
Pozdrav, 9. b! 

Danes bomo ponovili, kaj je značilno za SONET. Tudi Kettejeva pesem Spomini II, ki ste jo brali v 

sredo, je namreč ta stalna pesniška oblika. Preberi in si zapomni besedilo v rdečem: 

1. Ker je sonet STALNA pesniška oblika, to pomeni, da so pesniki, ki so pisali sonete, natančno 

upoštevali njegovo zgradbo, predvsem 3 elemente: 

 

a) SONET IMA 4 KITICE 

 

 

 

 

dve štirivrstičnici ali KVARTINI 

 

 

 

 

 

dve trivrstičnici ali TERCINI 

 

 

b) RIMA V KVARTINAH JE OKLEPAJOČA,  v tercinah pa ni zapovedana 

 

Rož     - A 

Smili   - B 

sili       - B              A oklepa B 

boš      - A 

kož      - A 

Dalili    - B 

izgubili   - B 

mož  - A 
 

c) STOPICA JE JAMB , VERZ JE ENAJSTEREC / DESETEREC 

 

Izpišeš celotni prvi verz pesmi: In djal sem ti, da roža si mi rož. 
 

Verz kot celoto razdeliš na zloge: In djal sem ti, da roža si mi rož. 
       U    ___ U    __   U   __   U  __   U      __   

 

Označiš nepoudarjen zlog z U, nepoudarjenega z __. Kje so poudarki, lahko ugotoviš tako, da 

besedam djal, roža, rož najprej določiš naglase (na tem zlogu je zagotovo poudarek), potem pa 

ploskaš. 

 

STOPICA je del, ki se ponavlja: U __ (ta se imenuje JAMB) 

VERZ je celotna vrstica: Ker je zlogov 10, se imenuje DESETEREC. 

 

 

 

 

 

 



2. Zdaj pa na delo. Tule imaš še en Kettejev sonet. Preberi ga, prepiši ali natisni, nato pa 

analiziraj po zgornjih/spodnjih korakih: 

 

a) Označi in poimenuj kitice v njem. 

b) V obeh kvartinah določi rimo.  

c) Določi stopico in verz. (dovolj je prvi verz iz pesmi) 

 

Dragotin Kette: Na otčevem grobu 

 

Povedi, mračni me grobar, s seboj 

na zéleni, na senčni grob njegov, 

kjer križ železen, kamenit je krov, 

pod njim uživa otec svet pokoj. 

 

Ah, dobro ti je tukaj, otec moj! 

A jaz potujem pot ti negotov  

brez smotra, brez prijateljev, drugov, 

brez sreče, sam, a z dušoj žalostnoj. 

 

Zakaj si pravil, otec, mi nekdaj 

o svetski sreči, otec? Sèn je, sèn! 

Življenje je sovraštvo, večen boj ... 

 

Pač ljubim te, a ker te ljubim, znaj, 

ne želel bi ti spet iz groba vèn. 

Le spavaj, spavaj, srečni otec moj!  

 

Še nekaj zanimivosti o pesmi in Ketteju: 

 Kette je sonet Na otčevem grobu napisal 

iz trpke osebne izkušnje. Pri štirih letih je 

najprej izgubil mater, pri petnajstih pa še 

očeta, na katerega je bil zelo navezan. Ta 

sonet je torej posvetil očetu.  

 Po očetovi smrti je nekaj časa živel pri 

sorodnikih. Kot pa že veste, je Kette umrl 

star komaj triindvajset let, usodna zanj je 

bila tuberkuloza, bakterijska, nalezljiva 

bolezen pljuč.  

 Kette je napisal tudi zelo priljubljeno 

pravljico za otroke z naslovom Šivilja in 

škarjice. Se je spomnite iz otroštva? 

 

Tako, 9. b, želim vam lepe počitnice, polne užitkov in lepih stvari, 

Barbara V.  

 


