
 

2.U priporoča knjigo, film in glasbo 

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

 
JURE ŠIMONKA 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tone Pavček, Ena sama beseda 
 

Singing in the rain, Gene Kelly, Stanley Donen 
1952 
 

Clair de lune, Debussy 

Argumentacija izbora: 
 
Zbirka vsebuje pesmi za vsako čustvo, 
občutje ali misel z katero se 
spopadamo v teh osamljenih dneh.  

Argumentacija izbora: 
Eden izmed najboljših muzikalov na svetu. 
Film je poln imenitnih plesnih sekvenc, ki le 
še dodatno obogatijo zgodbo. 

Argumentacija izbora: 
Pesem je, prelepa v svoji preprostosti, 
polna čustev. Skladatelj se z nežnimi toni 
klavirja poigrava z raznimi človeškimi 
občutji. 

 
Jack iz Lotmerka 
 
 
 

 
Anne Frank: Dnevnik Ane Frank 
 

 
Francis Lawrence: I Am Legend (2007) 

 
Bob Marley: Everything's Gonna Be 
Alright 
 

Argumentacija izbora: 
 
Samo nekaj malega, da se nehamo 
pritoževati ... 
 

Argumentacija izbora: 
 
Tudi če izgubimo vse, moramo paziti, da med 
tem ne izgubimo še sebe.  

Argumentacija izbora: 
 
Kot že naslov sam pove. Vse bo še v redu.  

 
Amanda 
 
 
 
 
 
 
 

Andre Aciman: Pokliči me po svojem 
imenu. 
 

Trevor Nunn: Red Joan Paul Anka: Put your head on my shoulder 

Argumentacija izbora: 
Knjigo sestavlja zgodba z naravnost 
izjemno temo. Je lahka za branje, in 
nas z lahkoto zamoti in odvrne od 
spleta negativnih novic. 
 

Argumentacija izbora: 
Ogled filma predlagam posebej tistim, ki niso 
oboževalci predmeta zgodovine in se o njej 
težko učijo iz knjig. Govori o drugi svetovni 
vojni. Sama ne maram vojnih filmov, a ta me 
je prav zares navdušil. 
 

Argumentacija izbora: 
Čas v samoizolaciji lahko uporabimo na 
veliko različnih načinov, en izmed teh je 
na primer raziskovanje nove zvrsti glasbe. 
Z glasbo se lahko prav tako z mislimi 
vrnemo v preteklost. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gene_Kelly
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Donen


 

Em 

 

 

 

 

Chris Carter: Morilec s križem Vincenzo Natali; THE CUBE (1997) Hollywood Undead 

Argumentacija izbora: 

Zelo napeta knjiga z zanimivim 

preobratom, meni so še posebej 

zanimive kriminalke in ta ima zelo 

realistično znanost kriminalistike, saj 

je avtor bivši kriminalistični psiholog. 

 

Argumentacija izbora: 

Je moj najljubši film, ima super igralce, ne 

poteka po standardni hollywoodski zgodbi in 

dolgo lahko razmišljaš o njem. 

Argumentacija izbora: 

Meni osebno najljubši bend, čeprav 

besedila niso ravno primerna za kogarkoli 

razen rahlo podivjane najstnike in stare 

oboževalce. Všeč mi je še posebej, da imajo 

dober smisel za umazan humor, ki ga tudi 

vključijo v rape. 

 
Nenikuš 
 
 
 
 

John Green- Paper towns 
 
 

R. J. Cutler- Če ostanem Falling in love- Alan Watts 

Argumentacija izbora: 
Knjiga je avanturistična in precej 
napeta, prav zaradi tega te pritegne. 
Priporočila bi jo tistim, ki imate radi 
skrivnostne zgodbe.  
 

Argumentacija izbora: 
V filmu je prikazano vsakodnevno življenje 
družine do trenutka, ki jim spremeni 
življenje. PRIPOROČILO: pripravite si robčke 
za brisanje nosu in solz. 

Argumentacija izbora: 
Ni ravno glasba, vendar se iz tega videa 
veliko naučiš.  

 
ZelenoZeljePriporoča 

 

 

 

 

 

 

 
Jo Nesbo, Žeja 

 

Oceans 11, Steven Soderbergh, 2001 Wind Of Change-Scorpions 

Argumentacija izbora: 
osebno me fascinirajo kriminalke, avtor nam poda vse 
detajle, da si res lahko predstavljamo določene 
prizore v glavi, vsa njegova dela vam lahko poženejo 
strah v telo 

Argumentacija izbora: 
všeč mi je pretkanost in iznajdljivost 
likov, imam občutek da film nekako 
prikaže pokvarjenost tistih, ki imajo 
malo več pod palcem.  

Argumentacija izbora: 
pomirjajoč zvok in globoko 
besedilo, ki seže v preteklost 
me vedno znova 
navdušujeta. 

 
 
Daniels iz 
Lotmerka 
 
 
 
 

Gayle Forman- If I Stay 
 
 

Nick Cassavetes 
The Notebook 
2004 

Lewis Capaldi - Bruises 

Argumentacija izbora: 
 
Naučiti se moramo ceniti, kar imamo, 
vse majhne stvari, ki nam polepšajo 
življenje in to nas uči tako karantena, 
kot ta knjiga.  
 

Argumentacija izbora: 
 
Ta film vam bo zagotovo polepšal to 
dolgočasno karanteno in vam dal upanje, da 
prava ljubezen obstaja.  

Argumentacija izbora: 
 
Ta pesem je sicer mirna in žalostna, 
ampak mi že celo karanteno ne gre iz 
glave. Če si rad depresiven jo poslušaj… 



 
Val Galof 
 
 
 
 

Qais Akbar Omar 
Utrdba z devetimi stolpi 
 

Bong Joon-ho 
Parasite 
2019 

 
Sub Urban 

Argumentacija izbora: 
Knjiga je napisana po resničnih 
dogodkih. Dogaja se v Afganistanu in 
opisuje življenje dečka med 
državljansko vojno. 
 

Argumentacija izbora: 
Parazit je južnokorejski črno komični filmski 
triler in je dobitnik štirih Oskarjev. 
Govori o razlikah med revnimi in bogatimi ter 
različnimi razrednimi sloji. Vsekakor vreden 
ogleda. 
 

Argumentacija izbora:  
Njegova zvrst  je elektronska glasba, rock 
in pop. Najbolj znana pesem se imenuje 
"Cradles." 
 

 
<3 

 

 

 

 

 

Paper towns 

 

Outer banks (serija)  
(2020) 

Lewis Capaldi 

Argumentacija izbora: 
Zabavna knjiga, dosti boljša kot film.   

 

 

Argumentacija izbora: 
Zelo napeto, romantično, žalostno,... vse 
možno.  

Argumentacija izbora: 
Vse njegove pesmi so res dobre. Mogoče 
malo bolj žalostne, ravno prav za zdajšnji 
čas. 

 
Lalala karantena 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kathryn Stockett- Služkinje 
 

 
Gajin svet-Peter Bratuša,2018 

 
Nina Pušlar- Svet je tvoj 

Argumentacija izbora: 
Skozi knjigo dobimo pogled v življenje 
temnopoltih služkinj, ravnanje belcev 
do njih. Ta knjiga je pravi literarni 
fenomen po kateri so posneli tudi film.  
 
 
 

Argumentacija izbora: 
Film prikazuje prepreke s katerimi se srečuje 
družina v današnjem svetu. Na eni strani 
zasledimo težave otrok, kot je nesoglasje z 
vrstniki, vpliv in nevarnosti družbenih omrežij, 
ločitev staršev… S tem film nagovarja 
občinstvo k previdni uporabi spleta.  

Argumentacija izbora: 
Prikazuje, da moramo ujeti svoje sanje, da 
moramo v teh časih pozitivno misliti, ne 
smemo nikoli obupati, moramo deliti svoje 
znanje , najti svojo pot… 

 

Mihec 

 

 

Kevin Brooks, iBoy 

Shutter, Masayuki Ochiai, 2008 The Unfamous - Corridor of Hakken 

Argumentacija izbora: 

Zanimiva znanstveno-fantastična 

knjiga, z dobro zgodbo in zanimivimi 

liki.  

 

Argumentacija izbora: 

Tajska grozljivka, ki popestri monotone 

dneve karantene. Film ima tudi zelo dober 

zaplet in razplet zgodbe.  

Argumentacija izbora: 

Glasba, ki ti da dovolj energije, da preživiš 

dolgčas karantene.  



 
 
 
 
Lina Horvat 
 
 
 
 
 

 
Tisto (It); Stephen King 
 

 
Čudežno potovanje (Spirited away); Hayao 
Miyazaki; 2001 

 
Weightless; Marconi Union 

Argumentacija izbora: 
 
To ni le grozljiva zgodba o demonskem 
klovnu - je zgodba o otroštvu, 
prijateljstvu, odraščanju in zrelosti. Ta 
(dolga) knjiga mi je popestrila dober 
teden samoizolacije. 
 
 

Argumentacija izbora: 
 
Ta mojstrovina je eden najbolj uspešnih 
animiranih filmov vseh časov, ki ga mnogi 
smatramo kot najlepši primer filmov 
neverjetnega Studia Ghibli. O tem čustvenem 
filmu konstanto razmišljam še vsaj dva tedna 
po ogledu. 

Argumentacija izbora: 
 
Ta pesem me je vedno fascinirala, saj je 
znanstveno dokazano, da pesem lahko 
zniža krvni tlak in raven kortizola 
(»stresnega hormona«) v krvi ter zmanjša 
tesnobo do 65%. Dandanes je najbolj 
primerna po gledanju novic. 

 
 
 
Metuljček 
 
 
 
 
 
 

 
Krasni novi svet  
Avtor: Aldous Huxley 
 

 Lady Bird oz. Gospa ptica  
2017 

Dayglow- Can i call you tonight? 

 
Krasni novi svet je disajonija oz. 
drugače povedano nekoliko 
temačnejši pogled na svet v 
prihodnosti. Menim , da ta knjiga 
doprinese veliko k pogledu 
posameznika na sam svet in začne 
opažati svet morda z druge plati. Im a 
zelo zanimivo vsebino , sama knjiga 
te pusti misliti kar  mislim , da je 
dobro v sedanjem času. 
 

Lady Bird je film , ki govori o odraščanju . 
Lady Bird are Christine se sooča z težkim 
obdobjem v svojem življenju , spoznava nove 
stvari, se odloča za študij. Mislim , da je film 
primeren zato ker je film zelo dobro igran ter 
posnet , ter tudi , ker se veliko maturantov 
sedaj dela težke odločitve in ne želim , da se 
počutijo kot , da so se zmotili ali pa , da ni 
enostavno nič za njih.  

Glasba z zanimivim ritmom , ki zagotovo 
spodbudi plesanje , po pesmi pa boste 
morda želeli poklicati nekoga bližnjega , ki 
ga do zdaj še niste. 
Priporočam pa še , da poslušate kakšen 
album od Day glow ker imajo res pesmi , 
ki Vas nasmejijo.  

 
Ana Nemec 
 
 
 
 
 

Prvič, Anna Todd 
 
 

I Still Believe 
(Andrew Erwin, Jon Erwin, 2020) 

Midnight 
(Liam Payne) 

Argumentacija izbora: 
 
Zelo zanimiva knjiga. Govori o 
ljubezni dveh študentov. Knjiga te 
pritegne in prisili v branje.  
 
 
 

Argumentacija izbora: 
 
Romantičen film, ki govori o neizmerni 
ljubezni. Zelo čustven in po mojem mnenju 
odličen. 

Argumentacija izbora: 
 
Nova glasba, nastala v domu glasbenika, v 
času karantene – pandemije. Po mojem 
mnenju ima pesem dobro melodijo in 
ritem. 



Gaja Žibrat 

Lev Nikolajevič Tolstoj – Ana Karenina Red Sparrow (Francis Lawrence, 2018) No Stylist – French Montana ft. Drake 

Argumentacija izbora: 
Knjiga je klasika in je zelo zanimiva, saj 
podrobno predstavi družbo in tudi 
odnose med njimi v tistem času. 

Argumentacija izbora: 
Film priporočam vsem tistim, ki radi pogledajo 
kakšno dobro kriminalko oz. triler, saj film 
vsebuje veliko zapletov, kriminala, spletk in še 
kaj. 

Argumentacija izbora: 
Pesem mi je všeč, ker je predvsem po 
mojem okusu, bo pa všeč tudi vsem tistim, 
ki radi poslušajo rap, hip-hop vibes pesmi. 

 
Nekdo iz GFML 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicholas Sparks – Varno zavetje (Safe 
Haven) 
 

Crazy Rich Asians (Jon M. Chu, 2018) All For Love (Tungevaag & Raaban) 

Argumentacija izbora: 
 
Zgodba, ki s pripovedovanjem o temni 
strani ljubezni pretrese vsakogar in 
omogoči vpogled v družinsko nasilje. 
Glavno osebo ves čas preganja 
preteklost, ampak ji kljub temu uspe 
na novo zaživeti.  
 
Zgodba je resnično čudovita. 
Priporočam jo za branje vsem. 
 

Argumentacija izbora: 
 
Za vse ljubitelje romantične komedije! 
 
Nikoli prej nisem marala azijskih filmov dokler 
nisem našla tega. Film je v meni prebudil vse 
emocije, od solz do smeha. 
 

Argumentacija izbora: 
 
Zapri oči in si predstavljaj sanjske 
počitnice. Deluje vsakič ;) . 

 
Gargamel 
 
 
 
 
 
 
 

Grant Cardone,Be obsessed or be 
average 
 

Marriage story, Noah Baumbach, 2019 Jeremy Zucker - all the kids are depressed 

Argumentacija izbora: 
Je zelo poučna knjiga, ki bralcu da 
velik zagon, da se poda novim 
dogodivščinam naproti. 
 

Argumentacija izbora: 
Izjemna drama, igrana s strani svetovno 
znanih igralcev Scarlett johansson in Adama 
Driverja ki sta se izjemno uživela v glavni vlogi  
filma nominiranega za kar 9 oskarjev. 

Argumentacija izbora: 
Je zelo lepa globoka pesem, s vsebino 
katere se lahko hitro poistovetiš. 

 

 

13589 

 

 

Avtor: F. Scott Fitzgerald 
The Great Gatsby (Veliki Gatsby) 
Leto: 1925 

 

The Shawshank redemption (Kaznilnica 
odrešitve) 
Režiser: Frank Darabont 
Leto: 1994 

Claude Debussy 

 

Argumentacija izbora: 
Knjiga je kratka in zanimiva. 

Argumentacija izbora: Argumentacija izbora: 
Vsa njegova dela so zelo sproščujoča in 
odlična za poslušanje med učenjem. 



 

 

Govori o tem, kako ti denar ne more 
kupiti sreče. 

 

Je filmska mojstrovina, ki si jo je vredno 
ogledati, saj govori o tem kako življenje ni 
vedno pravično. 

 
Moe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
John Green - Looking for Alaska 
 

 
Policijska Akademija (Hugh Wilson, 1984) 

 
Burzum - Gullaldr 

Argumentacija izbora: 
 
Knjigo sem prvič brala pred 4 leti.  Po 
ponovnem branju mi je še vedno všeč 
in bi jo priporočala vrstnikom. Prav 
tako bi jih rada spodbudila da 
preberejo še kakšno delo John 
Greena. 
 

Argumentacija izbora: 
 
Naveden film je prvi del serije Policijska 
Akademija. Izbrala sem ga ker je zabaven in 
ga je lepo gledati skupaj z družino. 

Argumentacija izbora: 
 
Pesem Gullaldr je izšla 21.maja 2012, ki jo 
je napisal Varg Vikernes za band Burzum. 
Je preprosta, saj jo sestavljata le kitara in 
vokali, besedilo pa je v norveščini in 
opeva nordijske bogove, ter nastanek 
sveta. Izbrala sem si jo ker mi je všeč tako 
melodija kot tudi besedilo in ker je ta 
pesem poslušljiva tudi za ljudi ki niso 
oboževalci metal glasbe.   

 
 
vanek 
 
 
 
 
 
 

James Dashner: Labirint 
 

Baby Driver: Edgar Wright, 2017 Colony House: You know it 

Argumentacija izbora: 
Knjiga je pravzaprav prva od trilogije. 
Knjiga te zelo pritegne. Po njej je tudi 
posnet film, vendar vseeno raje 
priporočam knjigo, ker je bolj 
zanimiva kot film.  

Argumentacija izbora: 
Tudi za tiste, ki jih akcijski filmi ne privlačijo 
bi jih film dosegel, saj je tudi romantičen, 
komičen in emocionalen.   

Argumentacija izbora: 
Pesem te bo definitivno zvabila na 
plesišče. Tudi, če je plesišče dnevna soba. 

 
 
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. 

 


