
 

A 9.A hálaüzenetei  

  
 Hálás lehetek, mert étel kerül az asztalunkra. Hála tölti el lelkem minden egyes nap, 

mikor a téli természet a maga új gyönyörében pompázik. Hálás lehetek, mert Jézus 
megszületik és általa helyet találhattam magamnak a világban a valláson keresztül.  

 Azért vagyok hálás, mert egészséges a családom. Az miatt is hálás vagyok, hogy 
karácsonykor együtt lehet a családom. És a végső dolog az, hogy a tanulás sem megy 
olyan rosszul.  

 A család jobban összehangolódik. Apró ajándékokat kapunk és adhatunk 
szeretteinknek, én úgy gondolom, nem kell nagyravágyónak lenni. Sok mindenben 
segíthetünk szeretteinknek az ünnepekben való előkészületekhez.  

 Hálás vagyok, hogy az öregebb rokonaim nem betegek, nem kapták el a vírust. 
(Kivéve egy rokonom, keresztmamám férje, de gyógyulófélben van tudomásom 
szerint.)  

 Hálás vagyok a családomért, a barátaimért, mert bármiben számíthatok rájuk, 
segítenek a bajban.  

 Hálás vagyok, hogy találkozhatok a szeretteimmel. Hálás vagyok, hogy nagyon jó 
barátaim vannak. Hálás vagyok, hogy Bottyános tanuló lehetek.  

 Hálás lehetek azért, hogy egészséges vagyok, illetve, hogy szeretet vesz körül. Hálás 
lehetek azért, hogy mindennap jut ennivaló az asztalra.  

 Hálás vagyok azért, hogy tető van a fejem fölött. Hálás vagyok azért, hogy nem 
vagyok beteg. Hálás vagyok azért, hogy nem állok bukásra semmiből.  

 Én sok mindenért lehetek hálás ebben az évben. Hálás vagyok azért, mert olyan 
barátaim vannak, akikben megbízhatok. Vagy, mert sikerült bejutnom abba az 
intézménybe, amelyikbe szerettem volna.  

 Vagy a szüleimnek, hogy végig támogattak ezen időszakon. Igazából még biztos 
lenne, viszont nem jut eszembe több.  

  



 

 Hálás vagyok, mert igaz barátaim vannak. Hálás vagyok, hogy az ünnepeket a 
szeretteimmel tölthetem.  

 Hálás vagyok az egészségemért, a családom és barátaim egészségéért.  

 Azért lehetek hálá, s hogy itthon van mindenki a családból. Hálás lehetek még azért is 
hogy senki sem lett beteg.  

 Azért mindenképpen hogy mindenki egészséges a családban. Meg van mindenem, 
amire szükségem van. Ezen felül közeledik a téli szünet és közeledik a karácsony.  

 Hálás vagyok Istennek, hogy a családban mindenki jól van és mindenki egészséges.  

 Hogy testvéreimmel jó a kapcsolatunk es hogy boldog a család, bár azt sajnálom, hogy 
nincs se hó se semmi. Bár ha bele gondolok ez az idő sem olyan rossz, szóval ezért is 
hálás vagyok.  

 Mert ma megyek motorozni  

 Mert ma érkezik a karácsonyi ajándékom  

 Együtt tölthettem a karácsonyt a nagyszüleimmel  

 Azért lehetek ma hálás, mivel sikerült kikelnem az ágyból és nem kaptam hiányzást.  

 Azért is lehetek mivel az internet se rosszalkodott :).  

 Azért is lehetek hálás, mivel zökkenő mentesen indult a reggelem.  

 Hálás vagyok szüleimért és, hogy felvettek a Bottyánba. Azért is hálás vagyok, hogy 
jó közösségbe kerültem. Meg persze azért is hálás vagyok, hogy 5 méterre van tőlem 
az erdő, amiben szabadidőmet töltöm.  

 Együtt lehet a család és barátokkal lehet találkozni persze szigorúan 10 fő alatt 
maszkban és 1,5 méter távolságot megtartva! Azért is hálás vagyok mert ,hogy nem 
kell bejárni a iskolában és így sokkal több időm jut a szabadidős tevékenységeimre.  

 Együtt van a család és nem beteg senki a családból. Meleg van a házban és van 
minden nap meleg étel az asztalon. Anyukám itthon dolgozik, és ha van valami 
problémám, tudok neki szólni.  

  



 

 Én azért vagyok hálás, hogy velem vannak a tesóim és a szüleim. Meg még hogy 
biztatnak engem itthon, hogy tanuljak. Meg azért is hogy ha van szabadidőm akkor 
tudok velük lenni.  

 Azért lehetek ma hálás, hogy eddig minden évben kaptam ajándékot, amit nagyon sok 
gyerek és felnőtt se tapasztalhat meg milyen érzés egy olyan dolgot adni és kapni, 
aminek örülsz. Azért is lehetek hálás, hogy 3 dédimamám él, ami sajnos ma már nem 
sok gyerek mondhat el. Azért vagyok hálás még az életben van egy kis öcsém, ami 
szerintem magától értetődik, miért örülök neki.   

 Hálás vagyok, hogy ebben az időszakban sem lett komolyabb egészségügyi 
problémája egyetlen rokonomnak sem. Hálás lehetek, hogy minden feltétel teljesül 
nálam ahhoz, hogy teljes körűen részt vehessek az oktatásban most is.  

 Azért vagyok ma hálás, mert ma nem keltem fáradtan pedig hétfő van, azért is, mert 
nyugis az első óra, és még azért, mert nem lesz ma irodalom.   

  A reggeli Hell-ért, amivel felpörgethetem a napomat.  

 Élek.  

 Napfelkeltéért és a naplementéért.  

 Az év legfontosabb ünnepe mivel a család összejön.  

 Ezen az ünnepen a vallásos és a nem vallásos emberek jézus krisztus születésével 
foglalkoznak.  

 Mivel a legtöbb tantárgyból jó jegyeket kaptam, a spanokkal jól kijöttem.  

 Én hálás vagyok, azért mert ilyen jó szüleim vannak ilyen jó családom. A barátaimért 
azért, hogy ebbe az iskolába járhatok. Az osztályomért és mindenért. Az egész 
életemért.  

 Hálás lehetek a szüleimnek, hogy segítenek  

 Hálás lehetek annak, hogy egészséges vagyok  

 Hálás lehetek, hogy a köreimben mindenki boldog  

 


