
 

11.C hálaüzenetei 

 Hálát adok azért, hogy én és családom jól vagyunk ebben az időszakban és nincs 
semmi betegeskedés jelenleg nálunk. 

 Hálás vagyok, hogy minden ismerősöm megúszta a korona vírust. Hálás vagyok 
azért, hogy ettől rosszabb évünk már biztos nem lesz. Hálás vagyok azért, hogy idén 
nem kellett temetésen részt vennem. 

 Hálás vagyok, hogy minjárt karácsony és hogy erre várhatok. Hálát adok, hogy ha 
majd nővérem is itthon lesz velünk és nem Pesten. 

 Hálás vagyok, azért, hogy élhetek, hogy én és a családom nem éhezik és, hogy egy 
szerető családba születtem. 

 Hálás vagyok, mert esett tegnap a hó, ez nekem nagyon jó érzés volt. Valamint hálás 
vagyok, mert újra itt a tél és a csodás karácsonyi hangulat. 

 Hálát adhatunk azért, hogy egészségesek vagyunk, hogy van étel az asztalunkon, 
hogy van tető a fejünk fölött, hogy a családunkkal lehetünk, hogy részesülhetünk 
oktatásban. 

 Én személy szerint sok dolog miatt vagyok hálás. Elsőként a szüleimnek, hogy mindig 
mellettem vannak és segítenek mindenben, amiben tudnak. Másrészt a 
barátnőmnek, hogy minden nap láthatom hívás közben, meg találkozhatok vele. 
Hálás vagyok, hogy egészséges vagyok és tudok találkozni a barátaimmal. Hálás 
vagyok, hogy nemsokára meg lesz a jogsim. És legfőképpen annak a 12 ezer 
embernek, akik nap, mint nap követik az életem instagramon, és szeretnek. 

 Továbbra is hálás vagyok az embereknek, akik körülvesznek, hogy egész izgalmasan 
telnek a napjaim, mert viszonylag sokat utazok mostanában. Hálás vagyok a 
tanároknak, hogy egyszerűvé teszik a dolgunkat az online oktatás alatt. És Istennek 
is hogy vigyáz rám folyamatosan. 

 Hálás vagyok, azért mert van internet. És hogy ilyen jó és szép barátnője van 
tesómnak. Hálás vagyok azért, hogy finomat ehetek egész nap. 

 Hálás vagyok, hogy a barátnőmmel még mindig megvan a vonzalmunk egymás iránt. 

 Hálát adok azért, hogy a karácsonyt a szüleimmel tölthetem. 

 Hálás vagyok, hogy digitálisoktatás alatt nem unatkozok. 

 


