
1.   Rearrange the following letters to make the name of a famous Serbian. 
 

ВОАКН   ЋКОЂОИВ 
 
2.  Read the following text and answer questions a-f 
 
a.  Колико година је имао Новак када је први пут играо тенис? 
б.  Који спорт је прво пробао? 
ц.  Како Новак описује своју тениску каријеру? 
д.  Које године је остварио први успех на тениском терену? 
е.  Поред тениса, по чему још је познат? 
ф. Како види себе у улози националног амбасадора УНИЦЕФ-а? 
 

Новак Ђоковић је рођен 22. маја 1987. године у 
Београду. Он је најстарији син Срђана и Дијане Ђоковић, 
који поред Новака, имају још два сина, Марка и Срђана. 
Новак је први пут узео тениски рекет када је имао 
четири године. Са дванаест година, почео је да похађа 
чувену тениску академију у Минхену.  
 

Иако је познат као успешан тенисер, Новак је прво почео да скија на 
Копаонику, па тек онда да се бави тенисом. До дванаесте године, 
Новак је проводио по неколико месеци на Копаонику, који је један 
чувени зимски центар у Србији. На том месту,  Новак често каже, је 
почела његова тениска бајка.  
 
Пробој на светску сцену остварио је са шеснаест година. Од тада је 
освојио пет гренд слем турнира у појединачној категорији, поставши 
тако први тенисер из Србије који је освојио гренд слем  и најмлађи 
играч који је играо у полуфиналима сва четири гренд слем турнира 
узастопно. На његовој листи трофеја налази се и репрезентативна 
победа у Дејвис купу 2010. године.  

 



Новак тренутно живи у Монте Карлу и већ неколико година је у вези 
са Јеленом Ристић. Поред српског, говори течно енглески, немачки, 
италијански и француски. Такође је познат и по духовитом 
имитирању других тенисера, од којих су многи његови пријатељи. 
Две хиљаде једанаесте године, УНИЦЕФ је именовао Новака 
Ђоковића за националног амбасадора УНИЦЕФ-а. Партнерство ће 
омогућити Новаку да се бори за права деце. Новак је изјавио да је 
почаствован што ће, као амбасадор УНИЦЕФ-а, моћи да помогне да 
се повећа свест о важности образовања деце у раном узрасту. Он је 
јако задовољан што ће допринети да се унапреди живот мале деце у 
Србији, посебно оне која немају могућности да уче и развијају се до 
својих пуних потенцијала. Ово је изузетно важно за једну земљу као 
што је Србија, где мање од половине деце до пет година живота 
похађа неки облик предшколског образовања. 
Због великих успеха на спортском терену, Новак је 2011. године у 
многим анкетама проглашен за спортисту године. 2012. године, на 
конкурсу који су организовали Министарство трговине Србије и 
Привредна комора Србије, Ђоковић је проглашен за најбољег 
промотера Србије. 
 
3.  Read the text again and find the words with the following meaning: 
Ићи на курс (глагол) ____________________ (paragraph 1) 
Имати хоби или проводити много времена радећи нешто (глагол) 
_________________________ (р2) 
Победити (на турниру) (глагол) _______________ (р3) 
Људи вас знају због нечег (придев) ________________ (р4) познат по 
Када су ствари боље (глагол) _________________ (р5) побољшати 
Добити признање (глаголски придев) ______________ (р6) проглашен  
 
4.  Using the words from Exercise 3 write some questions to ask another 
student. Then, speak to your partner in Serbian. 
 
Example:  похађати...   Где си похађао/похађала основну школу? 
  бавити се ... Да ли се бавиш неким спортом? 
 



5.  Imagine you are about to meet Novak Đoković. Think about questions 

you would like to ask him: about his childhood, people he looks up to, his 

plans for the future, relationship with his girlfriend.  

Example:  Где си похађао основну и средњу школу?  

  Да ли си и даље у контакту са другарима из школе? 

6.  In pairs, role play the conversation. Student A is the interviewer, student 

B is Đoković. Then, change roles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Answer sheet: 
 

1.  
НОВАК ЂОКОВИЋ 
2.   
a. четири године 
b. скијање 
c. тениска бајка 
d.  2003. 
e. по духовитом имитирању других тенисера 
f. почаствован и јако задовољан 
 
 
5.    
paragraph 1: похађати 
paragraph 2: бавити се 
paragraph 3: освојити 
paragraph 4: познат по 
paragraph 5: унапредити 
paragraph 6: проглашен за 

 


