
 

10.D hálaüzenetei 

 Amiért hálás vagyok: 
a családomért, akikre mindig számíthatok 
a testi-lelki egészségemért 
a barátaimért 
a zenéért 
mindenki egészséges körülöttem 
a nagyszüleim egészségesek 
van internet itthon 
tető van fölöttem 
van mit ennem nap, mint nap 

 A számítógépemért, ami nélkül napjaim nem lennének ugyanolyanok. 

 Hálát adok a családomért az anyukamért! A barátnőmért hogy mindig ott van 
mellettem és segít mindenbe. Hálás vagyok, hogy ilyen barátaim vannak! 

 Hálás vagyok: 
hogy szerető családba nőhetek fel. 
hogy egészséges az egész család.  

 Hálás vagyok az egészségemért. 
Hálás vagyok a kisgyermek koromért akár az ünnepekre, akár a hétköznapokra 
gondolok vissza. 
Hálás vagyok az étkek-ért, amik a családi asztalra kerülhetnek. 
Hálás vagyok, az otthonom-ért ahova minden nap hazatérhetek. 
Hálás vagyok a testvéremért, hogy számíthatunk egymásra és segít az utamon. 
És végül hálás vagyok a kedvességért a kedves szavakért, az emberekért, akik, 
képesek erejükkel megmutatni, hogy a körülöttünk lévőkkel hogy nem 
bántanak, és nem ítélkeznek megszokásból.  

  



 

 Hálás vagyok, hogy: 
-Apukámnak jól sikerült a szívműtétje. 
-Szerető családban élek. 
-Egy jó iskolába járok. 
-A testmozgás az életem részévé vált.  

 Azért is vagyok hálás mivel egy jó iskolába és osztályba kerültem. 

 Hálás vagyok, hogy: 
-Több szabadidőm van. 
-Nem kell korán kelnem. 
-Nem vagyok beteg. 
Én azért vagyok hálás mivel egészséges a családunkból mindenki, szerencsére 
minimális problémáink vannak csak. 

 Hálás vagyok azért mindent, amit kaptam a szüleimtől és testvéremtől és az 
összes rokonomtól. 

 Azért is hálás vagyok, ahogy neveltek engem mivel szigorúan, de amit kértem 
azt megpróbálták megadni. 

 Hálás vagyok, a családom miatt, a barátaimért, és azért mert senki se beteg és 
mindig tudok valamit enni.  

 Hálás vagyok, mert van mit felvennem minden nap és nem ugyanazt a ruhát. 

 Hálás vagyok, azért mert a szüleim mindig csak a jót akarják nekem és a 
húgomnak. 

 Hálás vagyok, a családomért hogy péntek van és jók a jegyeim. 

 Azért vagyok hálás, mert senki nem beteg a családomból. 

 Jó, hogy ma már péntek. 

  



 

 Hálás vagyok azért, hogy nemsokára karácsony van. 

 Azért vagyok hálás, hogy a méheket sikeresen beteleltettem.  

 Hálás vagyok, hogy:  Ötös lett a felelésem történelem órán és meg tudtam 
érteni a mechanikát. 

 Hálás vagyok, mert nem feleltem angolból, azért mert péntek és itt a hétvége. 

 Hálás vagyok, hogy ma kevés óránk van és délután sok szabadidőm van 

 Hálás vagyok azért, hogy van tető a fejem felett, és hogy nem éhezek. Annak 
hogy egy sors fordító dolog változást hozott az életembe, amelynek során új 
barátokat ismertem, meg akik nagyon szeretnek. 

 Hálát adok annak, hogy van egy gyöngykórú barátnőm, és még ha a távolság 
miatt nem ölelhetem át, de mindkettőnk tudja, hogy mindig kitartunk egymás 
mellett.  

 Hálát adok azért, hogy jobbra fordultak a rossz dolgok az életemben és hogy a 
tanulmányaim jobbak lettek, mint régen voltak. 

 Hálát adok azért, hogy bármi is történik, velem az idő során mindig lesznek 
számomra fontos személyek, akik kitartanak mellettem. 


