
 

10. E Hálaüzenetek 

 Hálás vagyok azért, hogy vannak barátaim és szerető családom, akikkel 
szeretetben várjuk együtt az ünnepeket és jószívvel készítünk, egymásnak 
ajándékokat mely azt jelzi, hogy gondolunk és figyelünk egymásra. 

 Hála a barátokért, melegért, boldogságért. 

 Hálás vagyok, amiért egészséges lehetek. 

 Hálás vagyok, amiért megvan mindenem, ami szükséges. 

 Hálás vagyok, azért, hogy élek. 

 Hálás vagyok, hogy ilyen okos lehetek. 

 Hálás vagyok azért, hogy mamám még mindig velünk van és bearanyozza 
napjainkat. 

 Hálás vagyok azért, hogy Jézus mindig velem van. 

 Hálás vagyok azért, hogy Isten szüntelen meghallgat, segít nekem a 
mindennapokban, iskolában, tanulásban, jegyekkel. 

 Hálás vagyok azért, hogy milyen nagyszerű osztályom és barátaim vannak. 

 Hálás vagyok azért, hogy nem szenvedek hiányt semmiben. 

 Ma anyukámat megműtötték. Hálás vagyok, hogy minden jól sikerült és hogy jól 
van.  

 Hálás vagyok, hogy ma tudtam találkozni nagyszüleimmel is és velük is 
eltölthettem egy délutánt. 

 Azért vagyok hálás, mert vannak olyan emberek körülöttem, akik őszintén 
szeretnek. 

  



 

 Hálás vagyok, mert van egy velem egykorú unokatestvérem. 

 Mai hálám, hogy ma is egészségesen voltam. 

 Nagyon hálás vagyok azért, hogy van egy kiskutyám és egy szerető családom. 

 Hálás vagyok azért is, hogy nem panelházban élek, hanem kertes házban, így 
bármikor ki tudok menni, levegőzni. 

 Hálás vagyok azért is, hogy van tető a fejem felett. 

 Hálás vagyok, hogy vannak, olyan barátnőim, akikre bármikor és bármiben 
számíthatok. 

 Én hálát adok a családomért, amiért mindent megtesznek, hogy nekünk 
húgommal jó életünk legyen. 

 Hálát adok a barátomért, a barátaimért, hiszen mindig mellettem állnak és 
támogatnak mindenben. 

 Azért adok hálát, hogy együtt lehetek a családommal. 

 Hálás vagyok azért, hogy Isten jó emberekkel áldott meg. 

 Hálát adok a családomért és azért hogy egészségesek vagyunk. Hálát adok azért, 
hogy tudtam venni új laptopot. 

 Hálás vagyok azért mert a családom egészséges és hálás vagyok a barátomért aki 
mindennap itt van nekem jóban rosszban, jó kedvre derít, megnevettet és szeret 
engem úgy, ahogy vagyok. 

 Hálás vagyok, azért mert a szüleim mindent megtesznek értem és számíthatok 
rájuk 

 Hálás vagyok, azért mert van egy nagyon aranyos mamám, akit nagyon szeretek, 
és ezért nagyon hálás vagyok! 

 

 


