
 

9.C hálaüzenetei 

 Én a családomért lehetek szerintem a leghálásabb, hogy mindent, amit tudnak 
megtesznek értünk. És arra, hogy ilyen jó közösségbe kerülhettem. 

 Azért vagyok hálás, mert szerető családom és sok barátom van. 

 Hálás vagyok, hogy tudok mit enni, inni és egy jó családom van. Hálás vagyok, hogy 
van sok barátom ismerősöm. Hálás vagyok, hogy a Bottyánba járhatok, tanulhatok. 

 Azért hogy együtt lehetek a családommal. Együtt tölthetem velük a várakozást. 
Illetve hogy az egész család boldog és egészséges. 

 A szüleim szeretetéért ,a barátaim belém vetett bizalmáért és a karácsonyi 
várakozás öröméért is hálás lehetek... De a teljesítményemért és a kitartásomért is 
hálás vagyok magamnak. Emellett hálás vagyok az egész családomnak a sok 
támogatásért, illetve azért, hogy bármit is szeretnék, megpróbálják teljesíteni hisz 
ez kölcsönös. 

 Hálás vagyok, hogy van hol aludnom. Van mit ennem. Mindenem megvan, amire 
szükségem van. 

 Azért lehetek hálás, mert együtt van az egész család Adventkor. 
Azért is mert egészséges az egész család és nem lehet nélkülözni az Adventet. 

 Hálás lehetek az ételért a szüleim szeretetéért. 
Az életemért is hálás lehetek csakúgy,  mint az egészségemért. 

 Én azért vagyok hálás, mert el tudtuk kezdeni ezt az új tanévet. Mert mindenki 
egészséges a családban. Nem unalmasak a hétköznapok. 

 Azért vagyok hálás, mert az ünnepeket a családommal együtt tölthetem. 
Karácsonykor sem kell nélkülöznünk, tudunk venni egymásnak ajándékot. És nagyon 
örülök, hogy nagyszüleimmel is együtt tudjuk eltölteni az ünnepeket. 

  



 

 Azért, hogy ma felkeltem. 
Mindenki egészséges a családomba. 
Azért, mert meggyógyultam. 

 Én azért vagyok hálás hogy egy olyan családban nőhetek fel, ahol szeretnek, és nem 
kell nélkülöznünk. Bár ez a karácsony nem lesz olyan, mint régen, mert a vírus miatt 
nem tudunk menni a nagymamákhoz, és nem lehet családi összejöveteleket 
rendezni, de remélem, hogy emiatt a család olyan összetartó lesz, mint eddig volt. 
Én összességben azért vagyok hálás, hogy itt lehetek a földön, és hogy egy 
fantasztikus iskolába járhatok. 

 Rengeteg mindenért hálás lehetek. A legfőbb számomra az, hogy a családomban 
mindenki egészséges. Szeretetben, békében töltjük a mindennapokat. Örülök, hogy 
sikerült céljaikat elérni az évben a nehézségek ellenére is. A kihívások idén is 
próbára tették, de sikerült valamennyire leküzdeni őket. Remélem a jövő év is 
tartogat kihívásokat, mert én készen állok és tudom, hogy nem egyedül kell 
megoldani, ugyanis a családom, a barátaim és a hitem mindig velem vannak. Én 
ezekért a dolgokért vagyok hálás. 

 Hálás lehetek a körülményemnek, és annak hogy egy szerető családközösségben 
élhetek és boldogságban élhetem le az iskolás éveimet. 
Karácsony és a várakozás ideje a legszebb dolog az évben, összegyűlik a család 
méginkább, szeretetüket kifejezik ajándék módjában. 
De most a Covid nagyon közberakott, és így nincs meg a régi karácsony érzésem, de 
remélem később már jobb lesz minden. 

 Személy szerint én azért vagyok hálás, mert ebben a 4 hétben együtt lehetek a 
családommal (persze minden nap mindig együtt vagyunk, de most különösen sokat 
vagyunk együtt). Hálás vagyok, mert ebben a helyzetben is nagy sok olyan dolgot 
lehet csinálni közösen azokkal az emberekkel, akiket nagyon szeretek. Hálás vagyok, 
hogy megtanulhatok úgy, ahogy eddig még nem fordult elő. Hálásnak lenni jó érzés, 
mert megköszönhetsz valami olyat, amit lehet, hogy eddig még nem köszöntél meg 
soha. 

  



 

 Hálás lehetek azért, amiért egészséges vagyok. 
Hálás vagyok azért, amiért a családom és a rokonaim egészségesek. 
Remélem a következő év könnyebb lesz. 

 Hálát adok a családomért 
Hálát adok a barátokért 
Hálát adok, hogy egészségesek vagyunk 

 Hát amiért én hálás vagyok az az hogy nem korlátozták le azt, hogy a családommal 
tölthessem a karácsonyt. Meg a családtagjaimmal tölthettem az ünnepeket. 

 Azert vagyok hálás az advent nekem azt adta meg hogy, családommal lehetek. 
Még azért lehetek hálás, hogy mindenki szeret a családommal. 
Meg még azért is, hogy még élek. 

 Mai napon azért lennék hálás, mert volt időm reggelizni és elmaradt a Töri dolgozat. 
A legjobban azért vagyok hálás, mert vigyázz mamámra! 
Hálás vagyok, hogy anyum odaért a munkahelyére épségben. 
Hálás vagyok, hogy apukám a mai napon tud pihenni. 

 Hálás vagyok, mert egészséges vagyok. 
Hálát adok azért, hogy megszülethettem, és oda születtem, ahol vagyok! 
Hálás vagyok azért, mert tapasztalhatok. 

 Szüleimnek mindenért hálás vagyok és az edzőmnek, amiért külön foglalkozik 
velem. 

 Hálás vagyok annak, hogy egy normális társadalmi réteget érintő családba 
születtem, és normális keretek között meg bírjuk tartani a karácsonyt és a hasonló 
ünnepeket. 
Hálás vagyok annak is, hogy mindennap friss ételt teremtenek a szüleim az asztalra. 
Hálás vagyok, hogy a családomat érdekli a tanulmányom, és hogy fordítanak rám 
időt. 


