
 

10.B hálaüzenetei 

 Hálás vagyok, hogy a családomban és a rokonaim közt senki sem lett fertőzött, de 
ha mégis, tünet nélkül átvészelték észrevétlenül. Ebben az évben senkivel sem volt 
viszályom, békésen telt az év. 

 Hálás vagyok azért, hogy a családom egészséges és nincs egy fertőzött se. Hálás 
vagyok a tanároknak, mert egy ilyen nehéz helyzetben is képesek minket tanítani. 
Hálás vagyok a szüleimnek, mert ilyen nehéz helyzetben is járnak dolgozni, hogy 
eltudjanak minket tartani. 

 Anyukámnak hálás lehetek, mert csinált nekem reggelit. Az osztályfőnökünknek, 
mert angol órán videót néztünk. 

 Hálás vagyok, hogy a szüleimtől és tanáraimtól támogatást kapok. Hálás vagyok, 
hogy van hol laknom, hogy a környezetemben mindenki egészséges. Hálás vagyok, 
hogy Újévkor ki tudok menni a régi barátomhoz és együtt várni az újévet. 

 Én hálás vagyok szeretteim egészségei miatt, hogy mindenki rendben és 
nyugalomban tudja tölteni a karácsonyt, még így is hogy csak online fogunk 
beszélni és közösen eltölteni a szentestét. Hálás vagyok a dolgaimért, amik 
körülvesznek, hogy meg tudjuk engedni magunknak, hogy ebben a vírusos 
időszakban is meg tudjuk vásárolni a szükséges eszközöket, dolgokat. 

 A családomért és a barátaimért. Hogy mindig itt vannak nekem.  
Hogy szeretnek és támogatnak 

 Hálás lehetek a barátaimért, akik megbecsülnek és tisztelnek, azokért, akik 
elfogadnak ennyi év után. 
Hálás lehetek azoknak, akik kitalálták a motorsportokat.:) 
Nagyon szeretek élni és remélem, hogy sokáig fogok, és tudom élvezni az 
életemet. 

 Szerintem, ha manapság van, amiért az ember hálás lehet az a nyugodtság. Amiatt, 
ami mostanában történik az emberekben elég nagy feszültség halmozódik fel. Így 
én azt mondom, hogy értékeljük azt, hogy jut időnk kicsit nyugodtan pihenni. 

  



 

 Azért lehetek hálás, mert együtt vagyunk a családdal és Istennel. 
Hálás lehetek, mert nem egy nigériai nyomornegyedben élek, és nem szükséges 
nélkülöznünk 
Várjuk a karácsonyt, remélem, hogy minél hamarabb elkezd esni a hó... 
Számomra nem csak az advent, de az egész december hónap varázslatos, hiszen 
ilyenkor van a téli szünet, születésnapom, újév, na meg persze a karácsony. 

 Hálás vagyok azért mert tanáraink, ha nem nagyobb, de legalább ugyanakkora 
erőfeszítéssel törekednek arra, hogy jó jegyeket szerezzünk, mint az iskolában. 
Szerintem sokkal feszültebb a helyzet így online. 

 Hálás vagyok azért, hogy az egész családommal lehetek. De legfőképp arra, hogy 
az egész családom betegségtől mentes. 

 Nyitottam egy Ronáldót és ennek nagyon örülök. 5-ösre írtam az angol TZm. Ma 
végre együtt lehet a családommal este. 

 Hálás vagyok azért, mert a családomban mindenki egészséges. Hálás vagyok azért, 
mert nyugalomban és szeretetben élhetek. Hálás vagyok azért, hogy mindent 
megkaptam az élettől, amire vágytam. 

 Először is újabban megszerzett jó jegyeimért lennék hálás, valamint a barátaimmal 
és a családommal való jó kapcsolatomért. Valamint azért, mert a közelgő 
karácsonyt szűk, meghitt és hangulatos családi körben ünnepelhetjük majd. Az 
ünnepen kívül az ünnepre való készülődést is jó hangulattal szoktam élvezni, ez 
szerencsére most sincs másképp. 

 Hálás vagyok a családomnak, hogy mindent megadnak amire szükségem van. 
Köszönöm a barátaimnak hogy mindenben számíthatok rájuk. 
És hogy egészségesek vagyunk. 

 Együtt lehetek a családommal. Egészséges a családom. 

 Hálás vagyok, hogy én és a családom kikerült a karanténból egészségesen és 
épségben. Hálás vagyok, hogy a barátaimmal tölthettem sok időt és jó élményeket 
szerezhettem az úszóversenyen. Örülök és boldog a szívem, ha béke van, remélem 
az ünnepek is így fognak telni. Az én lelkem mindig hálás, ha boldogságot érez, 
mert akkor teljes és az felülmúlhatatlan. Hálás vagyok, ha szeretnek én is 
szerethetek. 

  



 

 Ma hálás lehetek az egyik barátomnak, aki meglepett egy nagyon kedves dologgal. 
Hálás vagyok, azért mert egészséges lehetek. Azért is hálás vagyok, mert a szüleim 
mindig a legjobbat akarják nekem. 

 Hálás vagyok, ma mert pont a mai nap gyógyult meg mindenki a családban. 
Megkaptuk a teszt eredményeket is és negatív lett az összes és még a 
nagymamám is negatív tesztel jött haza. Ezért vagyok ma hálás. 

 Hálát adok a jó Istennek azért, hogy egészséges a családom. 
Hálát adok a jó Istennek, hogy a korona vírus miatt sem veszítette el a 
munkahelyét. 
Hálát adok a jó Istennek azért, hogy kitudtam javítani a rossz jegyeimet. 

 Hálás lehetek, azért mert együtt lehet a család 
Hálás lehetek azért hogy ha látni nem is legalább hallhatom a barátaimat 

 Én mindig hálás vagyok jó és rossz dologért is egyaránt. Minden azon múlik, hogy 
hogyan állunk hozzá és hogy, milyen szemszögből nézzük. 

 Így hogy nem az iskolába mennünk hálás vagyok, mert nem kell maszkot hordani. 
Hálás lehetek azért is mert jól elmagyarázzák a tanárok a tanagyagot ahhoz képest 
hogy digitális oktatás van. Végül hálás vagyok azért mert, minden reggel 
megihatom a kávémat. 

 Ma azért lehetek hálás , hogy időben fel tudtam kelni reggel normálisan , és nem 
késtem el óráról . A másik pedig hogy le tudtam vinni a kutyámat sétáltatni hogy 
friss levegőt szívjak . És hogy még 1 nappal közelebb lehetek a szilveszterhez. 

 Hálás vagyok azért, mert mindenem meg van, amire szükségem van. Hálás vagyok 
azért, mert egy felejthetetlen osztályba járok. Hálás vagyok azért, amiért a 
szeretteimmel együtt lehetek. 

 Most azért lehetek hálás, hogy mindenki egészséges a családomban és az 
ismeretségi körömben is. Egy nem mindennapi helyzetben élünk, ezért meg kell 
becsülni, amink van. Hálát adhatunk annak, hogy még így is működik az oktatás, 
igaz, nem olyan hatékonyan, mint ha az iskolában lennénk. 

 Hogy a karácsonyt majd a családommal tölthetem, hogy jó dogát írtam 
programozásból, és hogy bármi van, a családom megértő és szerető 


