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DRAGOTIN KETTE



Dragotin Kette: življenjepis
Preberi 

Ko je bil star dve leti, se je družina preselila na Col pri Vipavi, dve leti kasneje pa v Zagorje na Pivki, kjer mu je za 
posledicami tuberkuloze umrla mati, zato se je zelo navezal na očeta. V Zagorju je obiskoval prve štiri razrede 
ljudske šole v enorazrednici. Peti razred je obiskoval v Ljubljani. Pri petnajstih letih je izgubil še očeta (sonet Na 
otčevem grobu), zato je skrb zanj prevzel materin stric Janez Valenčič. Leta 1888 se je vpisal na gimnazijo, jo po 
drugem letu zapustil in se jeseni vpisal na očetovo željo na učiteljišče. Stric ga je prenehal denarno podpirati in 
sledilo je obdobje pomanjkanja. Leta 1893 se je vrnil v gimnazijo, v tretji razred. Postal je član in tajnik 
literarnega dijaškega društva Zadruga, v katerem so bili tudi Josip Murn, Oton Župančič in Ivan Cankar. Zaradi 
politične pesmi Naš mesija proti škofu Missiu je bil leta 1893 v štiriurnem priporu. Predaval je o literaturah v 
drugih jezikih, poučeval je ruščino in prijateljeval z Ivanom Cankarjem. Ker ni plačal šolnine, je bil leta 1895 kot 
šestošolec izključen iz gimnazije. Preživljal se je z inštrukcijami in novinarstvom.

Jeseni leta 1896 je na pobudo Ivana Resmana odšel v Novo mesto ter opravil sprejemni izpit za sedmi razred 
gimnazije. Osnoval je podobno društvo kot Zadruga, ki je kmalu razpadlo zaradi strahu pred šolsko oblastjo. 
Nesrečno se je zaljubil v Angelo Smola, ki mu je navdihnila njegove najlepše ljubezenske verze. Vanjo naj bi se 
zaljubil v Kapitlju, glavni novomeški cerkvi, ob koncu leta 1897 kot Prešeren v Julijo v trnovski cerkvi (sonet Zakaj 
sem bil v Kapitlju). Veliko je bral, znanje je dopolnjeval s prebiranjem grških, nemških, rimskih in ruskih pesnikov. 
Učil se je angleškega, italijanskega, francoskega in ruskega jezika. Objavljal je v Ljubljanskem zvonu, Angelčku in 
Vrtcu. Maturiral je leta 1898 in odšel v Trst, kjer so ga potrdili pri vojaškem odboru. Tam je kmalu zbolel za 
tuberkulozo, bil odpuščen iz vojske in se vrnil v Ljubljano, kjer je umrl pri prijatelju Josipu Murnu v Cukrarni.



Zapis v zvezek
Dragotin Kette: Na otčevem grobu

Dragotin Kette se je rodil  19. januarja 1876 v Premu pri Ilirski Bistrici in umrl 26. aprila 1899 v  
Ljubljani.

Zadnje dni je preživel pri Murnovi gospodinji v Cukrarni ob Ljubljanci. Umrl je star 23 let.

Dela: Pesmi za otroke in odrasle: Ah, zapojte, Na blejskem otoku, Na trgu, Slovo, Na otčevem 
grobu ...

Proza in dela za otroke: basni, povesti in pravljice (Šivilja in škarjice).

Rojstna hiša v Premu                                                                                         Cukrarna v Ljubljani



Odpri berilo na strani 106 
Preberi pesem

Odgovori na vprašanja (vsebinska analiza):

Določi kraj in čas dogajanja:

Komu je pesem namenjena?

Kakšno je pesnikovo razpoloženje?

Ali meniš, da je pesnik vedno take volje?

Izpiši verz, s katerim pesnik utemelji, da je lahko oče srečen, ker je že mrtev:

Ali se strinjaš s pesnikovim mnenjem o življenju? (utemelji):



Odgovori na vprašanja (oblikovna analiza):

Pesem je po obliki sonet. Preveri, v kolikšni meri se je držal pravil te pesniške oblike in kje jih ni 

upošteval (pomagaj si z odgovori na spodnja vprašanja in s pravili pesniške oblike sonet).

Število kitic: 

Število verzov v 1. in 2. kitici: 

Število verzov v 3. in 4. kitici:

Rima v 1. kitici:

Določi število zlogov v 1. verzu: 

Določi poudarjene in nepoudarjene zloge v prvem verzu 1. kitice. 

Povedi, mračni me grobar s seboj

Določi stopico:

Koga nagovarja?

Izpiši iz 1. kitice okrasni pridevnik, ki izraža pesnikovo razpoloženje:

V 4. kitici poišči nasprotje:



Rešitve:

Število kitic: 4

Število verzov v 1. in 2. kitici: 4 (kvartina)

Število verzov v 3. in 4. kitici: 3 (tercina)

Rima v 1. kitici: abba (oklepajoča)

Določi število zlogov v 1. verzu: 10 (tu ni upošteval pravil, moralo bi jih biti 11)

Določi poudarjene in nepoudarjene zloge v prvem verzu 1. kitice. 

Po/ve/di,/ mra/čni/ me/ gro/bar/ s se/boj

U  - U       - U    - U     - U       -

Določi stopico: U- , jamb

Koga nagovarja? Očeta in grobarja

V 4. kitici poišči nasprotje: Ljubi ga, a si ne želi, da bi oživel.



Dodatne naloge:
Reši naloge na spodnji povezavi:

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2397/index2.html

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2397/index2.html

