
 

  

10.A hálaüzenetei 

 Hálás vagyok a mai napért, hálás vagyok, hogy itt lehetek és hálát adhatok. 
Köszönöm Istenem hogy egész évben megóvtál a nagyobb bajoktól, de ez mellett 
tartalmasan tölthettem el. Hálát adok, hogy testvéreket adtál, akikkel osztozhatok 
örömeimben, de a fájdalmaimban is. 

 Hálás vagyok, hogy még ezekben a nehéz időkben is van miért örülni. Hálás, mert 
még a koronavírus ellenére is vannak vidám pillanatok. Hálás vagyok azért, mert az 
online oktatás ellenére is tudok élőben találkozni az osztálytársaimmal, a 
barátaimmal. Hálás vagyok a szüleimnek, hogy itt vannak nekem, segítenek, 
amiben csak tudnak, és eltűrik, hogy olykor rosszat, butaságot csinálok. 

 Hálás vagyok azért, hogy együtt van a család. 
Hálás vagyok a szociális munkásokért, akik sokszor helyettem is segítenek a 
rászorulókon. 
Hálás vagyok a meleg ételért, ami az asztalomra került és táplált engem és a 
családomat. 
Hálás vagyok azért, hogy a családban senki sem beteg. 
Hálás vagyok a gyümölcsökért, amelyek segítenek az egészségem megőrzésében. 

 Én hálás vagyok az összes barátomnak, hogy ennyi örömet és jó emléket 
szereztünk idén is. A családomnak is hogy sok időt töltünk együtt es várjuk a 
karácsonyt. 

 Hálás vagyok, mert 2020 egy szerencsétlen év volt a korona vírus miatt és hogy ezt 
a családom és a rokonaim sem kapták el. 
Azért is hálás vagyok, hogy ennek a helyzet ellenére is találkoztatok a közeli 
rokonokkal. 

 Hálás vagyok a családomért. 
Hálás vagyok az életért 
Hálás vagyok, hogy a napjaim örömteliek 

  



 

 

 

 

 Hálás vagyok a családomnak, hogy mindent megtesznek azért, hogy mi boldogok 
legyünk. 
Hálás vagyok tanáraimnak, akik jóindulatukkal és kedvességükkel, nap mint nap 
próbálnak mosolyt csalni az arcunkra, még akkor is, hogyha éppenséggel az 
osztálynak rossz kedve van. 

 Hálás vagyok, hogy ilyenkor együtt lehetek a családommal. Hogy meglepjük 
egymást minden féle ajándékkal. S hogy díszíthetünk együtt fát ilyenkor 

 Hálás vagyok, hogy van hol laknom, szerető családban. 
Hálás vagyok azért, hogy egészséges lehetek. 
Hálás vagyok, azért mert ezt a karácsonyt is majd az egész családommal 
ünnepelhettek. 

 Azért vagyok hálás, mert tökéletes családom van 

 Hálás lehetek a családomért, hogy egyikünk se beteg és egészséges. Arra is hogy 
mindig van mit enni . 

 Hálás vagyok, hogy vírushelyzetben is nincsen semmi gond családban és 
rokonoknál se. Hálás vagyok, hogy egészséges vagyok. 

 Hálás vagyok, hogy egészséges a családom még ebben a rossz időszakban is. Hálás 
vagyok, hogy mindennap van étel és ital. Hálás vagyok a barátaimért, akikkel 
mindennap beszélek. Hálás vagyok, hogy a szüleim ruháznak, eltartanak. 

 Hálás vagyok, hogy ilyen szüleim és nagyszüleim vannak. Hálás vagyok, hogy van 
étel és ital, illetve amire szükségem van pl. ruha azt meg tudják adni. Sokat 
köszönhetek nekik. Hálás vagyok, hogy egészségesek vagyunk ( jelenleg nem, mert 
elkaptuk ezt a fránya koronát ). Hálás vagyok, hogy ilyen barátaim vannak, akik 
igazak és kiállnak mellettem, feldobják a kedvem. Hálás vagyok, hogy 
megismerhettem azt a lányt, aki most a barátnőm, mert átsegített a nehéz 
időszakokon, boldoggá tett és ez kölcsönös. 


