne ljudi.  

Argumentacija izbora: 
Pesem ima veliko dobrodelno noto, saj so 
se združili različni izvajalci in so stopili 
skupaj ter posneli zelo dobro pesem 

IME in PRIIMEK KNJIGA (avtor in naslov) FILM (režiser in leto) GLASBA (izvajalec) 

003 
 
 

AGATHA CHRISTIE-UMOR OB BAZENU HOGAR- ÀLEX PASTOR, DAVID PASTOR,2020 MALUMA - FELICES LOS 4 

Argumentacija izbora: 
Knjiga je lahko berljiva in zanimiva. 

Argumentacija izbora: Argumentacija izbora: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knjiga govori o moškem(očetu), ki ima 
trenutno ljubezensko razmerje s 
ljubimko Henrietto, ki pa ga ne 
obožuje na način, ki bi ga želel, zaradi 
česar se nenehno znaša nad ženo 
Gerdo . Nekega dne se vsa družina 
zbere pri premožni sorodnici lady 
Angkatell. Ko enega izmed gostov 
najdejo mrtvega ob bazenu, Poirota 
čaka težka naloga, da ugotovi, kaj vse 
mu družina Angkatell skriva – in 
navsezadnje, kdo je morilec. 
Knjiga je zanimiva iz vidika, kako 
pisateljica opisuje glavnega junaka, ki 
jo spremlja v večih njenih knjigah in 
katere konec je vedno nepričakovan. 
 
 
 
 
 

Film prikazuje realno sliko človeštva, kam smo 
zašli. Ni več sočutja, empatije in vse je samo boj za 
preživetje. Svet je velik in dostikrat nepravičen. 
Tudi, če se ti zgodi krivica moraš iti naprej ker svet 
gre dalje.  
Film je španskega izvora, zato se ob gledanju le-
tega lahko naučimo tudi nekaj novih španskih 
besed. Film zelo priporočam vsem, saj je zelo 
zanimiv in konec je nepredvidljiv in zato je film tudi 
tako napet. 
Javier Muñoz predstavlja zaton popolnega življenja 
človeka, ki hrepeni po svojih najboljših dneh, se 
odloči, da bo pokvaril popolno življenje tistega 
človeka, ki ga razume, da je zasedel njegovo mesto 
in mu odvzel, kar mu je pripadalo v vseh preteklih 
letih. Neverjetno je, česa je zmožen najbolj zvit um 
človeka, ko želi doseči tisto, kar je idealiziral njegov 
lastni um, v tem primeru popoln dom z vsemi 
njegovimi komponentami. Vendar ugotovimo , da 
ni vse tako kot izgleda od zunaj. 
 
 

Pesem je zelo sproščujoča. Skozi njo se 
lahko naučiš nekaj novih španskih fraz. 
Pomaga, da pozabiš na vse slabe stvari 
okoli sebe in se prepustiš toku latinskih 
ritmov. 

 
15 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karen M. McManus: 
Eden od nas laže 
 

Gore Verbinski, Rob Marshall, Roenberg 
2003-2017 
filmska serija Pirati s Karibov  

Conan Gray 

Argumentacija izbora: 
Zgodba o petih najstnikih, ki se 
morajo udeležiti šolskega pripora in 
le 4 ga zapustijo živi. 
Kriminalni roman poln zapletov in 
nepričakovanih preobratov, če bereš 
zbrano lahko mogoče celo rešiš 
skrivnost sam. Stil je pisateljice ni 
prezahteven in zlahka slediš 
dogajanju, knjigo požreš v par večerih 
(ali celo enem). 
 

Argumentacija izbora: 
Filmska serija je zanimiva, vzame ti precej časa, 
katerega imaš itak preveč, tema je zgodovinska in 
filmi so dokaj zgodovinsko pravilni. Igranje je 
izjemno z odličnimi igralci. Tudi glasba je odlična, 
spusti te v pustolovsko vzdušje. 

Argumentacija izbora: 
Mladi pesnik in  pevec, ki je samega sebe 
opisal kot čudaka, ima umirjene pesmi z 
lepim besedilom, s katerim najstniki še 
posebej sočustvujemo. Naštimaš glasbo 
se uležeš in ʺrelaxašʺ 



 
Toastar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niko Grafenauer  
Pravljice za leto in dan 
 

Devilman Crybaby (serija) 
Masaaki Yuasa, 2018 

E-Dubble (Evan Sewell Wallace) 
Hip-Hop 

Argumentacija izbora: 
 
Zbirka 365 pravljic in pesmi za vsak 
večer v letu. Zbrano je veliko ljudskih 
pravljic in basni, sodobnih umetnih 
pravljic in veliko drugega.  Knjiga je 
zanimiva in vsebuje veliko 
modrostnih in poučnih pravljic, ki jih 
je zanimivo brati. Ob branju knjige se 
spet počutiš kot otrok. 
 

Argumentacija izbora: 
 
Je animirana serija po japonskem stilu, ima le eno 
sezono oz. 10 epizod, katere se da zlahka 
pogledati. Vsebuje zanimivo zgodbo in precej 
pretresljiv konec. Serija je polna tematik kot je 
proti-vojna, seksualnost, ljubezen, LGBT… 

Argumentacija izbora: 
 
Glasba ima pozitivno energijo in misli, 
katerih v današnjem času velikokrat 
manjka. Osebno najljubša pesem mi je 
'Changed My Mind', ki ima pozitivno 
sporočilo. Sploh bi predlagal poslušanje 
tistim, ki radi poslušajo Hip-Hop. 

 
 
 
JM 
 
 
 
 
 

 
Khaled Hosseini, Tek za zmajem 
 

 
Kaznilnica odrešitve, Frank Darabont (1994) 

 
Kingston - Danes je moj dan 
 

Argumentacija izbora: 
 
Priporočam jo, ker je ganljiva. Je 
knjiga globokih čustev iz oči 
afganistanskega emigranta, ki jo 
boste želeli prebrati večkrat. 
 

Argumentacija izbora: 
 
Skozi celotno zgodbo je film zelo napet. Nosi zelo 
pomembno sporočilo: ''Potrpežljivost se lahko 
dobro poplača.'' 

Argumentacija izbora: 
 
To pesem priporočam, ker oddaja 
pozitivno energijo, ki je v tem času 
primanjkuje in je še kako dobrodošla. 

Jean Gal Vajs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaz sem Zlatan Ibrahimović, David 
Lagercrantz in Zlatan Ibrahimović 
 
 

Forrest Gump (1994), Robert Zemeckis Roman GianArthur - I-69 

Argumentacija izbora: 
Avtobiografija športne ikone 
predstavlja kompenzacijo za trenutno 
pomanjkanje nogometa. Knjiga 
govori o Zlatanovih najboljših 
utrinkih tako na igrišču kakor tudi 
izven njega. 
 

Argumentacija izbora: 
Filmska mojstrovina, ki vsebuje dramske in 
humoristično-satirične prvine. Glavni junak kljub 
vsem oviram dosega cilj za ciljem in nas navdihuje 
z optimizmom, ki je v današnjih časih še kako 
potreben. 

Argumentacija izbora: 
Čudovita pesem s senzualističnim 
besedilom, ki ga spremlja nežna melodija, 
vam bo zagotovo polepšala dan. Spomin 
na čase, ki smo jih preživljali ob svojih 
ljubljenih osebah. 



 
Mia Hozjan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sranje! Ampak če se sekiraš, ne bo nič 
bolje. (uredila: Andreja Peček) 
 

 
Bohemian Rhapsody (2018), Bryan Singer 

 
CUT: Out Of Touch 

Argumentacija izbora: 
V knjigi je zbran en kup dobrih 
nasvetov za slabe čase. Zapisani so v 
obliki misli znanih oseb in bralcu 
pomagajo v včasih groznih življenjskih 
situacijah uvideti tudi smešno plat. 
 
Primer: ''Včasih si žuželka, včasih pa 
vetrobransko steklo.'' ~ Price Cobb 
 

Argumentacija izbora: 
Film prikazuje zgodbo o Freddieju Mercuryu in 
skupini Queen, od njihovega meteorskega 
vzpona, preko Freddijeve solo kariere, pa vse 
do legendarnega nastopa na Live Aid-u leta 
1985. Zdi se mi, da zelo lepo prikazuje, da ima 
večno dobra glasba to kvaliteto, da lahko 
združi vse ljudi sveta za dober namen.  

Argumentacija izbora: 
Pesem priporočam zato, ker se zadnjih 
nekaj tednov vsi počutimo malce ''out of 
touch'' in bo mogoče komu ta pesem s 
svojimi umirjenimi ritmi pomagala 
prebroditi to situacijo. 

Maja Vrečič 
Tivadar 
 
 
 
 
 
 

- Richelle Mead 
- Vampirska akademija 
 

- Vohunka 
- Paul Feig 
- 2015 

- SAINt JHN  
- Roses 

Argumentacija izbora: 
Obsega šest knjig in opisuje Rose 
Hathaway in njeno prijateljico Liso 
Dragomir kako se prebijata skozi 
ljubezenske dogodivščine. In tudi kako 
se spopadata z vsemi nevarnostmi, ki 
se jima pripetijo. 
 

Argumentacija izbora: 
Film s legendarno Melisso McCarthy, ki nam 
prikaže običajno žensko iz vsakdanjega 
življenja, ki se znajde v vlogi vohunke. 
Perfektna komedija za čim več smeha in 
dogodivščin. 

Argumentacija izbora: 
Pop glasba, ki te prisili da se malo 
razmigaš. Lahko pa enostavno tudi samo 
za sprostitev. 

Doroteja Maček 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cassandra Clare 
-The mortal instruments 
 

Dežela La La  
-Damien Chazelle 
-2016 

Harry Styles 
-Sunflower 

Argumentacija izbora: 
Serija šestih knjig, ki opisuje Clary Fray 
in njeno skupino, s katero hkrati 
odkriva lastno dediščino in poskuša 
rešiti svet. 
 

Argumentacija izbora: 
Dežela La La prikaže mlado igralko, ki se hoče 
vzpeti v Los Angelesu , a se prav tako zaljubi 
na tej poti. Romantičen muzikal s nepozabno 
glasbo. 

Argumentacija izbora: 
 Je pesem, ki vedno lahko vsakemu 
polepša dan. Govori o sončnici, ki 
predstavlja poletje in veselje. 

0907022 
 
 
 

Dean Koontz: Oči teme  

Margaret Atwood: 

MaddAddam 

 

David Fincher, 2002: Soba za paniko  Samo Budna: Včasih ne veš 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argumentacija izbora: 

Gre za roman o »biološkem 

orožju«  Wuhan-400. Izmišljen 

virus iz Koontzovega romana, je 

najpomembnejše in 

najnevarnejše kitajsko biološko 

orožje zadnjega desetletja.  

Tudi realen svet je trenutno v 

takšni situaciji.  

 

Zgodba, ki napoveduje konec 

človeštva kot posledico 

znanstveno-tehnološko-

kapitalistične nadutosti človeške 

rase.  
 

Argumentacija izbora: 

Sobo sestavljajo štirje betonski zidovi, 

telefon, ki ni povezan z glavno linijo v 

hiši, lastni prezračevalni sistem in niz 

monitorjev za nadzorovanje  - pred 

svetom kakršnega poznamo je soba 

zavarovana z neprebojnimi vrati. Tudi 

mi smo se trenutno znašli v »sobi za 

paniko«, v izolaciji.  
 

Argumentacija izbora: 

Včasih ne veš prižiga lučko upanja, 

da »vse na dobro se obrne, dober 

konec se začne.« Od takrat pa le še 

»naprej, le naprej, od zdaj samo še 

naprej, s pogledom na vse strani, 

da bo za vse ljudi.« In »enostavno z 

malo sreče Srečno, Kekec se 

začne.« 

* poševni tisk: besedilo iz pesmi  

 
 
Teja Sapač 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adam Kay - This is Going to Hurt: 
Secret Diaries of a Junior Doctor 
 

 
Robert Aldrich – Kaj se je zgodilo z Baby Jane? 
(1962) 

 
Lorde (specifično album Pure Heroine) 

Argumentacija izbora: 
Ta knjiga je avtobiografsko delo 
zdravnika, ki v njej opisuje svoje 
življenje v tem poklicu na tragikomičen 
način. Knjiga je še posebej primerna za 
trenutno situacijo, saj nas popelje v 
velikokrat težko življenje zdravstvenih 
delavcev, ki so sedaj, v času 
pandemije, glavni temelji javne 
stabilnosti, a jih vseeno prevečkrat 
jemljemo za samoumevne. Lahko bi se 
reklo, da je ta roman »srce parajoče 
smešen«. 
 

Argumentacija izbora: 
Nisem ljubiteljica grozljivk, a ta kultna srhljivka 
ima posebno mesto v mojem srcu. Njena 
»srhljivost« je namreč, namesto iz nasilja in 
grotesknosti, psihološke narave, saj sama 
zgodba govori o skupnem življenju dveh 
ostarelih sestrah, kjer je ena popolnoma 
podvržena ljubosumju in terorju druge. Poleg 
odlične vsebine nam film tudi da vpogled v 
obdobje starega Hollywooda in s tem širi naša 
obzorja. 

Argumentacija izbora: 
Ta album je popoln za vse, ki so naveličani 
ljubezenskih pop hitov in balad. Izvajalka 
namreč v svojih pesmih raje prebuja 
občutke nostalgije in uporništva ter 
kritizira plehkost današnje družbe. Pesmi 
so umirjene in imajo indie/alternativen 
zvok. 

ID 
 
 

And then there were none- Agatha 
Christie 
 

Law abiding citizen 
F. Gary Gray 
2009 

Queen 

https://soundcloud.com/celinka/samo-budna-vcasih-ne-ves


 
 
 
 
 
 
 

 

Argumentacija izbora: 
 
Knjiga je tako napeta, da je ne moreš 
odložiti. Zgodba je zelo dobro 
napisana. 
 
 
 

Argumentacija izbora: 
 
Film mi je bil všeč, ker je zelo napet. Všeč mi 
je bil cilj, ki si ga je glavni lik zadal (pokazati 
kako zanič je ameriški sistem), pa čeprav je za 
doseganje cilja izbral malo bolj kruto pot. A 
glede na njegovo situacijo je bilo razumljivo. 

Argumentacija izbora: 
 
Vse pesmi so super za sprostitev  

 
pika 
 
 
 
 
 
 

Thomas Keneally:  
Schindlerjev seznam 
 

Jon Watts: 
 Spider-Man: Far from home 

Posodi mi jűrja – Ti od zgoraj 

Argumentacija izbora: 
roman je poln pretresljivih dogodkov. 
Temelji na resnični zgodbi Osckarja 
Schindlerja. Priporočila bi ga vsem 
bralcem kateri se zanimajo za 
zgodovino 2. svetovne vojne. 
 

Argumentacija izbora: 
film je poln smešnih dogodkov in tudi akcije.  
Na trenutke te pusti osuplega in brez ideje o  
tem kar se dogaja.  
 

Argumentacija izbora: 
pesem me spravlja v dobro voljo. Ima 
skrito sporočilo. 

 


