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PROSIECT YSGOLION ECO

LLWYBRAU I’R BRIG

Mae'r Pwyllgor Ysgol Eco wedi bod yn brysur iawn yn ddiweddar
yn trefnu nifer o gynlluniau. Mae Banc dillad yr ysgol yn
llwyddiant mawr - lleolir y bin yng nghefn y Neuadd Newydd felly cofiwch, os oes gennych unrhywbeth fyddai o ddefnydd .. .
rhowch yn y bin ! Mae'r ysgol yn derbyn arian am y tecstiliau.

Yn ddiweddar ennillodd disgyblion
Blwyddyn 10 lefel 1 OCN mewn Sgiliau Ysgrifennu Caneuon a chwarae
offerynnau cerdd. Trefnwyr y cwrs
oedd ' Llwybrau i'r Brig' - cynllun dan
ofal yr Urdd. Roedd y cwrs yn parhau
am 6 wythnos. Dyma'r disgyblion
llwyddiannus Tiffany Airey, Charley
Stanley, Cameron Turner, a gemma
Young . Llongyfarchiadau mawr i'r
cerddorion talentog yma.

Mae'r grwp hefyd wedi bod yn cynnal, yn rheolaidd, 'rambles
ysbwriel' ar ôl yr ysgol ar nos Iau. Yn ddiweddar cynhaliwyd
diwrnod 'Smoothie' ble roedd y grwp yn gwerthu 'smoothies'
blasus, iachus i'w cyd ddisgyblion. Mae'r Pwyllgor Eco yn
cyfarfod bob dydd Iau ar amser cinio ac mae croeso mawr i bob
aelod newydd.
PROSIECT GARDDIO
Yn ddiweddar, dechreuwyd Prosiect garddio Ysgol Uwchradd
Tywyn yng Ngorsaf y dref. Yma, bu grwp o wirfoddolwyr yn
gweithio yn ddiflino i glirio rhan o blatform yr orsaf. Y gwirfoddolwyr oedd, y Cynghorydd Alun Wyn Evans, Mr Barry Shellis ,
( Adeiladwyr Brook Street), Mr Monty Edwards, Mrs Heather
Hall a Gwyneth Davies ( Arweinydd y Prosiect). Derbyniodd yr
ysgol grant oddiwrth 'Crimebeat' Heddlu Gogledd Cymru i'w
helpu gyda'r prosiect yma. Gall rhywun sydd â diddordeb mewn
helpu gyda'r prosiect yma gysylltu â'r ysgol. Gobeithiwn y bydd
y gymuned gyfan yn elwa o waith ac ymdrech y bobl ifanc i
wneud y rhan yma o'r dref yn daclusach ac yn fwy

deniadol.
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CYNHADLEDD YSGOL BIOSPHER DYFI
Ddydd Mawrth, 10 Mawrth 2011, cyfarfu grwp o ddisgyblion Blwyddyn 8 â disgyblion ysgolion yr ardal mewn
Cynhadledd Ysgol Biospher Dyfi yng Nghanolfan Technoleg Amgen, Machynlleth.

Dosbarth 1 - Sylfaenol
Cyntaf - Jake Hutchinson, Blwyddyn 9 -...piano
Ail
- Holly Hughes,

Drwy gyfrwng cyfres o weithgareddau a gweithdai,
cawsant ddysgu am fwyd wedi ei gynhyrchu yn lleol,
dulliau adeiladu cynaliadwy ac hefyd ddysgu am nodweddion arbennig Biospher Dyfi,
un o ddau Biospher
UNESCO ym Mhrydain.
ADRAN GERDD
Mercher 6 Ebrill 2011
Rotary - Cystadleuaeth Cerddor Ifanc y Flwyddyn
Cynhaliwyd y gystadleuaeth flynyddol yma nos Fercher,
6 Ebrill ,yn y Neuadd Gymunedol. I gychwyn y noson,
cafwyd perfformiad gan yr UKULEIGHLEIGHS, sydd wedi
cael gwahoddiad i berfformio yng Ngwyl Ukelele Prydain
yn Cheltenham ym mis Mehefin eleni. Cafwyd perfformiad hefyd gan dri o gyn ddisgyblion Ysgol Tywyn ac ennillwyr y gystadleuaeth yma yn ystod yn noson - sef Ifan
Davies ar y cornet, Sion Rhys Jones ar yr ewffoniwm, ac
Owen Teague ar y piano: perfformiadau canmoladwy
iawn. Y beirniad eleni oedd Mr David Langford, cyn athro
Mrs Mc C Culloch o ganolbarth Lloegr. Yn dilyn y gystadleuaeth yma, dywedodd: 'Gwnaeth safon ac ansawdd y gystadleuaeth yma gryn argraff arnaf - clod i
gerdd yn yr ysgol. Mae'r disgyblion yma yn gaffaeliad i'r
ysgol - yn bennaf oherwydd brwdfrydedd Mrs Mc Culloch.'
Eto eleni cafwyd tri dosbarth: Newydd , Sylfaenol ac
Uwchradd. Cafodd tua 50 o ddisgyblion glyweliadau gan
Mrs Mr Culloch a Mr Tudur Jones yn gynharach yn y
flwyddyn. Roedd y safon yn uchel - llongyfarchiadau i'r
holl ddisgyblion.
Dyma'r canlyniadau:
Dosbarth A ... Newydd
Cyntaf - Caitlin Owens Blwyddyn 7 .. Llais
Ail Jordan Robinson, Blwyddyn 7 ... Cornet

Dosbarth 2.. Dosbarth Uwch
Cyntaf - Caryl Lloyd Jones , Blwyddyn 11 ... Llais
Ail Carys Selman, Blwyddyn 10 ... Piano
Dyma ddywed Mrs Mc Culloch :
Eto eleni ,rwyf yn hynod falch o'r cerddorion ifanc yn yr
ysgol. Roedd yn nopson yn wych .. y safon yn uchel

iawn ac yn fwynhad i bawb. Diolch i'r cerddorion ifanc mae'r safon yn codi bob blwyddyn. Diolch hefyd i'r clwb
Rotary am noddi y noson yma ac hefyd i Mr David Langford. Ef oedd fy ysbrydoliaeth flynyddoedd yn ôl a heno
gwerthfawrogwn ei
wybodaeth , ei brofiad a'i
ysbrydoliaeth, ac wrth gwrs ei feirniadaeth'.
Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
Abertawe a’r fro 2011
Llongyferchiadau i’r genod aeth trwadd i’r Eisteddfod
Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru a’r fro 2011.
Dawnsio Disco Bl 9
Erin Botchett, Ffion Hall, Sophie Harrison Hannah Perkins, Jessica Roberts .
Dawnsio Disco Bl 10
Stephanie Beebee, Lucy Hewis. Lauren Jones, Tammy
Jones, Catrin Owen, Bethan Read, Charley Stanley, Sophie Taylor, Jessica Thomas,

CERDD
Llongyfarchiadau i Erin Botchett ( Blwyddyn 10 newydd)
ennillodd , wedi clyweliad ym mis Ebrill eleni, le yn adran
ieuenctid ysgol gerdd y
Birmingham Conservatoire. O
fis Medi ymlaen bydd hyn yn golygu fod Erin yn teithio i
Birmingham bob dydd Sadwrn am 10 wythnos bob
tymor - yma bydd yn ymuno â chyn ddisgybl Owen
Teague, ennillodd le yma y llynedd.
Bydd Erin yn astudio y clarinet ac astudaiaethau cerddorol
ychwanegol yn y coleg cerdd enwog yma. Dymunwn iddi
bob llwyddiant.
“Gofynnwch i Wallace”
Ar ddydd Gwyl Ddewi, lle daeth disgyblion Blwyddyn 7 a
disgyblion Blwyddyn 6 Ysgol Penybryn at eu gilydd i wylio
sioe 'un-dyn', ' Gofynnwch wrth Wallace' yn cael ei
pherfformio gan Ioan Hefin o Theatr N'og. Roedd Alfred
Russel Wallace yn un o wyddonwyr amlycaf Cymru yn yr
19 ganrif.
Cafodd y gynulleidfa y fraint o rannu rhai o brofiadau
Wallace fel roedd yn adrodd rhannau o'i fywyd cynnar ac
yn ail fyw ei deithiau ar hyd yn Amazon ac yn Malaya, lle
bu yn casglu planhigion a samplau o chwilod, gloyn byw a
phryfed eraill.
Yn ystod y perfformiad, clywodd y
disgyblion sut y bu i Wallace, oedd yn dioddef o malaria
tra yn teithio yn y trofannau, gael fflach o ysbrydoliaeth a'i
helpodd i roi ei syniadau wrth eu gilydd ar theori
'Detholiad Naturiol' - dyma'r syniadau a rannodd yn
ddiweddarach gyda Charles Darwin.
Mae Alfred Russel Wallace yn olrhienio ei daith i'r Amazon.

WYTHNOS SGILIAU BLWYDDYN 7 - MEHEFIN 2011
Am wythnos gyfan ym mis Mehefin, roedd yna newid
llwyr yn niwrnod ysgol Blwyddyn 7. Yn hytrach yn lle dioddef gwersi arferol roeddynt yn cael gweithio mewn
grwpiau bychain yn cynllunio, dylunio a chynhyrchu
taflenni ar fannau cerdded yn yr ardal. Gan eu bod yn
gweithio
gyda'u gilydd , cawsant y cyfle i ddatblygu
ystod eang o sgiliau: cyfathrebu, rhifedd, TGC a sgiliau
meddwl sydd yn oll bwysig, nid yn unig mewn gwaith ysgol ond hefyd ymhob agwedd o fywyd bob dydd.
Daeth Mr Maldwyn Davies, cyn athro yr ysgol, sydd wedi
ysgrifennu nifer o awgrymiadau ar fannau i gerdded yn yr
ardal, i gyflwyno yr wythnos, fore Llun,ac hefyd i roi

cyfarwyddid ar sut i gychwyn a beth i'w gynnwys. Daeth Mr
Chris Edwards, Tywyn Partnership i egluro i'r disgyblion y
byddai, o bosibl, y taflenni gorau yn cael eu hargraffu a'u
dosbarthu mewn canolfannau twristiaeth yn yr ardal, ac
felly gynnig teithiau cerdded i'w mwynhau, wedi eu
cynllunio gan y disgyblion.
Wedi penderfynnu ar y thema a'r daith ar y dydd Llun, aeth
y disgyblion ar eu taith y diwrnod canlynol, yn nodi lleoedd
o ddiddordeb ac yn tynnu lluniau. Roedd yma gryn
amrywiaeth o deithiau cerdded, gan gynnwys Rhaeadr
Dolgoch, Cwm Maethlon, ac Ynysmaengwyn. Ddydd
Mercher, roedd y disgyblion yn dylunio taflenni teithiau
cerdded ar y cyfrifiadur ac yn gwneud ' Stori Photo' o luniau a cherddoriaeth ar gyfer cyflwyniad ar y diwrnod olaf.
Ddydd Iau, treuliodd y disgyblion yn ail gerdded rhai
llwybrau ei mwyn sicrhau fod yr wybodaeth yn gywir, cyn
rhoi y sglein ar y taflenni.
Erbyn prynhawn Gwener roedd y tasgau i gyd wedi eu
cwblhau - gyda naw o grwpiau yn barod i wneud eu
cyflwyniadau i aelodau y staff a Mr Chris Edwards oedd yn
garedig wedi cytuno i ddod i'r ysgol i helpu i feirniadu y
gwaith caled.
Roedd pawb yn gytun fod yr wythnos yma wedi bod yn
llwyddiant arbennig iawn, gyda'r grwpiau yn gweithio yn
dda gyda'u gilydd ar dasg newydd a diddorol. Gobeithiwn
y gellir argraffu, yn broffesiynol, un neu ragor o daflenni ac
y bydd copïau ar gael i eraill gael blas ar gerdded yn ein
hardal.

Mae’r sgiliau mae disgyblion yn eu datblygu bellach yn ran
pwysig o’r addysgu o fewn ysgolion h.y cyfathrebu, Rhif,
Technoleg Gwybodaeth a gwaith grp. Cafodd disgyblion
blwyddyn 7 y cyfle i ddatblygu y sgiliau yma ymhellach dros
gyfnod o wythnos. Nod yr wythnos oedd i ddisgyblion ymchwilio’r ardal ac yna creu taflenni gwaith i ddangos/egluro
taith cerdded. Trwy weithio mewn grwpiau a gwerthuso
gwaith grwpiau eraill a llawer iawn o gerdded, cynhyrchwyd
taflenni gwybodaeth o safon dda

Her Peirianneg
Mae peirianneg yn faes eang iawn, gyda llawer iawn o
swyddi ar gael. Cafodd blwyddyn 8 y cyfle i edrych ar rôl
peirianwyr sifil, a sut maent yn dylunio adeiladau i
wrthsefyll daeargryn. Cafwyd cyflwyniad gan wyddonwyr o
brifysgol Aberystwyth ar beth yw daeargryn, beth sydd yn
ei achosi a beth yw’r effaith. Yn dilyn hyn fe aeth y disgyblion ymlaen, mewn grwpiau, i ddylunio yr adeileddau, cyn
eu hadeiladu ac yna eu profi.

Blwyddyn 6
Cafodd disgyblion Blwyddyn 6 dros ddau ddiwrnod, y
cyfle i gael blas ar fywyd ysgol uwchradd. Cawsant y
cyfle i ddilyn amserlen, ymweld a chromen Techniquest
a phrofi diwrnod Americanaidd yn y ffreutur.
Cyfleuon Golff Tomos Jones
Daeth wythnos gweithgareddau unwaith eto, a chefais y
cyfle i fynd i chwarae golff yng Nghlwb Golff Aberdyfi.
Mae fy handicap i yn 12 ac rwyf wedi bod yn chwarae
golff ers pan yn 4 oed ac wedi chwarae i Ogledd Cymru.
Rhyw ddiwrnod buaswn yn hoffi chwarae i Gymru a bod
yn chwaraewr proffesiynol. Bu'n rhaid i mi golli dau ddiwrnod o ysgol - dydd Iau a dydd Gwener, i gymryd rhan
mewn cystadleuaeth: ar y dydd Iau , y Mid -Week Stapleford, lle sgoriais 37 pwynt ( sgoriodd y dyn ennillodd
42 pwynt). Ar y dydd Gwener roedd
cystadleuaeth Texas Scramble - sgoriodd fy nhîm i 8 o dan par
ond tîm o
Telford ennillodd gyda sgôr o 11 dan par.
Rwyf yn ddiolchgar i Ysgol Uwchradd Tywyn am
ganiatau i mi gael chwarae y gêm rwyf yn ei hoffi yn
fwy na dim.

Meindia dy Fusnes
Aeth Trystan Besent, Dafydd Owen, Huw Jones, Tomos
Jones, Heledd Jones a Natalie Thomas i lawr i Caerdydd
am 2 ddiwrnod i recordio rhaglenni ar gyfer y gyfres
Meindia dy Fusnes. Wedi cyrraedd y stiwdio am 9 y bore a
chyfarfod Dafydd Du y cyflwynwr, rhannwyd y 6 i mewn i
ddau dim. Aeth enillwyr ymlaen i gystadlu yn erbyn Ysgol
Bodedern gan ennill eto. Mae tîm Trystan, Dafydd a Huw
yn mynd i lawr i Gaerdydd eto ar y 15fed o Orffennaf i gystadlu yn y ffeinal. Pob lwc i nhw.

Gofydd Ifanc y Flwyddyn
Enillodd Annie Green Cystadleuaeth Saig Gorau Tywyn a
oedd yn agored i blwyddyn 7,8 a 9. Noddwydd y gystadleuaeth gan Clwb Rotari Tywyn.
Her Gymunedol
Mae grp o ddisgyblion blwyddyn 9 yn barod i dorri i mewn i
fyd busnes. Maent yn cystadlu yn erbyn disgyblion o ysgolion eraill Gwynedd I redeg cwmni llwyddiannus. Papur
Posh ydi enw’r cwmni a rydym yn edrych ymlaen i weld ac i
brynu y cynnyrch terfynol.

Wythnos Gweithgareddau

I enjoyed making the willow Sculptures.
Trystan McCay Yr 10.
A week we’ll never forget! Will Price Yr 11.

I didn’t know I could made a sculpture - but I
did! Tiffany Baker Yr 8.

I enjoyed the week, the best bit was the zip
wire! Gemma Young Yr 11.

The gardening course was interesting, I now
know what all the tools are called! We even
managed to plant some flowers - Abi West Yr

I learnt a lot of new gardening skills and managed
to improve my cookery skills as well. - Stevie
Mudge Yr11.

Lot o hwyl yn Nhelford gyda fy ffrindiau.
Anni Green Bl 9.

Really good week - Kim Watkins Yr 11

Roedd y Zumba yn hwyl a doniol - roedd y
bechgyn yn rhy swil i wneud o!
Bethan Morgan Bl 9.

OPPORTUNITIES WEEK

Where’s the water??

Fun and interesting week. Gwen Holt Yr 9.

Up the creek with a paddle (but without
a boat!)
Bl 11 / Yr 11
Hwyl! Diddorol
Owain Roberts Bl/Yr 9

Roedd yr Amgeuddfa yn ddiddorol a cefais y
cyfle i ymarfer sgiliau newydd! Kiera Lewis Bl.
8

Roedd ‘Go kids go’ yn hwyl ac yn ddiddorol
cael profiad o gorfod bod mewn cadair olwyn.
Heledd Jones Bl 9.

Roeddwn yn hoffi’n profiad yn y castell a
gweld popeth yno. Wnes i fwynhau’r wythnos
yn fawr iawn. Alexander Duncan Bl 8.

It was fun and I learnt some new skills - Robyn
Watt Yr 9.

Better than ‘normal’ school! I really enjoyed
the week. George Richards Yr9

