Nasi uczniowie o III LO :)
&
Lubię moją szkołę, bo jest tu zawsze wspaniała atmosfera, nauczyciele
są wyrozumiali, życzliwi i zawsze pomogą w trudnych sprawach.
Paulina kl.II
&

W III LO jest przyjazna atmosfera i pracują
tu najlepsi nauczyciele od języka angielskiego.

Nikola kl.III
&

Lubię moją szkołę, ponieważ w sklepiku sprzedają
dobre pizzerinki (z pieczarkami najlepsze). Dominik kl.II
&

W III LO nigdy nie jest nudno, ponieważ są tu najlepsi
ludzie. Weronika kl.I
&
Moja szkoła jest świetna, ponieważ często są organizowane tematyczne dni
w szkole, w które można dostać super nagrody. Gabrysia kl.III

&
Lubię moją szkołę, bo zmieniła pewne schematy życia dzięki
nauczycielom, którzy znakomicie uczą ( przede wszystkim życia ).

Kasia kl.III

&

Lubię moją szkołę za najlepszych nauczycieli pod
słońcem <3 Zuzanna kl.III
&

Lubię moją szkołę, ponieważ panuje tu dobra atmosfera.
Patrycja kl.I
&

Lubię moją szkołę za interesujący sposób
prowadzenia zajęć. Mateusz kl.II
&

Moja Szkoła jest idealna, ponieważ uczą w
niej nauczyciele z pasją, dobrze tłumaczą
materiał i pomagają rozwiązywać problemy. Ola
kl.III

&

Lubię moją szkołę, ponieważ panuje w niej miła atmosfera, nauczyciele są pomocni oraz
tłumaczą materiał w zrozumiały dla nas sposób. Paweł kl.I

&

Lubię moją szkołę, ponieważ mogę w niej być
sobą. Wiktoria kl.I

&

Lubię moją szkołę, bo jest w niej miła atmosfera. Dawid kl.III
&

W III LO jest naprawdę fajnie, bo atmosfera jest
świetna a dodatkowym plusem jest to, i ż każdy
może wyglądać, jak chce. Natalia kl. III
&

W III LO jest kozacko, bo każdy może robić to, co lubi i się w tym
rozwijać, nauczyciele są bardzo pomocni, a uczniowie mają
pomiędzy sobą naprawdę miłą i fajną atmosferę. Bartek kl.II
&
III LO jest najlepszym liceum w Rzeszowie,
bo jest super atmosfera, nauczyciele są bardzo
mili i uczą nas bardzo dobrze oraz w tej szkole
spędza się najlepsze lata naszego życia.

Ania kl.II

&
Lubię 3LO, ponieważ daje mi szanse na połączenie
rozwoju mojej sportowej pasji wraz z nauką na wysokim
poziomie. Wojtek kl. II

&

Lubię moją szkołę za to, że jest tu normalnie.
Wiola kl.III
&
III LO jest spoko. Kuba kl.II

&

Moja szkoła jest mega, bo chodzą do niej fantastyczni ludzie no i
nauczyciele też są w porządku. Patryk kl.II
&

III LO to miejsce dla każdego. Tomek kl.II

&

Lubię moją szkołę za wspaniałych ludzi,
których tu poznałam. Justyna kl.III

