
 

9. E osztály hálaüzenetei 

 

 Ma a finom ételért vagyok hálás. 

 Ma a tiszta időért vagyok hálás. 

 Hálás vagyok, hogy a karantén miatt közelebb kerültem a családomhoz. Sokkal több 
időt töltök velük mióta egésznap itthon ülök. Viszont nagyon remélem, hogy minél 
hamarabb visszamegyünk az iskolába, mert a barátaim már nagyon hiányoznak... 

 Azért vagyok hálás, mert együtt van a családom. Sok új embert ismerhettem meg és 
új barátokra lelhettem. Hálás vagyok azért, is mert jó emberek vesznek körbe és 
bármikor kérhetek tőlük segítséget. 

 Hálás vagyok, azért hogy egészségesen tudhatom a családomat. Azért is nagyon hálás 
vagyok, hogy bejutottam a Bottyánba. 

 Továbbiakban azért is, mert az elmúlt egy évben szereztem pár nagyon jó 
barátot/barátnőt akikben megbízhatok 100% ig és bármikor számíthatok rájuk. 

 Rengeteg mindenért lehetek hálás. Azért például, hogy szerető környezetben élhetek 
illetve a barátaim miatt is. Mindennapi étel. 

 Főként azért, hogy jó családi körülmények között élek. 

 Hálás vagyok, mert a családunkban a vírust, amit én hoztam csak anyukám kapta el és 
neki se lett semmi komolyabb baja. 
Hálás vagyok, mert nekem se lett annyira nagy bajom. 

 -hogy egészséges vagyok 
-hogy a legjobb barátnőmmel tölthetem a mai napot 
-hogy anyukámmal kibékültem 
-hogy nagyon összetartó családom van 
-hogy a barátnőmre bármikor számíthatok és még nagyon sok mindenért 

  



 

 Azért vagyok hálás mert együtt van a családom és velük élhetek 

 Azért vagyok hálás mert sportolhatok mert egézséges vagyok 

 Azért lehetek ma hálás mert minden családtagom egészséges, lett egy barátom és 
minden jól megy. 

 Azért vagyok hálás, mert még így a karantén időszak alatt is tudok találkozni pár 
barátommal. Illetve, hogy tudom tartani a kapcsolatot interneten keresztül is a 
barátaimmal/osztálytársaimmal a kapcsolatot. 

 Hálás vagyok azért hogy a Vak Bottyán tanulója lehetek. Hálás vagyok azért, hogy 
együtt van a családom most is és az ünnepek alatt is. 

 Azért mert még mindenki a családomban jól és egészségesen vészeljük át a mostani 
vírus helyzetet. 

 Hálás lehetek, amiért ma is felkeltem az ágyból. Hálás lehetek édesanyámnak, amiért 
bármikor itt van mellettem, ha a segítségét kérem. Hálás lehetek Édesapámnak, 
amiért dolgozik, így keresve a pénz ételre és a család kívánságaira. Hálás vagyok 
Istennek is, hogy ilyen erős immunrendszerem lett, hiszen a digitális oktatás alatt a 
családban majdnem mindenki 2x lett beteg, kivétel én. :'D 

 Azért vagyok hálás mert mindenem megvan amire nekem szükségem van. Meg az 
hogy normálisan tudom élni a mindennapjaimat. 

 Mindennap hálás lehetek Istennek, amiért erőt adott a rossz napjaimon, és hálás 
vagyok amiért mindig mellettem volt, mikor mindenki más magamra hagyott. Hálás 
vagyok neki, hogy segít kibírni a rosszat. 

 Hálás vagyok a családomért és a barátaimért. 

 Hálás vagyok ma azért, hogy nagyon jó a viszonyom a szüleimmel, és hogy számomra 
minden fontos személynek sikerült egészségesnek maradnia ebben a nehéz 
időszakban. 

 Illetve hálás vagyok azért, hogy a mai napon lehetőségem adódik arra, hogy legális 
keretek között láthassam a barátnőimet, akik már nagyon hiányoztak az életemből. 

  



 

 Hálás vagyok ,hogy egész évben a barátaimmal és a családommal lehettem. Hálás 
vagyok ,hogy egész életemben egészséges voltam. 

 Hogy van mit enni. Hogy van hol aludni. Hogy van mit felvenni. Hogy meleg van. 

 Hálás vagyok hogy van étel az asztalon. 

 Hálás vagyok hogy vannak barátaim. 

 Hálás vagyok hogy van testvérem. 

 Hálás vagyok hogy vannak szüleim. 

 Azért lehetek hálás mert a családommal együtt tudok lenni , sok időt tudunk 
egymásra szánni. Sokat tudok pihenni és kiélvezni teljes egészében a hálaadást. Főleg 
azért lehetek hálás hogy van családom , mert van akinek nincsen családja vagy nem 
teljes a családja. 

 

 

 

 

 


