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Očekávaný 
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otvírání a zná jejich jednotlivé části.  
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SK- 1. ROČNÍK – PRACOVNÍ LIST  

OTVORY, VÝPLNĚ OTVORŮ  

 

Příjmení:……………….                                                

Třída:…………………... 

 

 

1) Vyjmenuj druhy otvorů, jejich základní 

rozdělení 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

2) Popiš části na obrázku. 

 
______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
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3) K čemu slouží okna? Z jakého materiálu se 

vyrábí? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

4) Popiš jednotlivé části dveří. 

 
 

5) Popiš o jaký typ dveří jde z hlediska jejich 

otevírání. 
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správné odpovědi: 

 

 

1) Jaké máme otvory? 

Otvory s výplní – okna, dveře, vrata 

Otvory bez výplně – průjezdy, podchody, 

průchody 

 

 

2) Popiš části na obrázku? 

           
1.ostění 

2.nadpraží 

3.parapet 

4.práh 
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3) K čemu slouží okna? Z jakého materiálu se   

vyrábí? 

         Okna slouží pro osvětlení a větrání.     

         Materiálem může být dřevo, plast, kov. 

 

 

4) Popiš jednotlivé části dveří. 

 
1.zárubeň 

2.nadpraží 

3.práh 

4.výplň 

5.kování- pant 

6.klika 
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5) Popiš o jaký typ dveří jde z hlediska jejich 

otevírání. 

 
dveře dvoukřídlé levé       dveře jednokřídlé pravé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

 
DOSEDĚL, Antonín. Stavební konstrukce: pro 2. a 3. 
ročníky SOU. třetí doplněné vydání. Praha: Sobotáles, 
1998. ISBN 80-85920-51-4. 
 

 
 
Tento materiál je, pokud není uvedeno jinak, vlastní tvorbou autora. Materiály jsou určeny pro 
bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. 
Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 

 


