
 

A 10.C hálaüzenetei 

 

 Hálás vagyok, hogy egészséges vagyok én is, a családom és a barátaim is. Azért, 
hogy vannak körülöttem olyan emberek, akik szeretnek, és ott vannak mellettem 
életem legjobb, legrosszabb, legemlékezetesebb napjain, jóban és rosszban. 

 Hálás vagyok, hogy fel keltem egészségesen és a családom is egészséges. 

 Én azért vagyok hálás, mert az egész család egészséges. Megvan mindenem, amit 
szerettem volna. Van hol laknom és van, hol tudok, enni-inni ezért vagyok boldog és 
nekem ez a legfontosabb. 

 Hálás vagyok, hogy egészségesek a családtagjaim a rokonaim, és még azért vagyok 
hálás, hogy családdómmal együtt tölthetem az ünnepeket boldogságba, és 
szeretetbe. Meg nyilván azért, hogy ma felkeltem. 

 Hálás vagyok a családomért, akikre számíthatok, a testi lelki egészségemért. Hálás 
vagyok a a nagyon otthonos otthonunkért (azért lehet hogy ki kéne porszívózni). 
Hálás vagyok az ünnepekért, hogy visznek egy különleges színt a hétköznapokba. 
Hálás vagyok a barátaimért, azért hogy lehetőségem van másoknak segíteni. Hálás 
vagyok, hogy iskolába járhatok. 

 Azért vagyok hálás hogy egészséges a család. 
Hálás vagyok, hogy kapok sok szeretetet a szeretteimtől. 
Hálás lennék, hogy ha az online tanítás véget érne, mert már nagyon unom az 
itthonlétet. 

 Hálás vagyok a családomnak, hogy velük tölthetem az ünnepet. Hálás vagyok, hogy 
decemberben rendezik a darts vb-t, így nem fogok unatkozni. 

 Hálás lehetek azért, hogy tiszta ruhában járhatok és hogy egy teljes családban 
nőhetek fel egészségesen. Hálás vagyok, hogy van meleg étel az asztalon. 

 Hálás vagyok azért, hogy egészségben van a családom beleértve a nagyszüleimet is. 
Azért hogy vannak barátaim és segítünk egymásnak. Azért is hogy anya és apa még 
válás után is jóba maradtak. 

 Az idei év mindenki számára nehéz volt. Amiről addig azt hittük, hogy természetes, 
rájöttünk, hogy egy pillanat alatt elveszíthetjük. 

 Hálás lehetek, hogy szerető családom van. 

 Hálás vagyok, hogy a számomra szükséges dolgokat megkaphatom, és nem kell 
nélkülöznöm. 



 

 Én azért vagyok hálás, illetve azért érzem magam szerencsésnek, mert egy tökéletes 
családba születtem, nem kell nélkülöznöm, megvan mindenem, amit szeretnék. 

 Nos, én azért adok hálát, mert nem kell bent lennem magyar órán, aztán hogy az 
órák 50%-át lazán végig szundizom, és hogy kijött Aot 4. évada. 

 Ezért én leginkább három olyan dolgot sorolnék fel, aminek az értékét eddig nem is 
gondoltam, hogy milyen nagy. 
-Hálás vagyok, hogy egészséges vagyok, nem kerültem még bele a betegségbe, 
érezhetem a karácsony illatát, érzem a finomságok, a sütemények ízét. 
-Hálás vagyok, hogy a nehézségek ellenére is tanáraim mindent megtesznek azért, 
hogy megtanítsák nekem a szakmai és közismereti tárgyakat és szüleimnek azért, 
hogy biztosítják az ehhez szükséges technikai hátteret. 
-Hálás vagyok a szeretetért és törődésért, amit a családomtól, barátaimtól kapok, ha 
nem is találkozhatunk mindenkivel, de nem távolodunk el egymástól, tartjuk a 
kapcsolatot. 

 Hálás vagyok, hogy felkelhettem, és egészséges vagyok. Hálás vagyok, hogy a 
családommal tölthetek minden ünnepet. És köszönöm az autóimat. :D.. Hálás 
vagyok azért is hogy nem kell nélkülöznünk, megvan mindenünk. És azért is hálás 
vagyok véget ér az online tanítás egy pár hétre. :D 

 Hálás vagyok, mert van tető a fejem felett. 
Hálás vagyok, mert tudok sportolni még igy a járvány idején is. 
Hálás vagyok, mert minden nap fel tudok kelni időben, hogy beérjek az órákra. 

 Hálás vagyok azért, hogy egészségesek vagyunk. 
Hálás vagyok, mert a barátom túlélte a vírust. 
Hálás vagyok azért, mert a család együtt lehet karácsonykor. 

 Hálás vagyok, azért mert a családom egész és nincs rosszban senki, azért mert nincs 
olyan dolog, ami kellene, de nincs meg, azért mert nincs a héten matek dolgozat 

 Hálat adok a mai napért, a családom egészségéért és a sajátomért is. A szeretet és a 
hála minden negativitást felold. Ez a két érzés képes bárhova eljutni bármilyen távol 
is legyen és csodákat végezni. 

 Amiért a családom mindenben támogat. 
Amiért egyenlő jogokkal rendelkezem, mint az iskolában, mint az életben. 
Amiért minden létfontosságú tárgyat megkapok. 
Amiért kölcsönös a szeretet a családban. 

 A mai napnak azért vagyok hálás, mert már szerda és nincs sok a suliból, de hálás 
vagyok annak is hogy tudok menni barátnőmhöz is. Hálás vagyok, hogy van még 750 
ml liquidem is és ma érkezik a csomagom. 



 

 Hálát adok azért, hogy egészséges a és szeretettel teljes családban nőttem fel, meg 
hogy még egy évet hátunk mögött tudunk. 

 Minden apróságét hálás vagyok, minden kis darab ételért, egy sétáért, vagy azért, 
hogy látom a gyönyörű virágokat nőni. Megtanultam jobban észrevenni és 
megbecsülni a dolgokat, és azt is, hogyan kell szeretni még azt is, amit nem 
szeretek. 

 Hálás vagyok, amiért egy egészséges család része lehetek és egy csodálatos iskolába 
járhatok. Amiért vannak barátaim, akikkel jól érezhetem magam és nagyokat 
nevethetek. Hogy sok minden történik velem nehézségek, amiken nem egyedül kell 
átverekednem magam, szép és boldog pillanatok, amit megoszthatok másokkal. 
Hogy van életem, amit nem kell egyedül élnem, mint egy nagy festmény, amit nem 
csak én alkotok. Nagyon boldoggá tesz, hogy vannak barátaim, szeretteim, akik 
segítenek rájönni, hogy ki és milyen is vagyok, akik sok örömmel és fájdalommal 
látnak el az évek során. A tanárokért, akik bíznak bennem, hogy nem egy 
semmirekellő leszek és hiszik, hogy nem vagyok hülye csak lusta. Mindezekért hálás 
vagyok és még a sor korán sem ért véget. 

 Hálás vagyok, mert van egy családom, boldog életet élek és meg van mindenem, 
amire szükségem van. 

 Hálás vagyok édesanyámnak, édesapámnak és a mostohaapámnak, hogy mindent, 
amire csak szükségem van, mindig próbálják megadni és általában meg is szoktam. 
Örülök annak, hogy egészségesnek mondhatom magamat, illetve a közeli 
barátaimnak, mert amikor elbizonytalanodtam, akkor ők erősítettek meg. 

 

 


