
 

9.D Hálaüzenetei 

 Hálás vagyok, mert egészséges vagyok, és jól megy a tanulás és most jó 
hangulatom is van. 

 Hálás vagyok, mert a családom egészséges, nem veszítették el a munkájukat és 
egy fűtött házban lakhatom. 

 Hálás vagyok azért, hogy a családom minden tagja egészséges. 

 Hálás vagyok, hogy sem én sem a családom nem vagyunk betegek. 

 Hálás vagyok, hogy ismerős még nem kapta el a vírust. Boldog vagyok, hogy a 
tehetséget, amit kaptam fejleszthetem a karantén alatt és nem hiába való. 
Sportolóként a szabályok szerint kimehetek a szabadba és sportolhatok. Végre 
van időm az ismerősökre a régi barátokkal beszélgetni egyet videó 
beszélgetésben vagy a szabadban találkozni. 

 Hálát szeretnék adni azért, hogy épségben van a családom és én is. 

 Hálát szeretnék adni, hogy ebben a nehéz időben is ilyen jól megtudunk élni és 
nem esik össze az egész életünk. 

 Hálás vagyok, hogy:  

- közeleg a hit és a szeretet ünnepe, a Karácsony. 

 -itthon lehetek a családommal, egészségben, szeretetben. 

- van kivel beszélgetnem, van elfoglaltságom délután, hogy ne unatkozzak. 

- hamarosan hó borít majd mindent és itthon nézhetem a havazást. 

 Hálás vagyok az Istennek, hogy egészséges vagyok, és nem vagyok beteg.  

 Hálás vagyok, hogy a családomban nincsen beteg, és egészséges mindenki. 

 Hálás vagyok, hogy jó családba születtem, és jó környezetben élek. 

 Hálás vagyok, mert ha gondom van, segítenek rajtam. 

  



 

 Hálás vagyok, mert van egy nagyszerű unokatestvérem, akivel mindent 
megtudok beszélni. 

 Hálás vagyok: hogy egészséges a családom, hogy online oktatás van, és ezért 
kevesebb esély van elkapni a vírust, 

 Hálás vagyok, hogy még a családomból a vírus miatt nem volt komoly beteg 
vagy halál.  

 Hálás vagyok, hogy pár hete bejött a tippmix, hálás vagyok, hogy anyáék nem 
olyan szigorúak velem a vírus alatt sem 

 Hálás vagyok, amiért ilyen szerető családom van, akik mindenben támogatnak, 
és ott vannak velem. Rájuk vagyok a legbüszkébb és értük vagyok a 
leghálásabb. Nagyon hálás vagyok a családom mellett a barátaimért, akik 
szintúgy mindig mellettem vannak, és mindig segítenek. Ezek mellett nagyon 
hálás vagyok még azért, hogy itthon ülhetek egészségesen és nem pedig egy 
kórházi ágyon fekszek betegen, lélegeztetőgépen. Hálás vagyok még a 
tanulással kapcsolatban azért, hogy nem kell estéken át tanulnom azért, hogy 
megtanuljak valamit. Ezért nagyon hálás vagyok. Remélem ezt az adottságomat 
meg tudom tartani a későbbiekben is. Hálás vagyok azért, hogy nemrégiben, 
lassan egy éve kész lett a saját szobám. Nagyon szeretem ezt a szobát és 
szeretném egyre színesebbé és hangulatosabbá tenni. 

 Hálás vagyok, hogy anyáék a teher alatt is gondoskodnak rólam! 

 Hálás vagyok, azért hogy a nem kell egésznap maszkban lenni. 

 Hálás vagyok, hogy a szüleimmel nagyon jól jövök ki és bármit meglehet velük 
beszélni!  

 Hálás vagyok, hogy az ismerőseim közül, senki sem beteg ebben a rossz 
helyzetben! 

 Hálás vagyok azért, hogy karácsonykor együtt lehetünk. 

 Hálás vagyok azért, hogy az egész család és a rokonság összetart így a Covid 
idején. Az online oktatást szerintem mindenki komolyan veszi. 

 Hogy erdeigyümölcs illatú, karácsonyi hangulatú szobában, ülhetek órán. 

  



 

 Hálát adok, hogy találtam és vehettem egy biciklit, amivel naponta járok 10 
kilométert és 5 perc alatt bárhol ott tudok lenni, ahol kell lennem. Hálát adok, 
hogy olyan tehetséggel lettem megáldva, amit szeretek és minden nap 
csinálhatom.  

 Hogy nem vagyok beteg, és tudok tanulni. 

 Hogy hamarosan itt a szeretet ünnepe és ismét a karácsonyfa körül ülhetünk. 

 Hogy narancs illatú lesz a kezem a gyümölcstől. 

 Hogy hamarosan ismét fehér lesz a táj, és én az ablakon tekinthetem majd meg. 

 Hogy nagyszüleim nem betegek, és otthon maradnak magukat vigyázva. 

 Hálás vagyok, hogy a 2020-as évet betegség nélkül átéltem. 

 Hálás vagyok, mert 5-ös lett a matekdolgozatom, mert jó napom van. 

 Hálás vagyok azért, hogy van étel az asztalon. 

 Hálás vagyok, hogy egészséges a családom és én, online oktatásba is jól megy az 
tanulás. 

 Hála: köszönöm szépen Istenem hogy ma is egészségben felébredtem. 

 A hálám hogy hogy tudunk attól tanulni, hogy Covid-van. 

 Azért vagyok hálás, hogy a fejem fölött van tető, van hova hazajöjjek, anyáék 
szeretik egymást nevelőapummal, és hogy mindenki egészséges. Hálás 
vagyok,hogy a családom nagyon megértő és segítőkész a Covid-19 közben is, 
hálás vagyok,hogy vannak olyan emberek,akár csak ki, akik hajléktalanoknak 
ételt,italt,ruhát adnak,és hogy az egész család egészséges, Hálás vagyok a mai 
napon azért, hogy a matekdolgozatom ötös lett. Ezért nagyon hálás vagyok 
mert számomra sokat jelent. Hálás vagyok még azért, hogy a hétvégén 
elmehettem egy remek disznóvágásra amit nagyon élveztem. Hálát adok a mai 
napon azért, hogy nemrégiben sikerült tesiből is felhoznom magam ötösre. 
Sokat dolgoztam rajta és nagyon örülök neki. Szeretnék még hálát adni azért, 
hogy karácsony második napját idén is a nagymamáméknál tölthetjük. 


