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Rumo in čudeži v temi (Walter Moers) 
The lord of the rings (Peter Jackson, 2001, 
2002, 2003) 

Deliverance (The Mission) 

Argumentacija izbora: 

 

Zgodba, polna edinstvenih likov, 

herojskih dejanj in humorja te kot 

redkokatera druga popolnoma prenese 

na neverjetno popotovanje po 

fantastičnem svetu. In vse to nam je 

potrebno.  

 

 

Argumentacija izbora: 

 

Glavna tema zgodbe je upanje - zgodba je 

dandanes še bolj relevantna kot kdajkoli. Prav 

tako so vse trije filmi (director's cut) skupaj dolgi 

11:23:59 in s tem karseda primerni za karanteno. 

Argumentacija izbora: 

 

Edini argument je, da mi je pesem všeč. 

Mogoče bo še komu. Najverjetneje. 
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F. Bevk, Pestrna 
 

The Notebook, Nick Cassavetes, 2004 Mac DeMarco 

Argumentacija izbora: 
Po navadi ne berem knjig, oziroma 
raje izberem filme pred knjigami, 
vendar ta knjiga ima zelo globoko 
zgodbo in predstavlja življenje v 
starih časih deklet v novi luči. V nas 
vzbudi veliko različnih čustev in 
spoznamo, kako srečni smo lahko, da 
živimo v takšnem času. 
 

Argumentacija izbora: 
Film nas popolnoma prevzame s čustvi in 
nam poda svež pogled na ljubezen. V filmu je 
veliko nepredvidljivih dogodkov in dogodkov, 
ki nas pretresejo, tako da le ne moremo 
umakniti pogleda od dogajanja. Zdi se mi, da 
je zelo dobro vpleteno prikazovanje 
preteklosti zgodbe z sedanjostjo.  
 

Argumentacija izbora: 
Glasbenik izvaja predvsem sproščeno 
glasbo in se v večini pesmi sliši poudarek 
na kitari, ki jo igra v zelo drugačnem stilu. 
Menim, da to večinoma privlači uho k 
poslušanju njegove glasbe. Spominja tudi 
bolj na glasbo iz starejših časov. 
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Marsovec (Andy Weir) 
 

Marsovec (Ridley Scott, 2015) Zombie (The Cranberries) 

Argumentacija izbora: 
Knjiga, polna zapletov, ki nam pove, 
da imajo tudi navidez brezizhodne 
situacije rešitev. (Predvsem pa zato, 
ker je, kolikor se spomnim, zelo 
zanimiva. :D)  
 

Argumentacija izbora: 
Film prilagam zato, ker je posnet po knjigi in 
lahko primerjamo zgodbo filma in knjige. 

Argumentacija izbora: 
/ 
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J. K. Rowling - Harry Potter in jetnik iz 
Azkabana 

Midsommar (Ari Aster, 2019) Harry Styles - She 

Argumentacija izbora: 
Menim, da je tretja knjiga iz serije o 
Harryju Potterju odlična izbira za 
krajšanje prostega časa. Govori o 
pobegu ''nevarnega'' čarovnika iz 
zapora Azkaban. 
 
 

Argumentacija izbora: 
Grozljivko priporočam, je trenutno eden 
izmed mojih najljubših filmov. Govori o paru 
in njunih prijateljih, ki skupaj s svojim 
švedskim prijateljem obiščejo majhno 
skupnost, ki se pripravlja na obeležitev 
praznika. 

Argumentacija izbora: 
Pesem priporočam zato, ker jo poslušam 
skoraj vsak dan, sploh pa zdaj, v času 
samoizolacije.  
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Ob tebi (Me Before You) – Jojo Moyes I still believe (2020) 
Andrew Erwin 
Jon Erwin 

Dua Lipa - Physical  
 

Argumentacija izbora: 
Ta roman je romantična drama, v 
kateri Louisa začne skrbeti za gibalno 
oviranega Willa. Čeprav je on 
zagrenjen zaradi svojega stanja, mu 
ona s svojo navihanostjo popestri 
zadnje meseca njegovega življenja. 
 
 
 

Argumentacija izbora: 
Film je romantična drama, ki je bila posneta 
po resničnih dogodkih. Govori o Jeremeyu in 
Mellisi, ki se zaljubita, a njuna sreča ne traja 
dolgo, ker Melissi diagnosticirajo raka. 
Jeremy se vseeno odloči ostati ob njej in jo 
prepiča da vedno obstaja upanje. Zgodba je 
zaradi njegove vztrajnosti navdihujoča, a 
hkrati tudi zelo žalostna. 

Argumentacija izbora: 
Ta pesem me v teh kriznih časih vsaj malo 
razvedri. 

 
 

アルジャ 

 
 
 
 
 

 
Gospodična Nihče  
Pisatelj: Tomek Tryzna 
 

Z ljubezni, Simon 
Režiser: Greg Berlanti 
Leto izida: 2018 

 
Alessia Cara  
Scars to your beauty 

Argumentacija izbora: 
 
Knjiga nas popelje v 80. leta 
20.stoletja na Poljsko v zadnja leta 

Argumentacija izbora: 
 
Simon je čisto navaden srednješolec z dobrimi 
prijatelji ter srečno družino, no vsaj tako se zdi 

Argumentacija izbora: 
 
Pesem govori o sodobni družbi, ki se 
obnaša, kot da je popolnost =sreči, vendar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

komunističnega režima. Zgodba teče z 
ramo ob rami glavni junakinji 15 leni 
Mariši Kavčak, ki se z družino preseli iz 
revnih barak v Valbžih, kjer najde nove 
prijatelje ki jo popeljejo v  pekel in raj. 
Zgodba je zelo globoka, realna, 
družbeno kritična ter edinstvena je 
hkrati zavita v celofan ter neposredno 
kruto resnična. Govori o dekletu(ki 
predstavlja družbo)ki želi pripadati 
tudi za ceno tega da ubije svoj lastno 
jaz. 
 

na prvi pogled. Vendar življenje ni nikoli tako 
enostavno.  
Film je zelo sodoben, realen. Vsebuje 
elemente, ki te preprosto spravijo v smeh prav 
tako pa razkriva različne tematike, ki znajo biti 
zelo težko izrečene ter so pereče teme 
današnje družbe.  

nihče ne ve kaj sploh je popolnost. Ker kdo 
pa je popoln? Nihče, ker popolnosti ni. 
Vsak je edinstven in njegova edinstvenost 
ga dela popolnega. Na svet je 8 milijard 
popolnih ljudi in večina se jih tega sploh ne 
zaveda saj hočejo postati kloni nekoga 
drugega. Zakaj? Čemu? 
 

 
Čevapćič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo si, Aljaska? – John Green 
 
 

La La Land – Damien Chazelle Čas rojen za dva – Vlado Kreslin 

Argumentacija izbora: 
V knjigi so mi najbolj všeč skrivnosti in 
globoka razmišljanja, v katerih se tudi 
sama dosti krat znajdem. Knjiga je zelo 
zanimiva, vendar ne razumem zakaj se 
imenuje “Kdo si Aljaska”, mislim da bi 
se morala imenovati “Veliki morda”.  
 

Argumentacija izbora: 
Film mi je všeč zaradi časa v katerega je 
uvrščen, najbolj pa zato ker se v njem veliko 
poje. Tipična zgodba zaljubljencev mi je še kar 
pri srcu saj je glaven igralec glasbenik, glavna 
igralka pa si želi postati igralka v gledališču. 

Argumentacija izbora: 
Pesem mi je zelo všeč, zaradi same 
melodije, ki si jo je zelo enostavno 
zapomniti. Najbolj pa mi je všeč besedilo, 
saj glasbenik govori o svojih mladih letih in 
stvareh, ki so se dogajale, ko je bil 
zaljubljen. 
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Gayle Forman: Če ostanem (If I Stay) 
 

 
Hallie Meyers-Shyer: Spet doma, 2017 

 
Little Mix 

Argumentacija izbora: 
 
Knjiga je zelo zanimiva, zraven potočiš 
tudi kakšno solzo. Je ena izmed mojih 
ljubših knjig, je vredna branja. 
 

Argumentacija izbora: 
 
Film je primeren za zvečer, ko le potrebuješ 
nekaj da te nasmeji. Je zelo zabaven ter 
presenetljiv. 

Argumentacija izbora: 
 
Dekleta so izjemna. Zaslužijo si veliko več 
prepoznavnosti kot jo imajo. Za glasbo se 
vedno skriva nek večji pomen. 

 
 
Marvelfan 
 
 
 
 

J. K. Rowling 
Harry Potter (kateri koli del) 
 

Captain Marvel, 2019 
Anna Boden, Ryan Fleck 

Dean Lewis - Be Alright  
PLAVI ORKESTAR - Od rodjendana do 
rodjendana 

Argumentacija izbora: 
 
Branje teh knjig te popelje v 
čarovniški svet, kjer je skoraj vse 

Argumentacija izbora: 
 
To ni samo znanstvenofantastični film, je tudi 
zgodba o tem, da nikoli ne smeš obupati! 

Argumentacija izbora: 
 
V teh časih je marsikomu težko. Glasba 
nam daje notranje emocije. Priporočam ti 



 
 
 
 

mogoče. Z branjem ustaviš čaš in se 
pomiriš, ter dobiš še več domišljije. 
Za tiste, ki jih zanima znanstvena 
fantastika je ta fenomenalna. 
 

Vedno moraš verjeti v sebe in svojo notranjo 
moč, tako boš lahko svetu dokazal, da si 
edinstven. 

dve skladbi, ki nista najbolj veseli, vendar 
upanje umre zadnje. Ko pa to umre, pa se 
kasneje spet rodi! 

musaka 
 
 
 
 
 
 

V napačni zgodbi, Cvetka Sokolov 
 
 

Troja, Wolfgang Petersen, 2004 Alle Farben - Bad ideas  

Argumentacija izbora: 
To knjigo sem izbrala, ker ima 
zanimivo vsebino. 
 

Argumentacija izbora: 
Ta film sem si izbrala, ker je dolgi in nekako 
moramo zapraviti čas. 

Argumentacija izbora: 
To glasbo sem izbrala, ker smo v tem času 
vsi umirjeni in leni.  

kopirec 
 
 
 
 
 
 

Moje življenje (Ivan Cankar) 
 
 

Stargirl (Julia Hart, 2020) Come on Eileen (Dexys) 

Argumentacija izbora: 
Ker zaradi karantene ne morem iti v 
knjižnico, priporočam knjigo, ki sem jo 
nazadnje prebrala. 
 

Argumentacija izbora: 
Dekle v filmu ne spreminja svojega mnenja 
kljub pritiskom družbe, kar bi v tem času tudi 
mi morali delati. 

Argumentacija izbora: 
Refren skladbe se v angleščini rima z 
trenutno zelo aktualno frazo Covid-19. 

 
 
 
posvejt 
 
 
 
 

Ken Catran: Modri umor 
 

Brain on fire (Gerard Barrett, 2016) Užitek Na Replay (Big Foot Mama) 

Argumentacija izbora: 
 Knjiga je zelo zanimiva, z njo si lahko 
skrajšaš ta čas, ki ga preživljamo doma. 
 
 
 

Argumentacija izbora: 
V preteklih dnevih sem si ogledala film Brain on 
fire in moram priznati, da te pritegne, še 
posebej, če si radoveden in so ti misteriji 
zanimivi, zato je to trenutno  moje priporočilo. 

Argumentacija izbora: 
Pesem te v teh karantenskih časih spravi v 
boljšo voljo. 

vüžgilüč 1. Oscar Wilde: 
The picture of Dorian Gray/Slika 
Doriana Graya 
 
2. Karl Marx: 
Manifesto of the Communist party 
 
3. Karl Marx, Friedrich Engels: 
The Communist Manifesto 
 
4. David Wise: 

1. Rawson Marshall Thurber: 
Central intelligence 
 
2. Gary Ross: 
Ocean's 8 
 
3. Chris Addidon: 
The Hustle 
 
4. Leigh Whannell: 
The Invisible Man 
 

Arctic Monkeys 
Green Day 
Gnash 
All time low 
Siddharta 
Big foot mama 
Quinn XCII 
Twenty one pilots 
Cage the elephant 
Cigarettes after sex 
Joker out 
Machine gun kelly 



Spy: The Inside Story of How the FBI's 
Robert Hanssen Betrayed America  
 
5. Joaquin 'Jack' Garcia: 
Making Jack Falcone: An Undercover 
FBI Agent Takes Down a Mafia Family 
 
6. Kurt Eichenwald: 
Conspiracy of Fools 
 
7. Michael Connelly: 
Ožine/The Narrows 
( +vse ostalo od Michaela Connelly-ja) 
 
 
8. Bryan Burrough: 
Public Enemies 
 
9. Mojca Širok: 
Pogodba 
 
10. David Nicholls: 
Midva 
 
11. Hunter Davies: 
John Lennon: Pisma 
 

5. Nicolas Pesce: 
The Grudge 
 
6. Bong Joon-ho: 
Parasite 
 
7. Samuel Bayer: 
A Nightmare on Elm Street 
 
8. Christopher B. Landon: 
Happy Death Day 
Happy Death Day 2 
 
 
9.Ari Aster: 
Hereditary 
 
10. Leo Gabriadze: 
Unfriended 
 
11. Stanley Kubrick: 
The Shining 
 
12. Susanne Bier: 
Bird Box 

One republic 
Matt Maeson 
Fly by Midnight 
Imagine dragons 
The chainsmokers 
Martin Garrix 
Shawn Mendes 
Alan Walker 
Avicii 
Axwell λ ingrosso 
Marshmello 
The Lumineers 
The Blue Stones 

Argumentacija izbora: 
 
1. Zanimiva vsebina, posebna, prav 
tako si zagotovo obogatiš besedni 
zaklad angleščine (če seveda bereš v 
angleščini). 
 
2., 3. Osebno sta se mi je zdeli zelo 
zanimivi in poučni, priporočam vsem, 
saj bodo veliko odnesli. 
 

Argumentacija izbora: 
 
1., 2., 3. So komedije, imajo zanimivo 
vsebino, prav tako znano igralsko zasedbo, 
kar po mojem mnenju dodatno pritegne 
gledalca. 
 
4.-12. So grozljivke, nekatere bolj kvalitetne, 
druge manj, ampak so nekako vredne ogleda, 
sploh če si želimo krajšati čas v karanteni. 

Argumentacija izbora: 
 
Od rocka, popa, rapa, pa do elektronske 
glasbe, kakor komu ustreza. 



4.-9. So kriminalni romani, zanimivi, 
napeti,  bili so mi zelo všeč in 
vsekakor bi jih priporočala. 
 
10. Je družbeni in družinski roman, 
zagotovo bo nekatere pritegnila bolj 
kot druge. 
 
11. Enostavno se mi je zdela vredna 
branja oz. vsaj prelistavanja, izveš 
nekaj novih, tudi bolj osebnih stvari o 
Johnu.  
 

 
 
Bored Person 
 
 
 
 
 

Stephen Chbosky: The Perks of Being 
a Wallflower  
 
 

The Perks of Being a Wallflower (Stephen 
Chbosky, 2012) 

Break My Stride (Matthew Wilder) 

Argumentacija izbora: 
 
Knjiga mi je všeč, ker je zelo realna, 
osebe, ki so v njej razumeš in se z 
njimi povežeš. Priporočala bi jo 
dijakom, ker tudi zgodba govori o 
srednješolscih, kot tudi vsem ostalim, 
ker je zanimiva. 
 

Argumentacija izbora: 
 
Film, posnet po knjigi, mi je všeč, ker je točno 
tak, kot sem si predstavljala ob branju knjige. 
Igralci so zelo dobro odigrali svoje vloge, film 
te zelo pritegne. 

Argumentacija izbora: 
 
Pesem je zabavna, spravi te v dobro voljo. 
Čeprav je starejša je še vedno super za 
poslušat. 

 


