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YSGOL ECO 

 

Mae Ysgol Uwchradd Tywyn wedi 

cychwyn cynllun Ysgol Eco yma yn yr 

ysgol. Mae'r pwyllgor, sy'n cynnwys 

athrawon a disgyblion yn cwrdd bob 

amser cinio ar ddydd Iau yn y    Ga-

nofan Adnoddau.   

 

Ymhlith y nifer o brosiectau mae'r 

grwp wedi eu cario allan, mae arolwg 

ar ail gylchu, rheoli gwastraff, 

sbwriel ayyb.  Yn ddiweddar cafodd 

yr ygol ddiwrnod 'heb olau' - ni 

ddefnyddiwyd golau o unrhyw fath 

yn yr ysgol am ddiwrnod    cyfan.  

 

Mae'r grwp yn hynod frwdfrydig a 

gweithgar - yn ddiweddar mae'r  

ysgol wedi derbyn bin ar gyfer       

ailgylchu tescstiliau ac esgidiau. Fel-

ly os  oes gan unrhyw un gyfraniad, 

dowch â  nhw i'r ysgol.   

 

Mae'r ysgol wedi ennill gwobrau  

Arian ac Efydd ac yn gweithio tuag 

at yr wobr Aur -- dyma  darged a 

chyrhaeddiad gwych ! 

 

YR ADRAN GELF/TECSTILIAU 

 

Cystadleuaeth yr Urdd 

 

Llongyfarchiadau i Erin Botchett, ail 

yn gystadleuaeth ffotograffiaeth. 

 

Taith i Lerpwl Blwyddyn 10 Celf a 

Thecstilau. 

 
Mwynhaodd grŵp daith  i Lerpwl am 

ddiwrnod i edrych ar waith celf    

gyfoes yn Galeri Tate Lerpwl a 

thynnu lluniau yn ardal Doc Albert,  

gyda   dipyn bach o therapi  

adwerthu i orffen! 
 

 

 
 

‘Fruits’ ffasiwn Siapaneaidd 

Blwyddyn 10 Tecstilau 

 

Ar gyfer y prosiect Diwylliant      

Cyfoes Japaneaidd rydym wedi as-

tudio ffasiwn ddiddorol pobol ifanc 

Japan, am ran o’r gwaith, roedd y 

merched yn cael cyfle i steilio eu 

hunan yn arddull y ‘Fruits’. 
 

CERDD TGAU  Noson Sglodion a 

Physgod. 

 

Nos Fercher 6 Mai 2010  o 5 - 8yh. 

cynhaliwyd y digwyddiad hynod bob-

logaidd yma.  

 

Cynhaliwyd sesiwn adolygu dwys, 

gyda gweithgareddau ac  adnoddau 

wedi eu paratoi. Cafodd y disgyblion 

y cyfle i ofyn unrhyw gwestiwn am 

yr arholiadau ac hefyd ymarfer ateb 

cwestiynau  a gwrando ar geddori-

aeth er mwyn gweld arddull ayyb. 

Cafwyd glodion a physgod am 6.00yh 

- Skippys yn dod â nhw !! 

Cystadleuaeth Urdd - Erin Bootchett Ail  

Bws Mini - Mae’r Bws Mini ar gael 

i’w logi gan gymdeithasau lleol.  Am 

fwy o wybodaeth cysylltwch â Lyn-

sey yn yr ysgol. 

Mrs Lewis  gyda aelodau o’r pwyllgor 

 Eco ac ei Tystysgrif Gwobr. 

 



Rotari  - Cerddor Ifanc y Flwyddyn 

 

Er fod yr rhan fwyaf o'r disgyblion  y ystod mis 

Mawrth yn brysur gyda'r sioe BOYBAND,  cafwyd 

nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer yr wobr Cerddor 

Ifanc y Flwyddyn. Daeth dros 60 o ddisgyblion i'r 

rhagbrofion a chafodd Mrs Leigh McCulloch a Mr 

Tudur Jones y dasg anodd iawn o  ddewis 15 disgybl i 

fynd drwodd i'r rownd derfynol ar 15 Mawrth yn y 

Neuadd Gymunedol.  Y beirniad oedd Mr Huw      

Warren, y cerddor jazz enwog. Mae ei ddylanwad ef 

ym myd jazz  wedi bod yn allweddol ac mae wedi en-

nill nifer o wobrau - ee  gwobr y BBC am  ddyfeisi-

adau newydd. 

 

Dyma ganlyniadau y dosbarthiadau: 

Dosbarth A : Dosbarth Dechreuwyr 

Gwobr gyntaf - £25   

Lewis Sayes -Blwyddyn 7 -  Lleisiol. 

Ail Wobr - £15 - Elfed Selman - Blwyddyn 7 - Piano  

Hefyd yn cystadlu oedd 

Becky Lewis - Blwyddyn 7 - Lleisiol 

Alexander Duncan - Blwyddyn 6( Pen y Bryn ) - Piano  

Tomos Williams - Blwyddyn 7 - Lleisiol 

 

Dosbarth 1 - Dosbarth Sylfaenol: 

Gwobr Gyntaf - £50  

Lois Evans - Blwyddyn 9  -   Lleisiol 

Ail Wobr -   £25  

Trystan Besent - Blwyddyn 7 - Piano  

Hefyd yn cystadlu oedd 

Kim Watkins - Blwyddyn 9 - Clarinet 

Lucy Green - Blwyddyn 10 - Lleisiol. 

Carys Selman - Blwyddyn 9 - Piano 

 

Dosbarth 2 . Dosbarth Uwch 

 Yr wobr gyntaf  ( £75) i'w rhannu rhwng Sion Rhys 

Jones ( Ewffoniwm) ac Owen Teague ( Piano) . - y 

ddau ym Mlwyddyn 11. 

 

Rhaid crybwyll hefyd yr rhai ddaeth i'r brig yn      

nosbarth 2 - Disgyblion Blwyddyn 11 - Edward Jones  

(Trombone), Heledd Besent ( lleisiol), Mikaela Wilkes 

(Clarinet), ac hefyd drwy wahoddiad enillydd y 

llynedd, Ifan Davies (cornet). Mae'r 6 disgybl yma 

wedi cydstadlu bob blwyddyn yn ystod eu gyrfa yn  

Ysgol Uwchradd Tywyn ac wedi ennill nifer o 

wobrwyon yn y gystadleuaeth yma . Maent wedi codi 

safon y gystadleuaeth ac wedi bod yn ddylanwad da i 

rai o'r disgyblion fyddai yn  dymuno cystadlu - maent 

hefyd wedi hybu cerddoriaeth drwy y gymuned. 

Diolchwn iddynt am eu dylanwad  a'u brwdfrydedd a 

dymunuwn iddynt y gorau i'r dyfodol yn eu gyrfa ym 

myd cerddoriaeth. 

 Diolch, fel arfer, i'r Clwb Rotari Tywyn am eu       

cefnogaeth i'r achlysur yma ac yn arbennig i Tudur 

Jones am ei holl waith caled. 

 

 

 

Dosbarth Awyr agored yng Nghanolfan RSPB Ynys Hir 

 

Ar ddiwedd Ebrill, treuliodd disgyblion Blwyddyn 7  ddi-

wrnod yng Nghanolfan RSPB Ynys Hir fel rhan o'u 

gwaith yng Ngwyddoniaeth a Daearyddiaeth dros dymor 

yr haf. Wedi croesawu ymweliad yn gynharach yn y 

flwyddyn gan Monica Lloyd Williams a Jenny Dingle 

(athrawon maes yn Ynys Hir), roedd y disgyblion yn 

awyddus i weld y gwahanol gynefinoedd o gwmpas      

warchodfa natur, ac i ddysgu mwy am y gwaith sydd yn 

mynd ymlaen yna i hybu bywyd gwyllt.  

 

Yn ystod y diwrnod, cafodd y disgyblion ymweld â  

choedwig  yn cynnwys coed brasddeiliog gyda gwahanol 

flodau'r gwanwyn  (blodyn y gwynt, briallu a suran y 

coed) yn lliwio y goedwig, morfa heli, llynoedd dwr ffres 

a golygfeydd ar draws aber yr afon Ddyfi. Gwelsant  

wahanol adar yn cynnwys gwydd canada, creyr, a phioden 

y môr.  

 

Yr weithgaredd mwyaf poblogaidd oedd  dowcio yn un 

o'r sianeli draeniad yn yr warchodfa. Gan fod digon o 

rwydi i bawb, yn fuan iawn  llanwyd potiau a hambyrddau 

gyda madfallod, mursenod, crethyll a sgorpionau dwr hyd 

yn oed.  

Ond dychwelwyd y cyfan i'w cynefin ar derfyn y sesiwn.  

Cwympodd un disgybl i'r dwr yn ystod hyn i gyd !  Mae'r 

gwaith maes yma yn Ynys Hir yn  rhan o astudiaeth  

bïospher y Dyfi ( un o'r ddau warchodfa bïospher 'new 

Style' UNESCO  sydd ym Mhrydain) ar gyfer Blwyddyn  

- dyma adnodd gwerthfawr iawn ac mor agos! 



 5 x 60  

Unwaith eto y tymor yma, mae clwb 5x60 

wedi bod yn hynod boblogaidd, gyda llawer o 

ddisgyblion yn dod at eu gilydd amser cinio 

ac ar ôl yr ysgol, i fwynhau gweithgareddau 

fel pel fasged, tenis amser cinio. Cynhaliwyd 

hefyd gystadleuaeth griced rhwng y  

blynyddoedd a chystadleuaeth peldroed i 

flynyddoedd 7 ac 8  - hyn  i gyd yn 

llwyddiant mawr. 

 

 Mae'r 'cheerleading' ar ôl yr ysgol  yn 

llwyddiannus iawn, ynghyd â'r tenis, multi 

gym, nofio, criced, trampolinio a syrffio. 

 

Cyrhaeddodd David West 50,000 medr wrth 

rwyfo dan do  yn ddiweddar a chyrhaeddodd 

Katie Curtis 25,000 medr. Derbyniodd y 

ddau dystysgrif a gwobr am yr orchest yma 

gan Concept 2 ( y cwmni oedd yn benthyg y 

rhwyfau i ni) . Trueni fod yn rhaid 

dychwelyd y peiriannau rhwyfo.  Byddai yn 

wych petai yr ysgol yn  medru cael rhai ar 

gyfer y dyfodol gan eu bod yn cael eu def-

nyddio ar draws y cwricwlwm.  

 

Rydym wedi ennill cwpan hoci lefel U12 ac yn 

ddiweddar wedi cymryd rhan mewn  gwyl 

griced. Roedd 3 enillydd yn y gystadleuaeth 

syrffio gyntaf erioed rhwng  Tywyn a 

Penglais, gynhaliwyd yn Borth. 

 

Ym mis Medi gobeithiwn gyflwyno 

gweithgareddau newydd - yn cynnwys dawns  

(ffitrwydd), golff, bocsio,  a chanwio a 

gweithgareddau awyr agored eraill. 

 

 Roedd gennym hefyd nifer o ferched yn 

cymryd rhan yn yr 'Race for Life' yn Aber-

ystwyth... rhyngddynt,  casglwyd y swm an-

rhydeddus o £405 tuag at ymwybydaiaeth o 

Gancr y Fron. 

BOYBAND 
Yn ddiweddar cafwyd 

perfformiad hynod lwyddi-

annus o'r sioe gerdd 

'Boyband'  yn Ysgo l 

Uwchradd Tywyn. 

 

 Daeth nifer fawr o ddisgy-

blion, y staff ac aelodau o'r 

gymuned at ei gilydd i 

sicrhau bod y perfformiad 

yma un bythgofiadwy. 

Mae'r wefr yn dal i dreiddio drwy'r gymdeithas, hyd yn oed wyth-

nosau wedi y perfformiadau. 

 

 Roedd y gerddoriaeth yn llawn egni gyda'r gynulleidfa ar eu traed 

yn clapio a dawnsio drwy gydol y sioe. 5 o ddisgyblion Blwyddyn 11 

oedd yn chwarae rhannau y 5 aelod y band - byddai eu perfformi-

adau yn gwneud i Simon Cowell gymryd sylw ! 

 

Roedd eu hactio yn ddoniol dros ben, ond hefyd yn brofesiynnol - 

byddent wedi edrych yn gartrefol ar unrhyw lwyfan yn y West 

End ! 

 

Cyfansoddwyd y caneuon i gyd gan gyn ddisgyblion a chan aelodau 

y band Freedom -  caneuon a cherddoriaeth hynod wefreiddiol. 

 

 Dylid talu teyrnged arbennig i gyfarwyddwr y sioe, sef Mrs Leigh 

McCulloch, pennaeth gerdd yr ysgol. Hi oedd yr ysbrydoliaeth y tu 

cefn i hyn ac yn sbardun i'r disgyblion i berfformio mor wych.  

 

Oes, mae talent yn Nhywyn -- am flynyddoedd i ddod. 

 

Mewn cystadlaethau drefnwyd gan y 'Daily Post' yn ddiweddar - 

'Britain's Got Talent',  enwebwyd Ysgol Uwchradd Tywyn gan 

Gwyneth Davies ( Swyddog Ieuenctid yr ysgol) am eu perfformiad 

diweddar o 'Boyband'.  Wedi cryn bleidlesio ar lein a chnoi 

ewinedd, daeth yr ysgol i'r pump cyntaf  yn y gystadleuaeth, yr 

unig ysgol uwchradd yng Ngwynedd i gyrraedd y safon yma .  

Daeth yr ysgol yn ail yn y gystadleuaeth bwysig yma a hoffwn ddi-

olch i bawb fu'n pleidleisio mor ddygn ar eu rhan. Dyma orchest 

arbennig i'r ysgol - rydym yn bendant wedi rhoi Tywyn ar y map i'r 

rhai sydd yn chwilio am dalentau. 
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