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TAITH MOROCO 2011 

 
Yn 2011, bydd taith Moroco, 

ar gyfer Blwyddyn 11, wedi 
bod yn ddigwyddiad arbennig 

iawn ar galendr Ysgol 

Uwchradd Tywyn ers 10 
mlynedd.  Yn ystod yr amser 

yma, mae tua 180 o ddisgy-
blion yr ysgol wedi cael y pro-

fiad o dreulio amser yn 
hinsawdd a diwylliant Marra-

kesh, a'r Mynyddoedd Atlas. 

 
 Yn wreiddiol, syniad Mr John 

Schofield oedd y daith yma. 
Dyma atgof Mr Schofield...   

'Yn ystod wythnos gweithgar-

eddau, roedd disgyblion yn 
cymryd rhan mewn taith 

anturus ac yn mwynhau hyn 
yn fawr  - rhai hyd yn oed yn 

dychwelyd i'r ysgol i helpu !  
Yna anfonodd cwmni fanylion 

i ni i benderfynu a fyddem ni 

fel ysgol â diddordeb mewn 
taith anturus dramor. Caw-

som bobl leol i'n cefnogi, ac 
felly leihau y costau.  Cafodd 

pob disgybl fwynhad mawr - 

brodyr a chwiorydd yn mynd 
o flwyddyn i flwyddyn ..ac 

hyd yma, mae pawb sydd yn 
mynd yn cael profiadau ar-

bennig iawn'. 

 
Eleni, bydd 12 o ddisgyblion o 

flwyddyn 11 yn teithio o Lun-
dain i Foroco ar ddiwedd eu 

haroliadau TGAU. Byddant wedi 

treulio y flwyddyn flaenorol yn 
codi arian - hyd at £14,000  

sydd ei angen ar gyfer y daith.  
Wedi codi yr arian eu hunain , 

caiff disgyblion Blwyddyn 11 y 

cyfle i gymryd rhan  ac y cyfle i 
weithio gyda'i gilydd fel tîm cyn 

cychwyn ar y daith i Foroco.  
 

Wedi cyrraedd Moroco, caiff y 
tîm brofiadau anhygoel - y 

farchnad ( souk) yn Marrakesh 

ynghyd a'r acrobats, storïwyr, 
cerddorion a'r rhai sydd yn 

gweithio gyda nadroedd !! 
Gyda'r nos ...popeth yn edrych 

fel caffi mawr awyr agored! 

 
Wrth gwrs mae pob agwedd a’r 

fywyd yn Moroco yn wahanol o 
ran diwylliant - o'r bwyd i'r 

bobl, gwelyau a thoiledau ! Ond 
mae'n sicr y caiff pob un sydd 

yn mynd ar y daith yma i 

Foroco brofiadau arbennig fydd 
yn parhau yn eu meddwl am 

weddill eu hoes. 
 

 Hyd yn hyn, mae'r tîm ar gyfer 

Moroco 2011 wedi llwyddo i 
godi £6000 ond mae tipyn o 

ffordd i fynd eto i gyrraedd y 
targed o £14,000.  Mae nifer o 

gynlluniau i godi arian ar y 

gweill yn ystod y misoedd 
nesaf, felly rhowch eich 

cefnogaeth ble gallwch - pwy a 
wyr ... mewn rhai blynyddoedd, 

chi fydd yn mynd !!! 

 
Teithiau Ysgol 

Taith yr Eidal 
Mae'r adran Ddaearyddiaeth ar 

hyn o bryd yn trefnu taith i  

Sorrento ar gyfer Blwyddyn 10 
ac 11. Bydd hyn yn digwydd ym 

mis Chwefror  2011.  
 

Bydd yn mynd i Vesuvius ac 
hefyd i Pompeii. Caiff disgyblion 

y cyfle hefyd i ymweld â Campi 

Flegri, Solfatara ac arfordir 
Amalfi. 

 
Y gost  - £560 - yn dibynnu ar y 

rhifau. 

 
Taith Efrog Newydd 

Mae'r trefniadau ar y gweill - ar 
gyfer Chwefror 2011 

 
* Siopa  

* Gweld y ddinas 

 
Aros yn yr Hotel Comfort Inn 

Chelsea, hyn yn cynnwys 
brecwast . 

 

Trefnwyr : Mr Simon Newby a 
Mrs Rhian Davies. 
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Taith Sgïo 

Mae'r disgyblion wedi dangos diddordeb mewn taith i 
Andorra neu yr Eidal yn ystod hanner tymor Chwefror 

2012. Amcangyfrif o'r gost yw  £750 y person. Mwy o 
wybodaeth yn nes i'r amser... Mr Huw Williams sydd yn 

trefnu. 
 

 
Paris 2010 

Gadawodd 47 o ddisgyblion Dywyn am 12.30 fore Iau, 28 

Hydref - i gychwyn taith 4 niwrnod i Baris.  Cawsant y 

cyfle i  fynd i fyny Twr Eiffel, cerdded i lawr y Champs 
Elysees, ymweld â 'Le Musee du Louvres', taith ar yr afon 

Seine, a mwynhau  Montmartre ac wrth gwrs .... flasu 
malwod ! 

 
Daeth yr ymweliad i ben ym Mharc Astrix... thema Hal-

loween. 

 
Roeddem yn ôl fore Llun - yn treulio gweddill y diwrnod 

yn cysgu... i ddod dros y cyffro ! 
 

' Uchafbwynt  daith i Ffrainc oedd mynd i fyny Twr Eiffel 

ac edrych ar yr olygfa. Roedd yn ddiwrnod braf heulog, 
ac yn bosibl gweld am filltiroedd. Roedd teithio ar y fferi 

yn brofiad da. Roedd y daith i gyd yn werth chweil ! 
 

Robin Church 

 
Hoci 

Cafodd tîm hoci bechgyn Dan 14  lwyddiant mawr yn y 
Twrnament Hoci yn yr Wyddgrug, Sir Fflint yn ddiweddar. 

Aethom a dau dîm yno. Tîm yn datblygu yw'r Tîm B ond 
cafwyd hoci o safon dda ganddynt a daethant yn 

chweched. Chwaraeodd y Tîm A bechgyn yn hynod dda , 

yn ennill pob un o'u gemau yn yr adran - chwarae yn 
erbyn Eirias, Dinas Bran ac Ysgol Uwchradd Dinbych.   

 

Yn y rownd derfynol roeddynt yn erbyn Rhyl, a chyda'u 
sgliliau a gwaith tîm, daethant yn fuddugol - 5 - 0 .  

Dyma aelodau o'r tîm buddugol: Myles Langston ( Cap-
ten), Lewis Hughes, Harry Bennett, Elfed Selman, Alex-

ander Duncan, Jamie Tomkins, Iwan Williams ( Gôl),  

ond rhaid hefyd longyfarch David West, Adam Watkins, 
James Payne, Owen Parton, Trystan Besent, Harry 

Cruicshank a Duncan Langston sydd yn gwella yn 
gyflym iawn. 

 
 

 



Diwrnod Gwobrwyo 

 
Ar 15 Hydref , cynhaliwyd diwrnod gwobrwyo i  longyfarch 

y disgyblion ar eu llwyddiant yn y gwahanol    feysydd. 
Croesawodd Mrs Helen Lewis ( Pennaeth Mewn Gofal) 

bawb i'r dathliad, gan ddiolch iddynt am ddod.  Cyfeirodd 

hefyd at wasanaeth PC Ifor Williams yn y gymuned a'i  
gysylltiad gyda'r ysgol. Dywedodd PC Williams mor falch 

oedd o gael y cyfle i  fod yn rhan o'r gymuned ac i 
wasanaethu yr ysgol. 

A l - l a n 
o 380 

o 

ddisgyblion, cafodd 8 wobr bresenoldeb llawn. Dyma nhw 
- Katy Ellis, Ffion Hall, Myles Langston,. Bethan Morgan, 

Ryan Pereira, Sophie Pughe, Rhys Roberts a Seb Wood.   

Rydym yn falch ohonynt i gyd. 

 

Cafwyd perfformiad o 'Hot and Cold' gan Katy Perry ar yr 
Ukuleles gan y grwp merched ( angen enw i'r grwp 

yma !). Roedd pawb wedi mwynhau, hefyd y 

merched...mae'r ukuleles wedi dod yn boblogaidd iawn - 
fel y dywed Mrs L Mc Culloch ... mae yn newydd ac yn 

denu pobl. 
 

Daeth rhai o gyn ddisgyblion Blwyddyn 11 i dderbyn eu 

gwobrau. 
 

Cafwyd gwobrau am y canlyniadau TGAU gorau - un o'r 

rhain oedd Paul Welsh oedd wedi llwyddo yn arbennig iawn. 

Cafwyd hefyd wobrau Cerddor Ifanc y Flwyddyn , sef Lois 
Evans, Sion Rhys Jones, Lewis Sayes ac Owen Teague. Enil-

lydd cystadleuaeth Cogydd Ifanc y Flwyddyn oedd Rosie 
Gray-Jones. 

 

Yna, daeth Trystan Besent i chwarae Honky Tonk Piano 
Rag.  

 
Dymunodd Mrs Edwards a Mr Williams ddiolch i Mr Dylan 

Evans a Mr Paul Chesworth am eu cefnogaeth wrth noddi’r 
tim rygbi a prynu crysau newydd iddynt. Y  rhai mwyaf 

llwyddiannus ac yn ennill pwyntiau  ar y diwrnod mabol-

gampau oedd Ed Powl-Jones a Daisy Bradshaw.  Yn ystod y 
diwrnod mabolgampau ... gwelwyd fod athrawon hefyd yn 

gystadleuol . Mae pawb mewn tîm - disgyblion, athrawon a 
phawb sydd yn helpu.  Dyma diwrnod sydd yn dangos 

diddordeb pawb ac sydd yn gwobrwyo cyrhaeddiad pawb. 

 
Roedd hefyd wobrau i - Tom Carroll-Brentnall a Rebecca 

Edwards am waith gyda Film 15. Ennillodd Charlotte Ed-
mondson gystadleuaeth sboncen dan 18 ...mae hi yn awr 

yn 4ydd yng Nghymru . 
 

I gloi y prynhawn, cafwyd cân gan Lois Evans.  

 

Diolchodd Mrs Lewis i bawb am ddod. 

 
Gweithdy Graffiti gan yr Artist Kieran, Blwyddyn 

10/11 Celf 

 

 
 

 

 
 

Cerfluniaeth Ynysymaengwyn wedi ei ysbrydioli  gan yr art-
ist Andy Goldsworthy  



 
Ddydd Gwener 15 Hydref, bu'r GIRL GROUP yn perffor-

mio am y tro cyntaf ar ddiwrnod gwobrwyo yr ysgol. - 
15 o ddisgyblion Blwyddyn 8 - Blwyddyn 11 yn perffor-

mio eu trefniant hwy o 'Hot and Cold' - Katy Perry. 

Perfformiad gwych. Da iawn ferched. 
 

Mae hefyd grwp bechgyn... byddant yn perfformio am y 
tro cyntaf yng Nghyngerdd Nadolig yr ysgol ar 14 Rhag-

fyr. 

 
Bydd hefyd ' Christmas By Candlelight' . Dydd Iau 

16ed Rhagfyr yn yr Hen Neuadd Ysgol. 
 

 

Blwyddyn 9 + 10 

Paratodd disgyblion blwyddyn 10 fwyd blasus iawn 

ar gyfer noson agored y Rotari.  Roedd y Rotari yn 

hapus iawn gyda’r bwyd. 

 

Clwb Interact Dysynni 

Cynhaliwyd disgo Calan Gaeaf i flynyddoedd 7.8 a 9 

Dydd Mercher 20ed Hydref .  Disgo gwisg ffansi oedd 

hwn ac roedd wobr i’r wisg ffansi orau. 
 

Enillwyd y wobr gan Tristan McCay a oedd wedi ei wis-
go fel dewin.  Tim Kendall oedd DJ y noson. 

 

Grwp Interact 
Ava MacPherson  - Arlywydd 

Amber Jukes        - Ysgrifennydd 
Sophie Unsworth - Trysorydd 

 

 

 

CERDD 

 

Mae Adran Gerdd yr ysgol wedi gweld effaith a phwer yr 
UKULELE ! 

 
 

Dehongliad o gitâr y Portuguese, y 'cavaquinho' o Hawaii 

yn yr 19 ganrif yw'r offeryn hyfryd yma. Credai y Frenhines 
Lili'ukoalani ei fod yn tarddu o'r geiriau o Hawaii 'uku'  sydd 

yn golygu ' rhodd' a 'lele' sydd yn golygu'i ddod'.  Felly dy-
ma - ' y rhodd ddaeth yma'. 

 

Cyflwynwyd yr ukulele oi bobl Hawaii gan bobl o Portugal a 
daeth yn boblogaidd yn yr UD yn ystod yr 20fed ganrif - ac 

wedyn ledled y byd. Cofiwn am George Fromby  
( 1904 - 1961). perfformiwr heb ei ail.   

 
Erbyn hyn mae grwpiau fel 'The Ukulele Orchestra of 

Great Britain' wedi hyrwyddo poblogrwydd yr Ukulele. 

Yma yn Ysgol Uwchradd Tywyn,  rydym yn ddiweddar wedi 
prynu 15  Ukulele soprano i'r adran ac mae pob disgybl ym 

mlwyddyn 7, 8 a 9 wedi cael y cyfle i chwarae yn ystod 
gwersi cerdd - maent wedi bod yn llwyddiant mawr.  O 

ganlyniad,  mae tua 40 o ddisgyblion wedi prynu ukuleles 

eu hunain - hefyd rhai rhieni a staff.  Mae disgyblion TGAU 
hefyd yn eu defnyddio yn eu gwaith cyfansoddi a pherffor-

mio. 
 

 Yn naturiol felly, ffurfiwyd deuawdau, triawdau a grwpiau 

yn yr ysgol  -- miwsig yr ukuleles yn yr adran amser egwyl, 

cinio ac wedi'r ysgol.  
 

 

 
 

 



cyfarfod bob wythnos amser cinio yn y Llyfrgell. 

Croeso i ddisgyblion i ymuno â'r grwp. 

 
Byddai hyn yn hybu gwaith tîm ac yn dangos 

dealltwriaeth a  chyfle i gydweithio i ddangos 
ysgol sydd yn parchu a gofalu am yr 

amgylchedd. 

 

Dydd Iau, 20 Hydref, cynhaliodd y grwp Ysgol 
Eco, dan arweinaid Miss Gwyneth Davies, ein 

Swyddog Ieuenctid,  sesiwn blasu ffrwythau - i 
hybu bwyta yn iach a dangos manteision  bwyta 

a dewis bwyd iachus.   

 
Cynhaliwyd cystadleuaeth cerflunio ffrwythau ar 

gyfer Bl 7 ac 8 gyda Mrs Lewis yn beirniadu.   
 

Yr enillydd oedd Matthew Williams - cerflun o 
ymenydd - realistig iawn ! 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Cystadlaeuthau 
Cafodd disgyblion Bl 7 y dasg  o gynhyrchu pos-

teri i hysbysu y  Noson Gwis drefnwyd gan 

GRhAaCh - rhoddir gwobr am y tri poster gorau  
ym mhob adran. Gobeithiwn y bydd hwn yn 

llwyddiant mawr - er mwyn cefnogi disgyblion yr 
ysgol. Bydd y GRhAaCh yn parhau i geisio codi 

arian i ddodrefnu y Neuadd Gymunedol. 

 
Dyddiad y Cwis yw Rhagfyr y 13ed. 

Cynllun Darllen 

 

Yn dilyn llwyddiant y cynllun darllen Cymraeg y 
llynedd, penderfynwyd y byddai disgyblion Blwyd-

dyn 7 unwaith eto’n cael y cyfle i wella eu sgiliau 
darllen drwy fynychu’r cynllun darllen Cymraeg.  

Ers tair wythnos bellach, mae criw o 14 o ddisgybli-
on o flwyddyn 9 a wnaeth geisiadau i fod yn gyfeil-

lion darllen yn cynorthwyo criw o 14 o ddisgyblion o 

flwyddyn 7 wirfoddolwyd i fod yn rhan o’r cynllun 
am gyfnod o 8 wythnos. 

 
Clwb Clebran 

Dyma glwb newydd ar gyfer disgyblion sydd eisiau 

manteisio ar y cyfle i glebran yn Gymraeg dan ofal 
Mrs Eirlys Griffiths. 

Ar hyn o bryd mae criw bychan o ddisgyblion a fyn-
ychodd Yr Uned Iaith yn cyfarfod ar ddydd Llun a 

Gwener yn y Llyfrgell.  Nod y clwb yw atgyfnerthu 
sgiliau llafar disgbylion a fynychodd yr Uned iaith, 

ond mae croeso i unrhyw un arall fynychu’r clwb yn 

ogystal. 
 

Clwb Yr Urdd 
Yn ystod y tymor, cynhaliwyd clwb yr Urdd bob am-

ser cinio dydd Iau gydag amrywiaeth o weithgared-

dau llawn hwyl. 
 

Dwi’n 14 
Cafodd pedwar disgybl eu cyfweld i’r cylchgrawn 

Iaw!  Bydd cyfweliadau’r disgyblion i’w gweld yn y 
cylchgrawn ar wefan Iaw yn y dyfodol agos.  

 
 Ysgolion Eco 

 

Mae Ysgol Uwchradd Tywyn yn un o'r ddwy ysgol 
yng Ngwynedd sydd yn cymryd rhan yn yr ymgyrch 

yma.  Ar hyn o bryd cynhelir cyfarfodydd bob dydd 
Iau, i drafod syniadau gyflwynir gan disgyblion. 

Caiff unrhyw un ymuno, ond y disgyblion sydd yn 

cymryd y rhan flaenllaw yn y cyfarfodydd.  Mae 



ROTARI COGYDD IFANC Y FLWYDDYN 

 
Cynhaliwyd gystadleuaeth Cogydd Ifanc y Flwyddyn y 

Rotari ar nos Fawrth 3oain o Dachwedd.  Roeddwn 
ni’n falch o groesawu Mr Brian Webb a Mr Robert 

Hughes i feirniadu.  Mae Mr Webb yn gogydd gyda 

seren ‘Michelin’ a perchennog gwesty Tyddyn Llan yng 
Nghorwen, a Robert Hughes wrth gwrs yn gyn 

berchennog o’r Penhelig Arms, Aberdyfi, yn ogystal a 
bod yn llywodraethwr yma. 

 
Roedd yna 8 o ddisgyblion yn cystadlu, 4 o flwyddyn 

10, a pedwar o flwyddyn 11 - pawb ohonynt yn cym-

ryd Arlwyo fel pwnc TGAU gyda Mrs Menna Williams 
yn eu dysgu a’u cynorthwyo. 

 
Thêm y gystadleuaeth oedd ‘Bwyta’n Iach’ gyda’r 

disgyblion yn paratoi amrywiaeth o brydau blasus.  

Roedd y beirniaid yn canmol y bwyd a’r ffordd oedd y 
cystadleuwyr yn gweithio. 

Stephanie Barker (10), 
Huw Davis (11) 

Mariko Harris (11) 
Lucy Hewins (10) 

Jake Merrick (10) 

Chloe Parsons(11) 
Henry Severn-Benson (10) 

Nicola Simkiss (11 
 

Canlyniadau clos iawn oedd ar ddiwedd y 

gystadleuaeth gyda 1 marc rhwng y tri buddugol - 
llongyfarchiadau mawr i Chloe Parsons ar ddod yn 

gyntaf, Huw  Davis yn ail a Nicola Simkiss yn drydydd.  
Bydd Chloe yn cystadlu yn y rownd nesaf ym mis 

Chwefror. 
 

Hoffwn fel ysgol, ddiolch i’r Clwb Rotari am noddi’n 

gystadleuaeth yma yn ogystal a Cerddor Ifanc y 
Flwyddyn, a’r cyfle i dri/dair o’r disgyblion fynd ar gwrs 

3 wythnos i ‘Outward Bound Ullswater’.  Y 3 lwcus 

fydd yn mynd yn 2011 fydd Stephanie Barker, Sophie 

Unsworth, a Nikki Williams, wedi eu dewis ar ôl rhoi 
cais ar ffurf llythyr, a cael cyfweliad gan Mr Keith 

Lycett a Mr John Sidebottom o’r Clwb Rotari.  
Longyfarchiadau i’r 3. 

 

Mr Cartwright , Chloe Parsons, Mr B Webb a Mr Rob-
ert Hughes 

 

 
 

 

Eto eleni bu'r disgyblion yn brysur yn creu bocsys 

anrhegion ar gyfer yr ymgyrch "operation Christmas 

Child". Llwyddodd dosbarth 8T greu 26 o focsys!! sef 
un ur un, da iawn chi. 

 

 


