
 

Hálanapló 12.C 

 
 Hogy látok (nem vagyok béna) 

Van fedél a fejem felett 
Tiszta vagyok 

 Hálás lehetek, mert van egy meleg szobám, van saját autóm, jogosítványom, 
laptopom, telefonom stb. ezeket mind a szüleimnek köszönhetem, hogy meg 
tudták teremteni a számomra. Hálás lehetek az Istennek, mert van étel, ital, 
vannak barátaim, egészséges vagyok, ezeket mind az Istennek köszönhetem, hogy 
megteremtette a számomra és a szüleim számára. 

 Vannak kezeim, 
vannak lábaim, 
ép vagyok, 
nincs semmi problémám magammal. 

 Hálás vagyok, hogy egy rendes családba születtem, nőttem fel. Hálás vagyok 
azért, hogy a karácsonyi ünnepet a családdal várjuk. 

 Hogy van családom, és hogy nagyon szeretnek. 
Hogy van mit ennem. 
Van ház a fejem fölött. 
Vannak barátaim. 

 Amiért hálás vagyok, hogy ebbe a helyzetbe is egészséges vagyok és a családom is 
az. 

 Hálás lehetek, hogy van hol élnünk, és van mindennap étel az asztalon. 
Hálás lehetek, hogy sok jó barátom van. 
Hálás lehetek, hogy ilyen gyönyörű, kedves, aranyos és csupa számomra jó 
tulajdonsággal rendelkező barátnőm van. 

  



 

 A családomért, barátaimért és hogy mindenem megvan, ami csak kell, meg persze 
hogy egészséges vagyok. 

 Örülhetünk, hogy élünk. Örülhetünk hogy nincs háború, békében élnek az 
emberek. Örülhetünk a ház melegének, mert kint hideg van. 

 Azért, hogy van hol laknom 
Azért hogy van mit ennem 
Azért hogy szeretetben élek 
Azért hogy egészséges vagyok 
Azért hogy vannak barátaim 

 Egészséges vagyok a családom is az. Van mit enni, inni. Békességben, 
boldogságban együtt van a család. 

 A szüleimnek az életkörülmények miatt 
Hogy egészséges vagyok 
Hogy boldog vagyok 

 Nem szenvedek semmiben hiányt, van étel, van házunk, család, és a boldogság. 

 Hálás lehetek, hogy egy ilyen csodálatos családom lehet. 
Hálás lehetek a barátaimért 
Hálás lehetek hogy nem szegénységben kell élnem, hanem egy egészséges boldog 
családban. 

 Hálás vagyok, hogy olyan eszközöket birtokolok, amelyek nélkül nehezebb lenne 
az életem. Kapok enni. Van, aki eltart, aki szeret engem, aki törődik velem. 
Megcsináltam az előrehozott érettségit. Van saját szobám, ágyam, telefonom, 
számítógépem. 1 éve ültettem 7 citrommagot, abból 2 megmaradt, pedig az egyik 
félig elszáradt, persze örülök, hogy megmaradtak. Van bambuszom, ami még 
megvan. 

  



 

 Hálás lehetek azért, mert a családomból még nem betegedett meg senki, hálás 
lehetek azért, mert van étel az asztalon, hálás lehetek azért, mert van szerető 
családom.  

 Családom miatt és a körülöttem lévő emberek miatt lehetek hálás. 
A barátokért akik mellettem állnak és azért, hogy jólétben élhetek 

 Hálás lehetek azért, hogy ilyen csodálatos családom van. 
Hálás vagyok azért, hogy jó körülmények között élhetek. 

 A szüleimért, a békéért, amely a mai világ nagyobbik részén jellemző 

 Azért, hogy van étel az asztalomon és van tető a fejem felett. A családom 
támogat. 

 Számtalan dologért lehetek hálás. Hálás lehetek, hogy van hol laknom, van mit 
ennem, egy jó, szerető család tagja vagyok, vannak barátaim, egy jó iskolába 
járhatok, megvan mindenem, ami az élethez kell, és még rengeteg sok mindenért 
hálás lehetek. 

 Hálás vagyok, hogy egészséges lehetek 
Hálás vagyok a barátaimért 
Hálás vagyok a családomért 
Hálás vagyok, hogy mindig van mit ennem 

 Én azért vagyok hálás a Jóistennek, hogy ebben a szomorú helyzetben nem 
vagyok beteg meg elméletileg sem koronavírusos. Meg a családtagjaim is éppen 
egészségben élnek és békében  megvan mindenem, ami kell, nem szenvedek 
semmiben hiányt. Nagyon szép ünnep az advent meg a karácsony és remélem, 
hogy ugyanúgy eltudom tölteni az adventet meg a karácsonyt, mint eddig, még 
ebben a rossz helyzetben is. 


