
 

11.A hálaüzenetei 

 Azért lehetek ma hálás,mert meg tudom ma délután venni, amire már egy hete 
várok és végre meg találtam azt az embert,  aki ebben nekem tud segíteni,  mivel az 
előző héten sokan azt mondták, hogy nem érnek rá,  ezért ideges voltam, de most 
végre sikerül. 

 Érdekes hogy a földön egyszerre van boldogság és szenvedés. Az emberek 
túlsúlyosak és éheznek egyszerre a földön. Mindennek van jó és rossz oldala. De 
szerencsére a karácsonyom boldogan fog telni mivel a családtagokkal, barátokkal, 
rokonokkal együtt fogom tölteni 

 Ma szerintem egész jól sikerült a matek dogám és hogy egyenlőre rajtam nem 
mutatkozik semmilyen nyoma arra utalva, hogy vírusos vagyok, de sajnos anyum 
most betegeskedik, ezért nagyon imádkozok érte minden nap, hogy meggyógyuljon. 
Hiszem,hogy Isten megsegíti, azért a szolgálatért, amit az idősekért tesz, mert 
anyum szociális gondozó, és sajnos számítani lehetett rá, hogy elkaphatja, de nem 
félek mert tudom, hogy anyum erős és Isten is megsegíti és hamar meggyógyul! 

 Ma ezért vagyok hálás, mert anyum a reggeli készülődése mellett, szánt arra időt, 
hogy megsüsse nekem a hamburger húst. Ezért nagyon hálás vagyok neki, mert így a 
kis szünetben az óráim között megtudtam rendesen kajálni, és nem vagyok éhes. 

 Mostani vírushelyzet ellenére szerencsére egészség van a családban. A szüleim 
munkája nem változott, így anyagilag sem szenvedünk hátrányt. A versenyszerű 
sportolás által az úszó edzést sem kellett abbahagynom, így az ottani barátaimmal 
és az edzőmmel is megmaradt a mindennapi kapcsolat. A digitális oktatás miatt nem 
kellett félbe szakítani a tanévet, hanem folytathatjuk az iskolát. 

 Ma azért vagyok hálás, mert már csak egy hét van a suliból. De még azért is hogy 
már csak 10 nap múlva karácsony. 

  



 

 Hát hogy ebben az időben mindenki egészséges a családomba és hogy nincsen 
nagyobb baj és ma még a matek dogám is jól sikerült és ez is öröm a számomra 

 Hálás vagyok a szüleimnek, mert mindig segítőkezet tudnak nyújtani, ha nekem 
szükségem van rá. Hálás vagyok az Istenhez, hogy ilyen barátaim vannak/lettek. 

 Rengeteg mindenért: a családomért a szeretteimért 
A számítógépemért, melyet idén fejleszteni tudtam 
Szilárd tető van a fejem felett és nem esik rám az eső 
Egyedi és különleges vagyok 

 Háááát azért hogy van mit enni, inni, van mit felvenni. 
Vannak barátok. 
Hoooogy mindenki egészséges, senki nem beteg. 

 Ma nem írunk semmiből dolgozatot. Nem kell minden nap korán kelnem. Egy hét 
után meg jön a csomagom és ezért nagyon hálás vagyok. Van egy nagyon jó biciklim. 
Jövőre is el megyünk nyaralni külföldre. 

 Hálás vagyok, mert mindjárt vége az évnek és az iskolának. Hálás vagyok, hogy 
kikerült az xbox, mert így Alex tud játszani, miközben órám van. Hálás vagyok, hogy 
otthon pihenhetek és tanulhatok egyszerre. 

 Azért vagyok hálás, mert meg jöttek a dolgok amiket rendeltem, szerintem jó lett a 
matek tzm. 

 Azért vagyok hálás, mert kaptam egy videójátékot ajándékban egy embertől. Hálás 
vagyok, mert hamarosan itt a téli szünet. Hálás vagyok, mert mindjárt vége ennek a 
rossz évnek és vár minket az újév, új lehetőségekkel 

 Azért vagyok hálás, hogy egészségesen élek egy teljes és egészséges családban. 

 Nemrég megérkezett a várva várt csomagom, aminek nagyon örülök :) 


