
OBRAZEC ZA OCENO RECENZENTA 
KOMISIJA ZA UČBENIKE 

STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE 

 

I.  PODATKI O ROKOPISU 

(Stran izpolni založnik pred oddajo recenzentu.) 
Naslov učbenika: 

 

Planet Radovednih pet: Berilo 4 

Avtor/ Avtorji 

dr. Milena Mileva Blažić, Gaja Kos, Drago Meglič, Neža Ritlop, dr. Marijanca Ajša Vižintin 

Didaktična zasnova berila: dr. Boža Krakar Vogel, dr. Milena Mileva Blažić 

 

Založba Rokus Klett Učbenik bo namenjen naslednjemu/-im vzgojnoizobraževalnemu/-im programu/-om: 

□ osnovnošolsko izobraževanje   

□ vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 

□ osnovno glasbeno izobraževanje 

□ gimnazijsko izobraževanje ∘ splošno ∘ strokovno 

□ nižje poklicno izobraževanje 

□ srednje poklicno izobraževanje 

□ srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje 

□ poklicno-tehniško izobraževanje  
□ drugo: 

Ime programa/programov: 
(Pomočnik v biotehniki in oskrbi, Klepar-krovec, Zdravstvena 

nega, Strojni tehnik...)  
 

Predmet: 

 

  Slovenščina  

Razred: 4. 

Letnik:  Število ur: 
70/175 

Ime programa/programov:  

(Pomočnik v biotehniki in oskrbi, Klepar-krovec, Zdravstvena 

nega, Strojni tehnik…)  

Predmet: 

 

Razred: 

Letnik:  Število ur: 
Ime programa/programov: 
(Pomočnik v biotehniki in oskrbi, Klepar-krovec, Zdravstvena 

nega, Strojni tehnik...)  

Predmet: 

 

Razred: 

Letnik:  Število ur: 
II.  VRSTA RECENZIJE (Založnik označi vrsto ocene.) 
o Ocena skladnosti s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo 

predmet oziroma področje 
o Ocena metodično didaktične ustreznosti 
o Ocena razvojno psihološke ustreznosti 
Izjavljamo, da je rokopis recenzentu oddan skladno z drugim in tretjim odstavkom 9. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov. 
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Datum oddaje rokopisa: 

  

Podpis odgovorne osebe založnika: 
 

 Žig 

III.  PODATKI O RECENZENTU 

Ime in priimek: dr. Blanka Bošnjak 

Izobrazba: doktorica znanosti 

Naziv: 

(mentor, svetovalec, svetnik)  / 

Znanstveni naslov: izredna profesorica za slovensko književnost 
(npr. redni profesor, izredni profesor, docent, asistent, predavatelj višje strokovne šole) 
IV.  BIBLIOGRAFIJA NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 
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Avtorstvo gradiv: 2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo 

24. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), JARC, Karolina (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), 
KLAJN, Katarina (zbiratelj, avtor), MEGLIČ, Drago (zbiratelj, avtor), RITLOP, Neža (zbiratelj, avtor), SELIŠKAR KENDA, Mateja (zbiratelj, 
avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 6 : [berilo za 6. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 143 
str., ilustr. ISBN 978-961-271-627-1. [COBISS.SI-ID 300935168] 
kategorija: SU (S) (ponatis) 
točke: 0, št. avtorjev: 9 
 

25. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, 
avtor), ŽBOGAR, Alenka (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 7 : berilo za 7. razred osnovne šole. 1. izd. 
Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-015-6. [COBISS.SI-ID 300935424] 
kategorija: SU (S) (ponatis) 
točke: 0, št. avtorjev: 6 

26. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, 
avtor), ŽBOGAR, Alenka (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 8 : [berilo za 8. razred osnovne šole]. 1. izd. 
Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-117-7. [COBISS.SI-ID 300935680] 
kategorija: SU (S) (ponatis) 
točke: 0, št. avtorjev: 6 

27. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), JARC, Karolina (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), 
KLAJN, Katarina (zbiratelj, avtor), MEGLIČ, Drago (zbiratelj, avtor), RITLOP, Neža (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), 
ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 9 : [berilo za 9. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 197 str., 
ilustr. ISBN 978-961-271-649-3. [COBISS.SI-ID 300935936] 
kategorija: SU (S) (ponatis) 
točke: 0, št. avtorjev: 9 

28. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), JARC, Karolina (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), 
KLAJN, Katarina (zbiratelj, avtor), MEGLIČ, Drago (zbiratelj, avtor), RITLOP, Neža (zbiratelj, avtor), SELIŠKAR KENDA, Mateja (zbiratelj, 
avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 6 : [berilo za 6. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 143 
str., ilustr. ISBN 978-961-271-627-1. [COBISS.SI-ID 295658752] 
kategorija: SU (S) (ponatis) 
točke: 0, št. avtorjev: 9 

29. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), JARC, Karolina (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), 
KLAJN, Katarina (zbiratelj, avtor), MEGLIČ, Drago (zbiratelj, avtor), RITLOP, Neža (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), 
ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 9 : [berilo za 9. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 197 str., 
ilustr. ISBN 978-961-271-649-3. [COBISS.SI-ID 295659008] 
kategorija: SU (S) (ponatis) 
točke: 0, št. avtorjev: 9 

30. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), JARC, Karolina (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), 
KLAJN, Katarina (zbiratelj, avtor), MEGLIČ, Drago (zbiratelj, avtor), RITLOP, Neža (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), 
ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 9 : [berilo za 9. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 197 str., 
ilustr. ISBN 978-961-271-649-3. [COBISS.SI-ID 296450560] 
kategorija: SU (S) (ponatis) 
točke: 0, št. avtorjev: 9 

31. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), JARC, Karolina (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), 
KLAJN, Katarina (zbiratelj, avtor), MEGLIČ, Drago (zbiratelj, avtor), RITLOP, Neža (zbiratelj, avtor), SELIŠKAR KENDA, Mateja (zbiratelj, 
avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 6 : [berilo za 6. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 143 
str., ilustr. ISBN 978-961-271-627-1. [COBISS.SI-ID 284042240] 
kategorija: SU (S) 
točke: 1.67, št. avtorjev: 9 

32. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), JARC, Karolina (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), 
KLAJN, Katarina (zbiratelj, avtor), MEGLIČ, Drago (zbiratelj, avtor), RITLOP, Neža (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), 
ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 6 : berilo za 6. razred osnovne šole. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 
ISBN 978-961-271-444-4. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-CXNHATFC. [COBISS.SI-ID 284043520] 
kategorija: SU (S) 
točke: 1.67, št. avtorjev: 9 

33. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, 
avtor), ŽBOGAR, Alenka (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 7 : berilo za 7. razred osnovne šole. 1. izd. 
Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-015-6. [COBISS.SI-ID 286034944] 
kategorija: SU (S) (ponatis) 
točke: 0, št. avtorjev: 6 

34. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, 
avtor), ŽBOGAR, Alenka (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 8 : [berilo za 8. razred osnovne šole]. 1. izd. 
Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-117-7. [COBISS.SI-ID 286035456] 
kategorija: SU (S) (ponatis) 
točke: 0, št. avtorjev: 6 

35. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), JARC, Karolina (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), 
KLAJN, Katarina (zbiratelj, avtor), MEGLIČ, Drago (zbiratelj, avtor), RITLOP, Neža (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/300935168?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/300935424?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/300935680?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/300935936?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/295658752?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/295659008?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/296450560?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/284042240?lang=sl
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-CXNHATFC
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/284043520?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/286034944?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/286035456?lang=sl
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V.  PISNA OCENA (Recenzent označi vidik opravljene ocene.) 

o Ocena skladnosti s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo 

predmet oziroma področje 

o Ocena metodično didaktične ustreznosti 
o Ocena razvojno psihološke ustreznosti 
 

Pisna utemeljitev ocene besedilnega in nebesedilnega dela prejetega učbenika: 

 

Učbenik Planet Radovednih pet: Berilo 4 (Založba Rokus Klett) 

Pregledano delo je napisano v soavtorstvu dr. Milene Mileve Blažić, Gaje Kos, Draga Megliča, Neže 

Ritlop, dr. Marijance Ajše Vižintin, didaktično zasnovo sta naredili dr. Boža Krakar Vogel in dr. Milena 

Mileva Blažić. Kvalitetne ilustracije za učbenik sta prispevala Polona Lovšin in Matej de Cecco, snov je 

razdeljena po treh literarnih vrstah oz. zvrsteh: poezija, proza in dramatika, dodano je zelo 

dobrodošlo kazalo literarnovednih pojmov, ki so utemeljeni razvojni stopnji razumevanja primerno, 

ter bibliografija. 

Snov učbenika, ki je v skladu s predpisanim učnim načrtom za obravnavani predmet v 4. razredu 

osnovne šole, ustreza psihološki zrelosti učenk in učencev, ki jim je namenjen, torej konkretno-

operativnemu stadiju ali obdobju logičnih intelektualnih operacij (Piaget in Inhelder 1978). Besedila v 

berilu so izbrana zelo premišljeno, saj gre za spolno uravnoteženost avtoric in avtorjev tekstov, ob 

tem so dodana tudi aktualna besedila mlajših avtoric in avtorjev. Poskrbljeno je prav tako za bralno 

motivacijo s primernim odlomkom trivialne literature (Enid Blyton), ki je tudi pojasnjena. V berilu gre 

torej za sodoben pristop k bralni pismenosti s poudarkom na žanrski raznolikosti tekstov. Poleg tega 

berilo uspešno vključuje relevantna vprašanja in naloge za pridobivanje, utrjevanje ter preverjanje 

znanja. Predloženi učbenik je torej didaktično ustrezen, prav tako je ustrezno kazalo, ki omogoča 

učenkam in učencem dober pregled po podanih vsebinah. Zelo pomembno vodilo skozi celoten 

učbenik je predvsem didaktični pristop, ki omogoča, da se učenke in učence s pomočjo primernih 

navodil na zanimiv in motivirajoč način usmerja k postopnemu sprejemanju učne snovi, pri čemer se 
aktivira že usvojeno znanje, kar povzroči povezovanje znanega ter novega, in se tako pripomore k 

razvijanju njihovega ustvarjalnega mišljenja. 

VI.  POVZETEK OCENE 

 Pred pregledom sem bil seznanjen s Pravilnikom o potrjevanju učbenikov in pojasnili za 
recenzenta (http://www.zrss.si) :   x da     □ ne 

Pregledal sem predlog učbenika v dokončnem 1:1 formatu (celotni besedilni in nebesedilni del):                                          
□ da  □ ne Pregledal sem učbenik: 
x v celoti         □ del, in to od poglavja ______________ do ________________ oz.  

   od strani _________________do_________________strani.  

Drugo: 

 

 

http://www.zrss.si/
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Pregledal sem učbenik pripravljen za objavo v elektronski obliki, ki na 

● □ ustrezen   □  neustrezen   način vključuje interaktivne gradnike (vodene učne poti, igre, naloge, teste, orodja za analizo 

odgovorov) za pridobivanje, utrjevanje ter preverjanje znanja: 

Kazalo in nadbesedilo (hipertekst) vodita uporabnika po vsebinah. Orodjarna omogoča 
reševanje nalog in testov ter popravljanje napačnih odgovorov.  
 

● □ ustrezen   □  neustrezen   motivira učenca za aktivno komunikacijo z vsebinami in predstavitvami:  

Orodjarna z možnostjo dopisovanja vsebine, reševanjem nalog, povečevanjem izbranih 
predmetov omogoča aktivno komunikacijo z vsebinami in predstavitvami. 

 

● □ ustrezen   □  neustrezen   način vključuje večmedijske/multimedijske elemente ( statične in gibljive podobe) za hitro in 
nazorno razlago pojavov, procesov, zakonitosti: 

Učbenik vsebuje statične podobe. 
 

● □ ustrezen   □  neustrezen   

način z navodili usmerja učenca pri postopnem razumevanju učnih vsebin, povezovanju že 
usvojenega znanja ter razvijanju sposobnosti za razvijanje ciljnih dejavnosti. 

 Pri ponovnem pregledu so bile moje pripombe ustrezno upoštevane:  

□ da               □ ne          □ jih nisem imel  

 Pregledani učbenik v celoti:    x ustreza □ delno ustreza □ ne ustreza 

 

  

VII.  DODATNE OPOMBE 
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     Podpis recenzenta: 

Datum: 4. 11. 2021 

 

 


