


S  Š O L O  V  KINO!
Tisti, ki vedo, naredijo. Tisti, ki razumejo, učijo.

Aristotel

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 celo 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 modrosti. 
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 2020/21. 

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



TROLI NA 
SVETOVNI 
TURNEJI                                        

Animirana glasbena 
pustolovščina

SINHRONIZIRANO V 
SLOVENŠČINO

Scenarij: Jonathan Aibel, 
Glenn Berger idr.
Režija: Walt Dohrn 
Igrajo: Anna Kendrick, 
Justin Timberlake, James 
Corden, Kelly Clarkson idr.

Priljubljeni Troli se vračajo! 
Glasbena uspešnica iz 
leta 2016 je dobila svoje 
nadaljevanje, saj se mala 
bitja, ki ljubijo ples in glasbo, 
vračajo na velike ekrane. V 
novih dogodivščinah bodo 
spoznali, da niso sami ter da 
je poleg njih še pet različnih 
plemen Trolov, ki imajo vsak 
svojo zvrst glasbe  – funk, 
country, tehno, klasična, 
pop in rock.

Vrtec, OŠ I, OŠ II                               



PUSTOLOVŠČINE 
DRUŽINE 
BIGFOOT                                   

Animirana pustolovščina

SINHRONIZIRANO V 
SLOVENŠČINO

Scenarij: Bob Barlen, 
Cal Brunker
Režija: Ben Stassen, 
Jeremy Degruson
Igrajo: Callan Brunker, 
Christopher L. Parson, 
Bob Barlen idr.

Nadaljevanje zgodbe o 
najstniku Adamu, ki se je v 
pustolovščini Mali Bigfoot 
(2016) podal iskat svojega 
očeta, za katerega se je 
izkazalo, da je legendarni 
Bigfoot. V drugem delu 
se oče bori proti aljaški 
naftni družbi, po njegovem 
izginotju pa se Adam 
z mamo, rakunom in 
medvedom odpravi na sever, 
da bi rešil svojega očeta.

Vrtec, OŠ I, OŠ II
na sporedu predvidoma od 

februarja 2021



POVEZANI                                     

Animirani

SINHRONIZIRANO V 
SLOVENŠČINO
 
Scenarij: Michael Rianda, 
Jeff Rowe
Režija: Michael Rianda, 
Jeff Rowe
Igrajo: Olivia Colman, Maya 
Rudolph, Abbi Jacobson, 
Danny McBride, Eric André, 
Michael Rianda idr.

Katie Mitchell sprejmejo 
v filmsko šolo, s čimer se 
ji uresničijo sanje. Njene 
načrte, da bi do faksa odšla 
z letalom in tam čim prej 
spoznala nove prijatelje, 
prekrižajo plani njenega 
očeta, ljubitelja narave, ki 
se odloči, da bodo izvedli 
zadnji družinski izlet z 
avtom in jo do novega 
življenja zapeljali skupaj.

Vrtec, OŠ I, OŠ II                               



DUŠA 

Animirana družinska 
pustolovščina

SINHRONIZIRANO V 
SLOVENŠČINO
 
Scenarij: Pete Docter, 
Mike Jones idr.
Režija: Pete Docter, 
Kemp Powers
Igrajo: Jamie Foxx, 
Tina Fey, Quest Love idr.

Joe Gardner je srednješolski 
učitelj glasbe, ki že vse 
življenje sanja da bi postal 
jazz glasbenik. Ko na 
odprtem odru newyorškega 
kluba Half Note Club 
navduši občinstvo, končno 
dobi priložnost za nastop. A 
zgodi se mu nekaj povsem 
nepričakovanega: na poti iz 
službe pade v cestni kanal 
in se znajde v onostranstvu.

Vrtec, OŠ I, OŠ II         



KRUDOVI:
NOVA DOBA  

Animirani 

SINHRONIZIRANO V 
SLOVENŠČINO
 
Scenarij: Joel Crawford
Režija: Kirk DeMicco, 
Dan Hageman
Igrajo: Leslie Mann, 
Nicolas Cage, 
Ryan Reynolds, 
Catherine Keener, 
Emma Stone idr.

Ker so se celinske plošce 
premaknile, je morala 
prazgodovinska družinica 
Krudovi zapustiti domači 
habitat. Zdaj so našli nov 
dom na drugi strani brezna, 
kjer pa se morajo soočiti z 
drugo družino, ki trdi, da 
je boljša in bolj razvita kot 
prisrčna družinica, ki nas je 
s svojimi dogodivščinami 
v kinu navduševala že leta 
2013.

OŠ I in OŠ II
na sporedu predvidoma

od novembra 2019



PETER ZAJEC: 
SKOK V 
PUSTOLOVŠČINO

Družinska pustolovščina

SINHRONIZIRANO V 
SLOVENŠČINO

Scenarij: Patrick Burleigh
Režija: Will Gluck
Igrajo: Domhnall Gleeson, 
Rose Byrne, James Corden, 
Margot Robbie, 
Elizabeth Debicki, 
Daisy Ridley idr.

Kar nekaj časa je že minilo, 
odkar sta Peter Zajec in 
Tomaž Gregor zakopala 
bojno sekiro. Betka, Tomaž 
in zajčki so si ustvarili 
nekakšno družinico, ampak 
kljub vsemu trudu se Peter 
nekako ne more otresti 
nagajivega slovesa. Na lovu 
za pustolovščinami zunaj 
varnega vrta Peter odkrije 
povsem nov svet, ki ceni 
njegovo navihanost. 

Vrtec, OŠ I, OŠ II
na sporedu predvidoma od 

decembra 2020



BORBA      

Animirana pustolovščina

Scenarij: Matt Lieberman
Režija: Hamish Grieve
Igrajo: Ben Schwartz, 
Terry Crews, Will Arnett idr.

V svetu, v katerem je 
rokoborba s pošastmi 
svetovni šport in so pošasti 
športne super zvezde, se 
najstniško dekle Winnie 
trudi stopati po očetovih 
stopinjah in pod svoje 
okrilje vzame ljubeznivo 
pošast ter jo trenira, da bi 
postala naslednji prvak.

OŠ I, OŠ II
na sporedu predvidoma od 

januarja 2021



LASSIE
                                                                                            
Družinska pustolovščina

Scenarij: Jane Ainscough
Režija: Hanno Olderdissen
Igrajo: Nico Marischka, 
Sebastian Bezzel, 
Anna Maria Mühe, 
Matthias Habich, 
Bella Bading idr.

Dvanajstletni Florian in 
njegov ljubljeni škotski 
ovčar Lassie sta neločljiva 
in najboljša prijatelja. Ko 
se mora družina od njega 
ločiti, se oba trudita, da 
bosta znova skupaj. Lassie 
izkoristi priložnost za pobeg 
in prične avanturistično 
popotovanje, da bi našla 
svojega prijatelja. A Lassie 
ni edina, ki se je odpravila 
na pot. 

OŠ II, OŠ III in SŠ



SKRIVNI VRT  

Družinska domišljijska 
pustolovščina

Scenarij: Frances Hodgson 
Burnett, Jack Thorne
Režija: Marc Munden
Igrajo: Dixie Egerickx, 
Colin Firth, Julie Walters, 
Edan Hayhurst, 
Isis Davis idr.

Skrivni vrt je že več kot sto 
let obvezno berilo mnogih 
otrok pogosto pa se ga 
opisuje tudi kot kulturni 
roman o odraščanju. Mary 
Lennox je devetletna 
deklica, ki je v epidemiji 
kolere v Indiji izgubila 
oba starša, sama pa je 
ostala pozabljena v njihovi 
kolonialni vili. Ko jo najdejo 
britanski vojaki, se hitro 
pokaže, da nima nikogar ki 
bi zanjo skrbel …

OŠ II, OŠ III in SŠ
na sporedu predvidoma

od decembra 2019



RADIOAKTIVNA                                                                      

Biografska romantična 
drama
Scenarij: Lauren Redniss, 
Jack Thorne
Režija: Marjane Satrapi
Igrajo: Anya Taylor-Joy, 
Rosamund Pike, Aneurin 
Barnard, Jonathan Aris, 
Sam Riley idr.

Film RADIOAKTIVNA 
prinaša resnično zgodbo o 
znanstvenici, prvi dobitnici 
Nobelove nagrade, ki je med 
drugim odkrila dva nova 
kemijska elementa polonij 
in radioaktivni radij. Skupaj 
z možem sta leta 1903 
prejela Nobelovo nagrado 
za odkritje radioaktivnosti. 
Kasneje se je Marie še bolj 
poglobila v delo in osvojila 
drugo Nobelovo nagrado 
za svoja odkritja, ki so 
spremenila svet.

OŠ III in  SŠ



OSEBNA 
ZGODOVINA 
DAVIDA 
COPPERFIELDA 

Komična drama

Scenarij: Charles Dickens, 
Simon Blackwell
Režija: Armando Iannucci
Igrajo: Dev Patel, 
Hugh Laurie, Tilda Swinton 
idr.

Osebna zgodovina Davida 
Copperfielda je film o 
sočutju, veselju, dobroti 
in prijateljstvu. Prinaša 
svež pogled na Dickensov 
znameniti avtobiografski 
roman o mladeniču, ki si 
želi postati pisatelj, ob tem 
pa podaja zgodbo o revščini 
v viktorijanskem Londonu. 
Film spremlja potovanje 
Copperfielda skozi 
kaotični svet, v katerem 
poskuša najti svoje mesto 
– od nesrečnega otroštva 
do odkritja talenta za 
pripovedovanje in pisanje.

OŠ III in  SŠ



SMRT NA NILU

Misteriozna kriminalna 
drama

Scenarij: Michael Green
Režija: Kenneth Branagh
Igrajo: Gal Gadot, 
Annette Bening, 
Armie Hammer, 
Kenneth Branagh idr.

Mlada, bogata in čudovita 
Linnet Ridgeway ima 
pravzaprav vse. Tisto, česar 
nima, vzame! Na primer 
zaročenca svoje najboljše 
prijateljice Jackie. Ko se 
Linnet in njen novi izbranec 
odpravita na medene tedne 
s popotovanjem po reki Nil, 
nič ne more zaščititi Jackie 
pred njenimi demoni. In 
nihče, niti zloglasni detektiv 
Hercule Poirot, ne more 
preprečiti zločina iz strasti.

OŠ III in SŠ
na sporedu predvidoma od 

oktobra 2020



GLAVNI JUNAK 

Komedija

Scenarij: Matt Lieberman, 
Zak Penn
Režija: Shawn Levy
Igrajo: Ryan Reynolds, 
Taika Waititi, Jodie Comer, 
Utkarsh Ambudkar, idr.

Svet je potreboval 
junaka. Dobili so njega. 
Guy je osamljeni bančni 
uslužbenec, ki spozna, 
da je v resnici stranski lik 
v svetovno znani video. 
Talci, ropanja, eksplozije, 
ugrabitelji in umori, 
vse to je del njegovega 
vsakodnevnega življenja. In 
zato mu nekega dne “poči 
film” in vzame usodo v svoje 
roke.

OŠ III in SŠ
na sporedu predvidoma od 

decembra 2020



PRINC OSVAJA 
AMERIKO 2 
                                           
Komedija
Scenarij: Kenya Barris
Režija: Craig Brewer
Igrajo: Eddie Murphy, 
Arsenio Hall, 
Jermaine Fowler, 
Leslie Jones idr.

Bivši princ Akeem Joffer 
(Princ osvaja Ameriko, 1988) 
naj bi postal kralj Zamude, 
ko odkrije, da ima sina, za 
katerega nikoli ni vedel – 
in to v Ameriki, v predelu 
Queens. Iz spoštovanja do 
želje kraljevega očeta, ki jo 
izreče na smrtni postelji, 
se Akeem s prijateljem 
Semmijem ponovno 
odpravi v Ameriko.

OŠ III in  SŠ
na sporedu predvidoma od 

decembra 2020



NI ČAS ZA SMRT 
                       
Akcijski triler

Scenarij: Neal Purvis, Robert 
Wade, idr.

Režija: Cary Joji Fukunaga
Igrajo: Daniel Craig, Ana de 
Armas, Léa Seydoux, Rami 
Malek idr.
Tajni agent James Bond se 
je umaknil iz aktivne službe 
ter uživa mirno življenje na 
Jamajki. A njegov mir ne 
traja dolgo, saj ga njegov 
stari prijatelj Felix Leiter iz 
CIE prosi za pomoč. Misija 
reševanja ugrabljenega 
znanstvenika pa se izkaže za 
veliko bolj zahrbtno, kot je 
bilo pričakovati …

SŠ
na sporedu predvidoma od 

novembra 2020



ZGODBA Z 
ZAHODNE 
STRANI
                                                                                    
Kriminalni muzikal

Scenarij: Tony Kushner
Režija: Steven Spielberg 
Igrajo: Ansel Elgort, 
Rachel Zegler, 
Ariana DeBose, 
David Alvarez, 
Rita Moreno idr.

Najbolj poznan muzikal 
vseh časov bo ponovno 
oživel pod režisersko 
taktirko enega najboljših in 
najbolj cenjenih režiserjev 
in filmarjev, trikratnega 
dobitnika oskarja, Stevena 
Spielberga. Priredba 
kultnega muzikala je 
pravzaprav prirejena 
moderna Shakespearova 
tragedija Romeo in Julija na 
ulicah New Yorka.

SŠ
na sporedu predvidoma od 

decembra 2020




