


S  Š O L O  V  KINO!
Povprečen učitelj pove. Dober učitelj pojasni. Odličen učitelj 
prikaže. Velik učitelj navdihuje.

William Arthur Ward

Spoštovani učitelji, profesorji, ravnatelji, strokovni sodelavci in 
vsi ostali zaposleni v vzgoji in izobraževanju,
za vas smo v Koloseju ponovno pripravili zloženko S šolo v kino, 
kjer vam predstavljamo le peščico bogatega filmskega programa, 
ki je na voljo vam in vašim učencem skozi celotno šolsko leto.  
S širjenjem filmske vzgoje v šolah spodbujamo mlajše generacije 
k razvoju kulturno vzgojnih projektov. S pomočjo filma se jim na 
zabaven način predstavi najstniške probleme, zgodovino, glasbo 
in mnogo drugih življenjskih modrostih. 
Za lažje odločanje o primernosti filma smo vam v kazalu slikovno 
prikazali legendo primernosti. Vedno pa se lahko za pomoč pri 
izbiri filma obrnete na nas in z veseljem vam bomo svetovali ter 
ponudili katerega izmed novejših filmov, ki ga v katalog ob izdaji 
nismo mogli vključiti. 
Filme si lahko ogledate v poljubnem dopoldanskem ali 
popoldanskem terminu v dvoranah Koloseja v Ljubljani, Koloseja 
De Luxe v Kranju in mestnega kina Komuna. Cena vstopnice 
za naročene predstave je ugodnejša, zato vljudno vabljeni k 
rezervaciji terminov. 
Obisk kina je s pravilno izbranim filmom lahko tudi odlična 
dopolnitev kulturnega dne.
Vljudno vabljeni na ogled spletne strani www.kolosej.si, kjer 
boste našli še mnogo več filmskih poslastic, ki nas bodo razvajale 
v šolskem letu 2019/20. 

Pokličite nas na 01 810 71 10 ali pišite na sole@kolosej.si;
mojca.petan@kolosej.si in skupaj bomo našli primeren film
za vaše učence in dijake. 

Filmski pozdrav!
Mojca Petan



Legenda: 

 Vrtec

 OŠ I  – od 1. do 3. razreda

 OŠ II  – od 4. do 6. razreda

 OŠ III  – od 7. do 9. razreda

 SŠ  – srednja šola



ANGRY BIRDS 
FILM 2                                       

Animirana pustolovščina

Sinhronizirano
Scenarij: Peter Ackerman, 
Jason Sudeikis 
Režija: Thurop Van Orman 
Igrajo: Dove Cameron, Nora 
Lum, Peter Dinklage, LilRel 
Howery, Sterling K. Brown, 
Nicki Minaj idr. 

Zapriseženi sovražniki, 
jezni ptiči in zeleni pujsi, 
bodo zaradi nepredvidenih 
okoliščin primorani korenito 
spremeniti svoj odnos. 
Ob novi nevarnosti, ki bo 
ogrozila domove ptičjih in 
pujsjih družin, bodo vsem 
dobro znani junaki sklenili 
nelagodno zavezništvo in 
ustvarili ekipo nerodnih 
super junakov.

Vrtec, OŠ I, OŠ II                               





ZMAJČEK 
TABALUGA                                   

Animirana domišljijska 
komična pustolovščina

Sinhronizirano
Scenarij: Gerrit Hermans, 
Marco Petry, Hortense 
Ullrich, Toby Genkel
Režija: Sven Unterwaldt 
Igrajo: Cameron Ansell, 
Kristin Fairlie, Benedict 
Campbell, Dan Petronijevic, 
Elizabeth Hanna idr.

Mali zmajček Tabaluga 
živi na idilični Grenlandiji. 
A kaj, ko Tabaluga, ki je 
zadnji svoje vrste, ne zna 
bruhati ognja in se zato ne 
počuti kot pravi zmaj. Da 
bi v sebi poiskal ogenj, se s 
prijateljem Bullyjem odpravi 
na Islandijo. Skozi avanture 
in zabavne pustolovščine 
zmajček spoznava moč 
prijateljstva.

Vrtec, OŠ I, OŠ II                               





LEVJI KRALJ                                     

Družinska pustolovščina

Sinhronizirano in s 
podnapisi
Scenarij: Jeff Nathanson, 
Brenda Chapman, Irene 
Mecchi, Jonathan Roberts, 
Linda Woolverton
Režija: Jon Favreau 
Igrajo: Tilen Artač, Valter 
Dragan, Uroš Smolej, 
Klemen Slakonja, Sebastijan 
Cavazza, Maja Založnik idr.

Adaptacija srčne in večne 
Disneyjeve animacije iz leta 
1994. V osrčju afriške savane 
se rodi bodoči kralj. Ampak 
v živalskem kraljestvu ne 
slavijo vsi prihod novega 
mladiča tako veselo. Njegov 
stric ima svoje načrte. S 
pomočjo prijateljev mora 
mali Simba hitro odrasti 
in si priboriti tisto, kar mu 
pripada.

Vrtec, OŠ I, OŠ II                               





MALI JETI 

Animirana 
družinska pustolovščina

Sinhronizirano
Scenarij: William Davies
Režija: Tim Johnson, Todd 
Wilderman 
Igrajo: Chloe Bennet, 
Tenzing Norgay Trainor, 
Albert Tsai 

Ko najstnica Yi na strehi 
svojega bloka v Šanghaju 
naleti na mladega jetija, 
ga s svojima neustrašnima 
prijateljema Jinom in 
Pengom poimenuje 
»Everest« in vsi skupaj 
se odpravijo na epsko 
popotovanje na najvišjo 
goro na svetu, da bi 
magično bitje znova našlo 
svoje starše in dom.

Vrtec, OŠ I, OŠ II         
na sporedu predvidoma

od oktobra 2019





BACEK JON FILM: 
FARMAGEDON

Animirana pustolovščina

Sinhronizirano
Scenarij: Jon Brown, Mark 
Burton 
Režija: Will Becher, Richard 
Phelan, Nick Park idr.

Jon je bistroumna, 
neugnana ovčica, ki s svojo 
čredo živi na kmetiji s 
prijatelji in ovčarskim psom 
Bitzerjem. Ko v njihovo 
ogrado strmoglavi vesoljska 
ladja z nezemljančkom 
izjemnih sposobnosti, se 
Bacek Jon poda na misijo, 
saj želi svojega novega 
prijatelja iz druge galaksije 
čim prej spraviti domov.

OŠ I in OŠ II
na sporedu predvidoma

od novembra 2019





LEDENO 
KRALJESTVO 2

Animirana družinska 
pustolovščina

Sinhronizirano
Scenarij: Jennifer Lee, 
Allison Schroeder
Režija: Chris Buck, Jennifer 
Lee
Igrajo: Kristen Bell, Evan 
Rachel Wood, Jonathan 
Groff, Idina Menzel

Če se je Elza v prvem delu 
bala svojih moči, bo v 
drugem zgolj upala, da jih 
ima dovolj. Sestri Elza in Ana 
se bosta skupaj s Krištofom, 
Olafom in Svenom podali 
na nevarno potovanje 
globoko v gozd, da bi 
spoznali resnico starodavne 
skrivnosti njihovega 
kraljestva. Jim bo uspelo 
zbrati dovolj poguma?

Vrtec, OŠ I, OŠ II         
na sporedu predvidoma       

od novembra 2019





JEŽEK SONIC

Animirana družinska 
pustolovščina

Sinhronizirano
Scenarij: Patrick Casey, Josh 
Miller, Oren Uziel
Režija: Jeff Fowler 
Igrajo: James Marsden, Jim 
Carrey, Ben Schwartz, Neal 
McDonough, Tika Sumpter 
idr.

Ježek po imenu Sonic je 
izjemno hiter, je modre 
barve, ni z našega planeta, a 
ima človeške lastnosti. Med 
pustolovščinami na Zemlji 
se spoprijatelji s policistom 
Tomom iz majhnega 
mesta in skupaj se podata 
v boj proti zlobnemu dr. 
Robotniku, ki si želi, da bi 
s Sonicovimi super močmi 
zavladal svetu.

Vrtec, OŠ I, OŠ II
na sporedu predvidoma

od februarja 2020





RAZISKOVALKA 
DORA      

Družinska pustolovščina

Scenarij: Nicholas Stoller in 
Matthew Robinson
Režija: James Bobin 
Igrajo: Isabela Moner, 
Michael Pena, Q’Orianka 
Kilcher, Eva Longoria, 
Temuera Morrison idr.

Dora je večino svojega 
življenja s starši raziskovala 
džunglo, a nič je ne more 
pripraviti na najnevarnejšo 
pustolovščino, s katero 
odraščamo vsi – s srednjo 
šolo. Pustolovska najstnica 
bo svoje nove prijatelje 
vodila na avanturi po 
džungli, iskala svoja starša 
in reševala skrivnost 
izgubljenega mesta zlata. 

OŠ II, OŠ III in SŠ









KOŠARKAR
NAJ BO 2
                                                                                            
Družinska komedija

Scenarij: Primož Suhodolčan
Režija: Boris Bezić
Igrajo: Klemen Kostrevc, 
Matija David Brodnik, Marko 
Miladinović, Gojmir Lešnjak 
– Gojc, Lado Bizovičar, 
Matjaž Javšnik, Ana Marija 
Mitić idr.

Vračajo se Ranta in njegovi 
prijatelji, novi košarkarski 
izzivi in prve ljubezenske 
težave. Osnovna šola je za 
filmske junake že skoraj pri 
kraju. Poletje trka na vrata, 
pred Rantovim moštvom 
pa je najpomembnejša 
košarkarska tekma njihovih 
življenj … jim bo uspelo 
zmagati na vseh področjih?

OŠ I, OŠ II,
OŠ III in SŠ





JUMANJI: 
NASLEDNJA 
STOPNJA 

Akcijska pustolovska 
komedija

Scenarij: Jake Kasdan, Jeff 
Pinkner
Režija: Jake Kasdan
Igrajo: Dwayne Johnson, 
Karen Gillan, Madison 
Iseman, Kevin Hart, Jack 
Black, Danny DeVito idr.

Skupina prijateljev se 
vrne v zloglasni Jumanji, 
da bi rešila enega od njih, 
vendar odkrije, da se je vse, 
kar so vedeli o Jumanjiju, 
spremenilo. Igralci se 
pogumno podajo v neznane 
in neraziskane dele, suhe 
puščave in zasnežene gore, 
da bi rešili prijatelja in 
zmagali v najbolj nevarni 
igri na svetu.

OŠ II, OŠ III in SŠ
na sporedu predvidoma

od decembra 2019





NEVERJETNO 
ŽIVLJENJE 
PSIČKA ENZA

Drama

Scenarij: Mark Bomback, 
Garth Stein
Režija: Simon Curtis
Igrajo: Kevin Costner, 
Milo Ventimiglia, Amanda 
Seyfried, Gary Cole, Kathy 
Baker idr.

Razburljiva in zabavna 
zgodba, ki jo pripoveduje 
psiček Enzo. Njegov lastnik, 
dirkač Denny, se nekega 
dne zaljubi v Eve in se z njo 
poroči. Ko postaneta starša, 
se Danny s pomočjo Eve in 
psička Enza nauči, kako biti 
družinski človek ter svoje 
dirkaško znanje in izkušnje 
prenese v vse plati svojega 
življenja.

OŠ II, OŠ III in SŠ
na sporedu predvidoma

od septembra 2019





ZLOHOTNICA: 
VLADARICA ZLA

Domišljiski

Scenarij: Micah Fitzerman-
Blue, Noah Harpster, Linda 
Woolverton
Režija: Joachim Ronning 
Igrajo: Angelina Jolie, 
Michelle Pfeiffer, Ed Skrein, 
Elle Fanning, Juno Temple, 
Sam Riley idr.

Disneyjeva adaptacija 
zgodbe o zlobni čarovnici, 
ki je uročila Trnuljčico, bo v 
nadaljevanju prinesla uvid v 
zapletene družinske vezi, ki 
vežeta Zlohotnico in njeno 
krščenko, princeso Auroro. 
Vizualno spektakularna 
fantazijska pustolovščina 
bo združila nenavadne 
zaveznike in predstavila 
nove like.

OŠ III in SŠ
na sporedu predvidoma

od oktobra 2019                               





CATS 

Glasbena drama

Scenarij: Tom Hooper, Lee 
Hall
Režija: Tom Hooper 
Igrajo: Francesca Hayward, 
Idris Elba, Taylor Swift, 
Laurie Davidson, Rebel 
Wilson, Judi Dench idr.

Filmska adaptacija 
glasbenega fantazijskega 
spektakla, ki je že leta 
najbolj obiskan muzikal 
slovitega Broadwaya, 
pripoveduje o mačkah, 
ki se ob polni luni zbirajo 
na smetišču. Neke noči 
se morajo odločiti, katera 
izmed njih bo izbrana, da 
odide v mačja nebesa in 
se reinkarnira nazaj v novo 
življenje.

OŠ III in SŠ
na sporedu predvidoma

od decembra 2019





AD ASTRA:
POT DO ZVEZD 
                                           
Znanstveno fantastičen 
triler

Scenarij: Ethan Gross
Režija: James Gray
Igrajo: Brad Pitt, John Ortiz, 
Tommy Lee Jones, Donald 
Sutherland, Ruth Negga, 
Jamie Kennedy idr.

Astronavt se odpravi na 
misijo do zunanjih meja 
našega osončja, da bi 
našel svojega izgubljenega 
očeta, ki je pred 20 leti 
izginil na misiji iskanja 
izven zemeljskega življenja. 
Skozi njegovo potovanje 
bomo odkrivali skrivnosti, 
ki vodijo v vprašanja narave 
človeštva in človeške 
eksistence. 

SŠ





IZZIVALCA
                       
Biografska drama

Scenarij: Jez Butterworth, 
John-Henry Butterworth 
Režija: James 
Mangold  
Igrajo: Christian Bale, Matt 
Damon, Caitriona Balfe, Jon 
Bernthal, Josh Lucas, Noah 
Jupe, JJ Feild idr.

Resnična zgodba o rivalstvu 
med Fordom in Ferrarijem 
za zmago v Le Mansu leta 
1966. Ekscentrična, odločna 
ekipa ameriških inženirjev 
mora, pod vodstvom 
avtomobilskega vizionarja 
Carrolla Shelbyja, iz nič 
izdelati (zdaj legendarni) 
Ford GT40 in z njim končno 
poraziti dominantni Ferrari.

SŠ





BELI VRAN
                                                                                    
Biografska drama

Scenarij: David Hare, Julie 
Kavanagh
Režiser: Ralph Fiennes
Igrajo:  Oleg Ivenko, Ralph 
Fiennes, Sergei Polunin, 
Adele Exarchopoulus idr.

Film temelji na resnični 
zgodbi potovanja 
edinstvenega umetnika, ki je 
za vedno spremenil baletni 
svet.  Biografska drama 
spremlja ključne trenutke 
siromašnega Rudolfa 
Nurejeva, nadarjenega 
študenta baletne šole v 
Leningradu, ki ga na turneji 
prevzame svetovljanski 
Pariz v zgodnjih šestdesetih 
letih. 

SŠ





LEPI FANT                                                                   

Biografska drama

Scenarij: Luke Davies, Felix 
van Groeningen, 
Režija: Felix van Groeningen 
Igrajo: Steve Carell, 
Timothée Chalamet, Maura 
Tierney, Amy Ryan, Timothy 
Hutton idr.

David, skrbni in predani 
oče, se v nekem trenutku 
zave, da je osemnajstletni 
sin Nic zabredel v drogo. 
Pripravljen je žrtvovati vse, 
da bi sina rešil iz krempljev 
odvisnosti. Trpka, a ljubezni 
in upanja polna drama o 
ljubeči družini in njenem 
dolgoletnem boju s sinovo 
odvisnostjo, posneta po 
dveh knjigah.

SŠ






