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WOOD SAMPLE BOOK 
VZORKOVNICE DŘEVA 

 

Marcela Hájková 
 
Abstract 

Goals: The aim is to create a didactic aid for a tree identification set- a wood sample book, that 
would be used during teaching as well as to test the knowledge.  

Description: The wood sample book and the wood samples were made from cut-offs which were 
obtained from a carpentry shop and from a sawmill. 

The cognitive set of woody plants contains woody plants commonly found in the Czech Republic. 
There are 28 boxes in total. 
25 numbered boxes – individual wood species, 
1 box –  cards with full tree images/ detailed images of trees, 
1 box –  cards with descriptions of individual wood species, 
1 box – dices. 
The transverse and longitudinal cut through the trunk as well as the tree bark are visible on each 

of the 25 wood samples. 
The samples of the different wood species are numbered from one side to make it easier to 

assign them to the cards with the tree images and to the particular cards with the descriptions of 
individual wood species. 

From the other side of the wood sample there are no numbers, so that it can be used to practice 
identifying the different wood species. 

There are four dice placed in the wood sample book for random selection of the wood species. 
The student throws one or more dice and counts the number of points on each dice. By this means the 
student gets a number by which he/she chooses the corresponding wood sample, determines the 
species or assigns the cards with the images and the descriptions of wood to it. 

Conclusion: The wood sample book is a faithful representation of reality tied to the content of 
teaching. It is an appropriate means of interaction and communication between the teacher and the 
students. 
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Abstrakt 

Cíle: Cílem je vytvoření didaktické pomůcky poznávací sady dřevin – vzorkovnice, která se dá 
využít při výuce a zároveň při testování znalostí.  

Popis: Vzorkovnici dřeva a vzorky dřev jsem vyrobila z odřezů, které jsem získala v truhlárně a 
na pile.  

Poznávací sada dřevin obsahuje nejčastěji vyskytované dřeviny v České republice.   
Celkem je zde 28 krabiček. 
25 očíslovaných krabiček – jednotlivé druhy dřev,  
1 krabička – kartičky s obrázky celých stromů / obrázky detailů stromů, 
1 krabička – kartičky s popisem jednotlivých druhů dřev, 
1 krabička – vrhací kostky. 
Na každém z 25 vzorků dřev je patrný příčný a podélný řez kmenem, spolu s kůrou příslušného 

stromu.  
Vzorky jednotlivých druhů dřev jsou z jedné strany očíslovány pro snadné přiřazení k jednotlivým 

kartičkám s obrázky stromů a k jednotlivým kartičkám s popisem vzorků dřev. Z druhé strany čísla 
nejsou pro následné procvičování poznávání druhů dřev. 
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Pro náhodný výběr určování jednotlivých druhů dřev jsou ve vzorkovnici dřeva přiloženy 4 vrhací 
kostky. Žák vrhne jednou, či více kostkami, sečte počet teček na jednotlivých kostkách. Tím dostane 
číslo, podle kterého vybere vzorek dřeva, určí jeho druh, případně přiřadí příslušné kartičky s obrázky 
a s textem popisu dřev.  

Závěr: Vzorkovnice dřeva je věrným zobrazením skutečnosti svázaným s obsahem výuky. Je 
vhodným prostředkem interakce a komunikace mezi učitelem a žáky.  
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