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Rhif 13 

Taith Daearyddiaeth i Pompeii a Vesuvius  

Wedi dysgu am losgfynyddoedd yn y gwersi 
Daearyddiaeth, fe aeth pymtheg o ohonom o 

Flynyddoedd 10 ac 11 i Bay Naples yn ystod hanner 
tymor mis Tachwedd. Yno buom yn dringo ac    

astudio “Mount Vesuvius” . O dan arweiniad Miss 

Roberts a Mr Williams buom yn ymwled a Pompeii 
er mwyn profi y dinistr achoswyd gan ffrwydriad 

Vesuvius yn AD 79 . Roeddem yn falch iawn fod y 
llosgfynydd ddim mor weithredol y dyddiau yma! 

Fe athom i weld Camp Flergei sydd yn losgfynydd 
mwy gweithredol. Fe safon ar greigiau poeth ac 

roeddem  yn cael ein gorchfygu gan y stem oedd yn 

dod allan o’r crater folcanic. Roedd yn ddychrynllyd 
i feddwl fod y lafa poeth yna dim ond ychydig 

fetrau i ffwrdd o’n traed.  
Rhai o uchafbwyntiau eraill y daith oedd gyrru ar 

hyd arfordir Amalfi, cerdded strydoedd Sorrento fin 

nos a chael blas o hufen ia a pizza Eidalaidd.   

 

Casglu arian ar gyfer “Sport Relief” 

Ym Mis Mawrth, ynghyd a miloedd eraill ar hyd y 
Deyrnas Unedig, bu disgyblion Ysgol Uwchradd 

Tywyn yn casglu arian i’r elusen “Sport Relief”. Fe 
gynlluniwyd y digwyddiadau gan ddosbarth 

Blwyddyn 11, Hamdden a Thwrisitiaeth Mrs Ed-

wards. Cafwyd nifer o weithgareddau, gan 
gynnwys gemau pêl droed, pêl rwyd, a hoci yn 

erbyn aelodau o staff yr ysgol. Yn ogystal cymer-
wyd rhan yn  y “Sport Relief  Mile “ ar fore 

Gwener. Trefnodd y disgyblion Hamdden a 
Thwrisitaeth y ffurflenni noddi, a buont yn mesur 

y cwrs milltir ar Gae Rhianfa. Yn ystod y bore 

roeddent yn gweithredu fel  swyddogion . 
Roeddem yn ffodus iawn o’r tywydd heulog  braf, 

felly roedd pawb yn awyddus i adael y dosbarth 
er mwyn cerdded (neu redeg) y milltir ar gyfer yr 

achos da. Llwyddywd i gasglu dros £300 ar gyfer 

“Sport Relief”.  

Tlysau y Grand Slam a’r Goron Driphlyg yn 

dod i Ysgol Uwchradd Tywyn 

Roedd cynnwrf mawr yn yr Hen Neuadd ar Ddydd 
Gwener , Mai 18ed ,pan daeth cynrychiolwyr o’r 

Undeb Rygbi i arddangos y tlysau y bu  i dim Ryg-
bi Cymru ennill yng nghystadleuaeth y Chwe 

Cenedl. Rhoddwyd y cyfle i bob un o’r disgyblion 

weld y tlysau ysblennydd  a chael tynnu llun gyda 
nhw.  
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Alldeithiau Morocco, Gorffennaf 2012 a 2013 

 

Bydd yr Alldaith Morocco i y “High Atlas Mountain” yn 
gadael am Marrakech ar y 4ydd o Orffennaf. Dyma y 

12fed flwyddyn i’r  Ysgol gynnal yr alltdaith. Mae yn daith 
sydd yn cael ei weld gan nifer o’r disgyblion fel y daith  i 

fod yn rhan ohoni cyn i’w cyfnod yn Ysgol Uwchradd 
Tywyn ddod i ben. Yn dilyn blwyddyn o gydweithio i 

gasglu yr arian yn ogystal a datblygu ffitrwydd ar deithi-

au cerdded , mae y tim o 10 disgybl ,Mrs Lewis a Mrs 
Edwards yn barod ar gyfer y sialens o  gerdded yn haul 

tanbaid Affrica. Y nod yw cerdded o amgylch cylchred 
Toubkal, cwrdd a chwarae gyda rhai o blant lleol ym 

mhentrefi pell “High Atlas” a gobeithio dringo i gopa Jeb-

el Tobkal ei hun. Dyma yw copa uchaf Gogledd Affrica – 
4165m  

 
Mae criw o ddisbyblion Blwyddyn 10 eisioes yn brysur yn 

casglu arian ar gyfer yr alltdaith yn 2013. Mae nhw wedi 
bod yn helpu cwsmeriad mewn nifer  archfarchnadoedd 

lleol  i bacio y siopa yn ogystal a nifer o wahanol 

weithgareddau eraill. Felly os oes unrhywbeth  gennych 
chi i’w wneud o gwmpas y ty , yr ardd neu y fferm, 

cysylltwch gyda Criw Morocco 2013 yn yr ysgol.  

Taith i Lundain , Hanner Tymor y Chwefror  
 

Faint y gallwch chi ei weld ac ei wneud yn Llundain yn 
ystod trip dwy noson? Mi brofodd disgyblion o 

flynyddoedd 9, 10 ac 11 y gellir gwneud nifer helaeth o 

weithgareddau a sicrhau amser i siopa yn ogystal. 
Yn ystod y daith bu 40 o ddisgyblion,  Mr Newby, Mrs 

Barker, Lynsey Evans a Cassie Griffiths  yn ymweld a’r  
Amgueddfa Gwyddoniaeth,  mynd ar daith bws o dan 

arweiniad, gweld y golygfeydd o’r “London Eye” a mwyn-

hau pryd o fwyd yn y “Hard Rock Café” Yn ogystal fe 
aeth y criw i Madame Tussauds, lle buont yn  tynnu lluni-

au gyda’r enwogion, yna mwynhau profiad ffilm 4D gyda 
effeithiau arbennig 

Clwb yr Urdd 

Cynhelir Clwb yr Urdd bob amser Cinio Dydd Iau. Mae yn 
parhau i fod yn boblogiadd iawn gyda aelodau yr Urdd o 

flynyddoedd 7 -9. Ceir amrywiaeth eang o weithgareddau 

sydd yn cynnwys, gemau bwrdd, helfa drysor o amgylch 
yr ysgol, cwis siocled , cystadleuaeth “Mastermind” a sioe 

dalent.  
Yn y cyfnod yn arwain at Ddiwrnod Santes Dwynwen 

(Ionawr 25) roedd cystadleuaeth cynllunio cerdyn. 

Enillwyr y gystadleuaeth oedd Heledd Jones, Milly Dean a 
Sam Pym. Yn ystod y tymor nesaf, bydd yr aelodau yn 

cael cyfle i ehangu ar y sgiliau mae nhw eisioes wedi ei 
ddatblygu, mewn gweithdy cynllunio cerdyn a fydd yn 

cael ei gynnal gan Mary Roe. Felly disgwyliwch cardiau 
proffesiynol  y flwyddyn nesaf! 

Y flwyddyn yma, bu tri aelod o’r clwb, sef Gerallt Jones, 

Euan Matthews a Sam Pym o Flwyddyn 7 yn treulio 

penwythnos gyda ieuenctid eraill o Feirionydd yng 
Ngwersyll yr Urdd, Glan Llyn. Fe gafodd y tri hwyl yn 

canwio, dringo, llafn rolio a bowlio. 
Mae y clwb yn edrych ymlaen i groesawu aelodau 

newydd  ymhlith disgyblion newydd Blwyddyn 7 ym mis 

Medi. 

Cerddor ifanc y flwyddyn 
 

Cynhaliwyd cystadleuaeth Rotari Cerddor Ifanc y Flwyd-
dyn ar Ebrill 19. Fe fwynhaodd y gynulleidfa o 

deuluoedd , ffrindiau a chefnogwyr berfformiadau yr 

ifanc talentog. 
 

Roedd y dyddiau yn arwain at  gystadleuaeth yn rhai 
prysur iawn gyda clyweliadau ar gyfer bob un oedd 

wedi ymgeisio. Dewisiwyd 15 o ddisgyblion ar draws yr 
holl flynyddoedd i gystadlu mewn tri categori ar y 

noson. Yn wahanol i’r traddodiad arferol, roedd pedwar 

beirniad ar y panel y flwyddyn yma, sef, Mr Tudor 
Jones, Mr Martin Barrow, Mrs Sally Marshall a Mr Sion 

Rhys Jones.  
 

Roedd yr offerynau  yn cynnwys y clarinet, piano, 

trwmped, cornet a llais.  
 

Fel arfer roedd y safon yn hynod  o uchel ac roedd dasg 
y beirniaid o ddethol enillwyr o bob categori yn eithri-

adol o anodd.  

 
Y canlyniadau oedd : 

 
Nofis : Tomi Vaughn, Ysgol Penybryn (trwmped) 

Sylfaenol : Caitlin Owens (llais) 
Uwch : Erin Botchett (piano) 

Diolch eto i Glwb Rotari Tywyn am y gefnogaeth par-

haol i’r gystadleuath boblogaidd yma  

 

 



Clwb Rotari yn noddi cyrsiau “Outward Bound” 

Ers blynyddoedd bellach mae y Clwb Roteri wedi noddi 
disgyblion sydd wed eu dethol  o’r ysgol i gymryd rhan 

mewn cwrs tair wythnos  yn Ardal y Llynoedd. 
Ni yw yn wyliau! 

Mae y disgyblion yn cydweithio gyda disgyblion ar draws y 

Deyrnas Unedig ac ymhellach mewn gweithgareddau awyr 
agored. Mae nhw yn dringo, canwio, hwylio a champio. 

Yna byddent yn mynd ar  alldaith unigol am 24 awr, ac 
mae ffonau symudol ac ipads wedi eu gwahardd! Mae y 

disgyblin yn cael eu dewis drwy broses o lythyr cais ac yna 
cyfweliad. Y disgyblion llwyddiannus y flwyddyn yma yw 

Rhiannon Hughes (Bl 10) a James Morgan (Bl 9) a fydd yn 

mynd tua’r Gogledd am brofiad gwerth chweil.  

Newyddion o'r Adran Wyddoniaeth 
Mae'r Adran yn parhau i  gynnig cyfleoedd i ddisgyblion 

Ysgol Uwchradd Tywyn, fydd yn cyfoethogi eu dealltwri-
aeth a'u mwynhad o wyddoniaeth drwy gymryd rhan 

mewn teithiau a gweithgareddau oddifewn a thu allan i'r 
ysgol. 

Hydref-  cymerodd grwp o 30 o ddisgyblion Blwyddyn 7 

ran mewn  Blasu Menter Addysgol  Coedwig Dyfi  yn ymyl 
Forge. Machynlleth.  Yma cawsant brofi  nifer o weithgar-

eddau yn y goedwig yn seiliedig ar ddulliau cynaliadwy yn 
y defnydd o'r goedwig a choed.  

Mawrth -  Ymunodd 12 o ddisgyblion Blwyddyn 8 â disgy-

blion ysgolion cynradd yr ardal yng Nghanolfan y Dechno-
leg Amgen i brofi diwrnod o weithgareddau yn gysylltiedig 

â  Biospher Dyfi. Roedd hyn yn cynnwys dylunio map o'r 
ardal o'r awyr ar raddfa fawr, chwilio am dystiolaeth o 

fywyd gwyllt, a bod yn ' newyddiaduron estron', yn casglu 
gwybodaeth am hanes ac ecoleg yr ardal. 

Fel rhan o'r Wythnos  Gwyddoniaeth Genedlaethol ac 

Wythnos Peirianneg( Prydain) aeth disgyblion Blwyddyn 7 i 
Brifysgol Aberystwyth  i gymryd rhan mewn diwrnod o 

weithgareddau gwyddoniaeth a thechnoleg ymarferol, 
wedi eu cynllunio a'u cyflwyno gan y myfyrwyr a'r dar-

lithwyr. 

 Mehefin - ar 13 Mehefin, dewiswyd  4 o ddisgyblion 
Blwyddyn 8 ( Emily Pearce, Katie Bartlett, Elin Roberts a 

Jack Baker)  i gymryd rhan yng Ngŵyl Cemeg Salter ym 
Mhrifysgol Aberystwyth. Dyma gystadleuaeth un dydd 

gynhelir yn flynyddol ar draws yr DU  sydd yn ceisio hybu 

Cemeg a Gwyddoniaeth yn gyffredinol ymhlith pobl ifanc.  
Ar ddiwedd y dydd,  pleser oedd gweld fod y grwp wedi 

ennill y Sialens Prifysgol , yn ennill 3 bocs o  fodelau 
moleciwlaidd ar gyfer yr Adran Wyddoniaeth. . Ar y ffordd 

gartref, cawsant  pizza i ddathlu - Miss Pollard yn talu !! 

Yn ystod wythnos olaf Mehefin,  caiff disgyblion Blwyddyn 7 

y cyfle  i ymarfer eu sgiliau gwaith maes ar daith i War-
chodfa Natur RSPB, Ynys Hir. Dyma lle ffilmiwyd y rhaglen 

deledu  BBC, 'Springwatch', felly bydd yn gyffrous i geisio 
adnabod rhai o'r adar a'r bywyd gwyllt welwyd yn y 

rhaglenni.  Gyda'u prosiect gwaith cartref ar yr amgylchedd 

leol, bydd  gweithgareddau y diwrnod yma yn cyfrannu tu-
ag yma at ddyfarniad efydd CREST y British Science Associ-

ation.  
 

I gloi blwyddyn brysur yn yr Adran Wyddoniaeth, rydym yn 
edrych ymlaen at ymweliad arall gan Techniquest Glyndwr 

tua diwedd  tymor yr haf.   Y llynedd, daeth TQG â'u Star-

dome , y planetariwm chwyddiedig yma,  ble gallai'r disybli-
on  gropian i weld y planedau ayyb. Felly, rydym yn edrych 

ymlaen at ddigwyddiadau eleni ! 
 

Y Ffagl Olympaidd  

Ar Fai 28, mi ddaru nifer ohonom gymryd amser allan o’n 
gwersi er mwyn i ni gael gweld y Ffagl Olympaidd yn pasio 

drwy Machynlleth. 
Roedd yr awyrgylch yn wych, ac roeddwn wedi syrfdanu 

faint o bobl oedd wedi dod i weld y Ffagl. Yn ffodus, roedd 
yr haul allan, ar roedd pawb mewn hwyliau da, hyd yn oed 

yn cyfarch a rhoi “High 5” i’r plismyn wrth iddynt basio.  

Pan gyrhaeddodd y ffagl, roeddem yn gallu gweld y ddau 

Ffagl yn “cusanu”Drwy lwc, ni ddiffododd. Yn sicir nid yw 

gweld y Ffagl Olympaidd yn pasio drwy yr ardal yma yn 

brofiad dyddiol. Roedd yn brofiad cofiadwy , ac fe allaf 

ddewud “roeddwn i yno!” 

Newyddion Celf a Thecstiliau. 
 

Dyma flwyddyn hynod brysur eto yn yr Adran Gelf a Thesc-

tiliau , yn yr ysgol yn ogystal ac yn y gymuned. 
 

Ym mis Rhagfyr, treuliodd grwp o ddisgyblion tecstiliau 
Blwyddyn 10 ac 11 ddiwrnod yn y Sioe Ddillad yn yr NEC yn 

Birmingham, yn cael nifer fawr o syniadau am ffasiwn ar 

gyfer eu hastudiaethau ac wrth gwrs beth yw'r diweddara 
ym myd ffasiwn !  I lawer, uchafbwynt  yr ymweliad oedd 

gweld y modelau yn arddangos y ffasiynau diweddaraf ac 
hefyd y 'goody bag'ar derfyn y sioe ! 

 

Ym mis Ionawr cafodd disgyblion brofi gwersi celf hollol 



Lois Evans ( dan 18) a Myles Langston ( dan 16) yn cael 

eu dewis i garfan Cymru.  Mae Harry Bennett ( blwyd-

dyn 9) yn un o'r ddau o fechgyn o Gymru ddewiswyd i 
chwarae i garfan dan 14 yr UK Lions lle fu'n chwarae yn 

erbyn Belgium a gogledd Ffrainc yn Lille yn y Gwanwyn.  
Hefyd dewiswyd Alexander Duncan, Iwan Williams a 

Michael Wood o flynyddoedd 8 a 9  i chwarae i'r Welsh 
Hockey Dragons dan 13 yn nhwrnament rhanbarthol, yn 

Nottingham ym mis Mehefin.  

 
 

Cafwyd nifer eraill o lwyddiannau hefyd.: 

 

 Cafodd James Morgan, Huw Jones George  

Richards ac Aled Jones ( blwyddyn 9) eu dewis i 

chwarae yn nhîm Gogledd Cymru am darian Dewar dan 
15 yn erbyn siroedd eraill yng Nghymru.  

 Ym mis Mai daeth tîm o fechgyn blwyddyn 7 yn 

 gyntaf yn Nhwrnament Rygbi 7 bob ochr ysgolion 

Gwynedd 

 Diwedd Mai, daeth tim yn cynnwys Jake  

Turnbull, Tomos Jones a Lewis Sayes i rownd derfynol 

Pencampwriaeth Iau Golff  Shelter Cymru  yng Nghlwb 
Golff y Borth ac Ynys Las.  

 Mae Jamie Tomkins ( blwyddyn 10) yn chwarae i 

 dîm criced dan 16 Eryri.    

 
Ac yn olaf,  .. lwc dda i Chloe Thomas, blwyddyn 9 , 

sydd yn mynd i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth 

Sboncen Iau yn Holland ddiwedd Mehefin. Mae Chloe, 
sydd yn bumed yn y grwp sydd yn cynrychioli rhai dan 

15 yng Nghymru, yn aelod o'r North Wales Centre of 
Excellence ac mae hi eisoes wedi  cynrychioli Gogledd 

Cymru  yn y tîm merched dan 17 oed.  

 

 

 

yng Ngwynedd ac Ynys Môn  oedd yn ariannu y fenter 

yma. Ymunodd disgyblion blwyddyn 5 a 6 o ysgolion cyn-

radd lleol gyda disgyblion Ysgol Uwchradd Tywyn, i ddat-
blygu eu llyfrau bras a chreu murluniau ar gyfer y ffreutur 

a'r neuadd. Roedd y gwaith gorffenedig o safon uchel iawn 
a derbyniodd yr ysgolion cynradd oedd wedi cymryd rhan 

brint o'r murluniau wnaed.  Roedd ymweliad Catrin yn bro-
fiad gwerthfawr iawn i bawb, yn helpu i ddatblygu eu sgili-

au iaith Gymraeg a dysgu technegau Celf newydd gyda 

disgyblion o ysgolion eraill.  
Cydnabyddwyd talentau artistig disgyblion yn eu llwyddiant 

mewn eisteddfodau. Roedd  ennillwyr Cystadleuaeth Celf i 
ddisgyblion CA4 Llanegryn yn cynnwys Holly Hughes, Ella 

Morgan, Rhys Roberts gyda Huw Morgan yn ennill Tarian 

LLanegryn. Ennillwyr CA3 oedd Mathew Wood, Lewis Mor-
gan a Michael Wood.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Taith i Baris, Hanner Tymor 2011 

Os ydych yn astudio Iaith Fodern, mae yn wych i gael y 

cyfle i ymarfer gyda y bobl leol a chael profiad o’r wlad y 
traddodiadau ac i brofi y golygfeydd.Yn ystod y daith i Paris 

yn ystod hanner tymor yr Hydref, fe roddwyd i ddisgyblion 
blynyddoedd 8 a 9 yr holl brofiadau yma a mwy. Mewn 

pump diwrnod roeddent wedi ymweld a Stade de France, 

Arc de Triomphe, Tŵr Eiffl, Parc Asterix, mwynhau trip lawr 
yr Afon Seine ac wedi cael y cyfle i flasu malwod! 

Llwyddiannau ym myd chwaraeon eleni 

Gyda'r gemau Olympaidd yn agosau,  mae disgyblion Ysgol 
Tywyn wedi bod yn rhoi perfformiadau gwych ym myd 

chwaraeon yn lleol ac yn genedlaethol.  
Wedi llwyddo yng nghampau ysgolion lleol,  aeth nifer o 

ddisgyblion i  gynrychioli y sir yng Nghampau Traws Gwlad 

Ysgolion Eryri  yn Nolgellau.  Ennillodd Gabrielle Chesworth 
ac fe'i dewiswyd  i fynd ymlaen i gynrychioli Eryri ym 

Mhencampwriaeth Cymru ym Mrycheiniog ym mis Chwe-
fror.  

Cafodd yr ysgol lwyddiant arall ym Mhencampwriaeth Hoci 
bechgyn Cymru yn y Drenewydd ym mis Ebrill. Ennillodd y 

rhai dan 12 ( cymysg) a'r rhai dan 14 eu cystadlaethau gan 

drechu ysgolion llawer mwy o Dde a Gogledd Cymru. Mae 
merched a bechgyn dan 12 yn chwarae gyda'i gilydd.  

Roedd pob chwaraewr ar ei orau. Er fod hyn yn glod i'r 
ysgol, rhaid diolch i Lynda Bennett am eu hyfforddi mor ddi 

flino ac i'r rhieni am eu cefnogaeth ar y dydd.  

Gwelwyd llwyddiannau unigol ar y cae hoci hefyd, gyda 

Holly Hughes, Ella Morgan, Huw Williams a Rhys 

Roberts gyda eu gwaith celf buddugol. 

Y Tîm   dan 14  gyda tharian  

 Tim gymysg dan 12’s gyda’r cwpan 



Sialens BP Oil Trading 

Cafodd disgyblion Blwyddyn 10 flas o fwrlwn y 

llawr masnach pan ddaeth y BP Oil Trading Chal-
lenge Team’ i Dywyn. Y nod drwy weithio mewn 

grwpiau bychan oedd i fasnachau mewn olew tra 
yn ymateb i ddigwyddiadau yn y byd, gyda'r sia-

lens  o wneud  gymaint o elw ag oedd bosibl !  
Faint o fareli i brynu neu werthu ?  Beth fyddai 

effaith y cynnwrf yn y Dwyrain Canol ar y pris?  

Allwn ni wneud penderfyniadau heb ffraeo gyda 
gweddill y grwp ?  Mae'r ffactorau yma i gyd yn 

bwysig i gael llwyddiant yn y byd olew.  Wrth 
gwrs,  heb sylweddoli hynny, roedd y disgyblion 

yn ymarfer eu mathemateg, rheoli cyllideb, ac yn 

cael profiad o'r sgiliau allweddol hynny  - 
'cyfathrebu' a 'gweithio gydag eraill' ! 

 

 

Cynllun Darllen 
Yn flynyddol fe wahoddir ceisiadau gan ddisgybli-

on Blynyddoedd 9 a 10 i gynorthwyo gyda y    
Cynllun Darllen . Nôd y cynllun yw gynorthwyo    

disgyblion ym Mlwyddyn 7 ddatblygu mwy o hyder  

wrth ddarllen. Fe gychwynodd y cynllun Cymraeg 

ym Mis Tachwedd, gyda’r disgyblion iau yn cwrdd 
gyda’i cyfoedion yn y Ganolfan Adnoddau yn ystod 

amser cofrestru y bore. Roedd y cynllun yn      
parhau am 2 ddiwrnod yr wythnos tan y Nadolig. 

O fis Ionawr tan Chwefror roedd y Cynllun 

Saesneg yn cymryd lle.  
Mae y Cynllun Darllen o fudd enfawr i bob un sydd 

yn cymryd rhan. Mae yn gwella sgiliau darllen a 
chyfathrebu ac yn cryfhau cysylltiadau rhwng dis-

gyblion o wahanol flynyddoedd yn yr ysgol. Mae y 
disgyblion a fydd ym Mlwyddyn 9 blwyddyn nesaf 

eisioes yn edrych ymlaen i gynorthwyo y disgybli-

on newydd Blwyddyn 7 ym Mis Medi.  
Rhoddwyd tystysgrif i bob un o’r disgyblion o 

Flynyddoedd 9 a 10 ar gyfer Cofnod Cyrhaeddiad 

y disgyblion. Roedd y darllenwyr  iau yn derbyn 

sticeri clod.   

Y wers Fathemateg fwyaf yn y byd!  

Ar Ragfyr 2il, fe gymerodd disgyblion Ysgol 

Uwchradd Tywyn ran mewn Diwrnod Rhif hynod o 
lwyddiannus. Roedd yn ran o ddigwyddiad cenedlae-

thol NSPCC.  Ym mhob gwers roedd thema rhif i’w 
weld. Cafwyd cwis, a gwahanol sialensau oedd yn 

ymwneud a rhifau cofrestru ceir y staff, gweithio 
allan cymedr oedran y dosbarth, ffeindio gwrthry-

chau cymesur a gwahanol fathau o onglau o 

gwmpas yr ysgol. Er mwyn casglu arian i’r  NSPCC, 
roedd y diwrnod yn ddiwrnod dim gwisg ysgol. 

Anogwyd aelodau y staff i wisgo rhifau . Roedd pawb 
yn cytuno fod Mathemateg o’n cwmpas  ym mhob 

man ac yn sicr fod Mathemateg yn gallu bod yn 

hwyl.   

Technoleg Bwyd ac Arlwyo 

 Yn ychwanegol at ddatblygu sgiliau arlwyo yng 

ngwersi Technoleg Bwyd drwy'r flwyddyn,  mae llaw-
er o ddisgyblion wedi cymryd rhan mewn nifer o 

weithgareddau a chystadlaethau cyffrous.   
 

Ym misoedd Ionawr a Mai,  ymwelodd disgyblion 

Blwyddyn 8 â Ffatri Halo, lle cawsant weld prosesau 
cynhyrchu bwyd, o gymysgu cynhwysion i  bacio y 

cynhyrchion i focsys i'w hanfon allan.  
 

Ym mis Tachwedd,  cafwyd cystadleuaeth 'Cogydd y 

Flwyddyn', gyda saith o ymgeiswyr yn paratoi co-
ginio a  chyflwyno pryd  o fwyd dau gwrs.  Fel arfer,  

roedd y safon yn uchel,  yn gwneud y dasg o ddewis 

yr ennillydd yn fwy anodd. Dewiswyd Catrin Parry 
( blwyddyn 9)  yn ennillydd  ac aeth hi wedyn i gy-

stadlu yn rownd derfynol  Gogledd Cymru yng Nghei 
Connah, ym mis Chwefror.  

Am y tro cyntaf eleni, cynhelir cystadleuaeth ' 

Tywyn's Best Dish' , eto wedi ei chefnogi gan Glwb 
Rotari Tywn. Bydd hyn yn gyfle gwych i ddisgyblion 

blynyddoedd 7, 8 a 9  i ddangos eu sgiliau yn y 
gegin ! 

Erbyn blwyddyn 11,  mae 'r rhan fwyaf o ddisgyblion 
TGAU yr adran yn meddwl am eu gyrfa yn y diwyd-

iant Bwyd a Chroeso ,a bu'r gwahoddiad i Fwyty Sea 

Breeze yn Aberdyfi yn werthafwr iawn --- cael gweld 
beth yn hollol yw arlwyiaeth.  

 



5x60 yn Ysgol Uwchradd Tywyn 

 
Mae pob disgybl yn yr ysgol yn gwybod nad oes gan 

5x60 unrhyw beth i'w wneud â mathemateg !  Dyma 
gynllun Sports Wales sydd yn anelu at gael mwy o 

ddisgyblion ysgolion uwchradd i gymryd rhan mewn 

chwaraeon / ymarfer am 60 munud o leiaf 5 gwaith yr 
wythnos. 

 
Mae yn adeiladu ar gynllun Dragon Sports  yn yr ys-

golion cynradd ac mae Ysgol Uwchradd Tywyn yn un 
o'r 99% o ysgolion uwchradd  yng Nghymru sydd wedi 

arwyddo i ddilyn y cynllun yma.  

Mae'r rhaglen yn  ychwanegol ar wersi Addysg 
Gorfforol, a'r cydlynydd yn Nhywyn yw Jules Dawson.  

Yr hyn sydd yn bwysig yn y cynllun yma yw fod y dis-
gyblion yn dewis y gweithgareddau eu hunain ac mae'r 

dewis yn Nhywyn yn wych ! Eleni, mae gweithgared-

dau amser cinio wedi cynnwys pêl fasged,  dodgeball, 
badminton,  tenis, pêldroed, pelfoli, dawns a sboncen. 

Tra mae disgyblion sydd yn mynychu sesiynau ar ôl yr 
ysgol yn cael cymryd rhan mewn syrffio, pêl rwyd,  

rygbi, criced, nofio, golf, hoci,multi gym  a Zumba!! Os 
oes gennych syniadau am  weithgareddau newydd ar 

gyfer tymor yr hydref, rhowch wybod i Jules ! 

 
Ysgol ECO 

 Wedi dwy flynedd brysur iawn, lle bu'r tîm Eco yn 
ceisio annog gweddill yr ysgol  i ail gylchu mwy, i fwy-

ta yn iach ac arbed trydan roedd yr ysgol yn hapus 

iawn  o dderbyn y Dyfarniad Aur ysgolion Eco a'r Fflag 
Werdd sydd yn awr i'w gweld yn y Neuadd.  

 
Ym mis Ionawr, cymerodd grŵp bychan o ddisgyblion 

ran yn yr RSPB Big Schools' Birdwatch. Mewn awr ar ôl 

yr ysgol, cofnodwyd 7 gwahanol fath o adar yn 
cynnwys  titw tomos las, robin ac o leiaf 14 drudwy! 

 
 Gyda chymorth Gwyneth Davies ( Swyddog  Ieuenctid 

yr ysgol), Network Rail ac Alun Wyn Evans, mae aelod-
au o'r grŵp wedi helpu i glirio rhan o dir o gwmpas y 

platfform i'r Gogledd-yng Ngorsaf Rheilffordd Tywyn. 

Wedi rhoi cerrig mân a chydag offer brynwyd diolch i 
grant gan Crimebeat,  mae'r Tim Eco wedi, gyda help 

Monty Edwards,  datblygu gardd ddeniadol iawn drwy 
ail gylchu hen deiars a'u gwneud yn offer i blannu  

blodau.  I ddangos gwerthfawrogiad am waith y grŵp 

yma, dyfarnwyd  Gwobr Crimebeat Gwynedd ac ynys 
Môn iddynt mewn seremoni ym Miwmaris ym mis 

Mawrth. 
 

Mae'r grwp yn parhau i weithio ar ardal wlyb a phwll 
dŵr ar dir yr ysgol gyda chymorth Anna Williams o'r 

North Wales NatuiralistsTrust. Er mai yn ddiweddar y 

rhowddwyd  iris ayyb ynddo, mae yn  galondid gweld 
fod adar lleol ayyb yn gwerthfawrogi eu cartref 

newydd.   

 

Datblygu Sgiliau Menter ar gyfer y Dyfodol 
 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, cafodd disgyblion Blwyd-
dyn 9 a 10 brofiad go iawn o sefydlu busnes, o ddat-

blygu a phrisio cynnyrch , i werthu ac yna gyflwyno 

taflen balansau.  
 

Dewiswyd un grwp  o ddisgyblion blwyddyn 10 i wei-
thio gyda 'Llwyddo'n Lleol' ar brosiect i ysgolion 

Gwynedd.  Dewiswyd trefnu cystadleuaeth ffoto-
graffiaeth  ble byddai lluniau yr ennillydd yn  cael eu 

rhoi mewn calendr  o olygfeydd lleol - un ar gyfer pob 

mis .. yn 2012. Roeddynt mor wych -- gwerthwyd y 
cyfan oddifewn i 24 awr !! 

 
Mae disgyblion blwyddyn 10 hefyd wedi cydweithio 

mewn gweithdy celf gyda Choleg Menai, ble maent 

wedi bod yn cynllunio y cynnyrch, marchnata a 
gwerthu pethau fel cup cakes, bocsys adar, breich-

ledau, a chardiau post o olygfeydd lleol.  
 

Fel rhan o wersi technoleg mae disgyblion Blwyddyn 9 
wedi cael y cyfle i ddatblygu eu sgiliau ee. drwy 

sefydlu ' cwmniau mini'  i gynhyrchu fframiau bychan 

ar gyfer lluniau ac hefyd byrbrydiau blasus. 
Cadwch olwg ar fentrwyr  Tywyn yn y dyfodol !!!  

 
Egluro dirgelion y WÊ 

 

 Cafodd 4 disgybl o flwyddyn 10 ( Rhiannon Hughes, 
David West, Sara Rees a Ffion Hall) y cyfle i ddangos 

eu sgiliau cyflwyno  a TGCh pan yn cyfarch  aelodau 
o'r South Meirionydd Older People's Forum yn ddiwed-

dar.   Eu tasg oedd dangos nad yw yr Wê yn anodd o 

gwbl a gallai unrhyw un gael mynediad ...a chael to-
reth o wybodaeth !  Gobeithir y bydd ddisgyblion o'r 

ysgol yn bariod i gario mlaen i helpu aelodau i  drafod 
yr Wê drwy wersi cyfrifiaduron yn ystod tymor yr hy-

dref.  
 

Cymdeithas Rhieni Cyfeillion ac Athrawon 

Mae'r gymdeithas wedi parhau i drefnu gweithgared-
dau i godi arian .. ee y Cwis ym mis Tachwedd, y  

Bingo ym mis Mawrth ac hefyd y Clwb 200 drwy'r 
flwyddyn.  

Mae'r aelodau wedi paratoi lluniaeth ar gyfer y rali ceir 

lleol ac hefyd y Sêl Cist car ar for Sadwrn 
 

Mae croeso bob amser i aelodau newydd, ac 
edrychwn ymlaen at eich cefnogaeth yn Nhymor yr 

Hydref. 



Wythnos Sgiliau Blwyddyn 7 

 
I helpu i ddatblygu sgiliau 'cyfathrebu' , 'TGCh' a 

'Gweithio gydag eraill', cafodd Blwyddyn 7 wythnos, yn 
niwedd Mai ... heb wersi ffurfiol.  Buont yn gweithio 

mewn grwpiau yn archwilio, dylunio, cynhyrchu a 

gwerthuso taflenni gwybodaeth am yr ardal leol.  Eleni 
roedd y dasg wedi ei chanolbwyntio ar stâd Ynys-

maengwyn, gyda disgyblion yn defnyddio gwybodaeth 
o'r archifdy, y wê ac ymweliadau  i archwilio gwreiddiau 

a hanes Ynys Maengwyn dros y blynyddoedd.  Roedd 
rhai grwpiau hefyd yn archwilio i hanes milwrol Tywyn 

gan gynnwys  Camp Morfa, y Bont Bailey  a gwersyll y 

fyddin yn Nhonfannau. Mae'r staff a'r disgyblion yn ddi-
olchgar iawn i  Mr David Roberts, Aberdyfi a Mr Rickard 

am gael defnyddio lluniau o'r ardal.  Roedd yn syndod i 
bawb i glywed fod plasdy fel hyn gyda'i ystafell ddawn-

sio, stablau,  chytiau cwn yn bod yn Ynys Maengwyn...a 

bod rhai pobl yn cofio hynny ! 
 Erbyn diwedd yr wythnos, roedd pob un o'r 10 grwp 

wedi cynhyrchu taflen ddwyieithog wedi ei lamineiddio 
gyda 'photostory' o luniau, cerdd a geiriau, a'u cyflwyno  

i'r holl flwyddyn â'r staff bnawn Gwener.  Dyma ddiwed-
dglo gwych i wythnos ragorol.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

'Wythnos Byd Gwaith' 

 
Cafodd disgyblion Bl 10 y cyfle i  fynd i weld yn hollol 

beth mae cyflogwyr yn edrych amdano  ym 'myd gwaith' 
- rhaglen drefnwyd gan ' Careers Wales'. 

 Drwy weithio mewn grwpiau bychain, cafoedd y disgy-

blion y cyfle  i  gyfarfod â chynrychiolwyr o gyflogwyr 
lleol a'u holi am y cymwysterau a'r sgiliau sydd angen i 

ddilyn gwahanol lwybrau gyrfa.  
 

Dymuna yr ysgol ddiolch i'r cwmnïau a'r sefydliadau yma 
am eu cyfraniad i'r digwyddiad hynod yma: Co-op 

Tywyn, Williams Vets', Abacare, Citizens Advice Bureau,  

Cyngor Gwynedd a Careers Wales.  
 

 
 

Cwrs Sgïo a Sglefrfyrddio yn yr Eidal 

 
Cawsom wythnos o haul braf ac awyr las yn y 

mynyddoedd yn ystod hanner tymor Chwefror -daeth 27 
o ddisgyblion, 3 staff ac un gwirfoddolwr ar y cwrs, 

gyda 23 o ddisgyblion yn dewis sgïo a 3 disgybl yn dew-

is sglefrfyrddio.  Cafodd pawb 4 awr o wersi y dydd  ac 
erbyn diwedd yr wythnos roedd pawb yn feistr ar y 

llethrau dysgu, , gyda'r rhan fwyaf yn gallu sgïo yn hy-
derus i lawr y mynydd. Roedd ein gwesty mewn safle 

delfrydol - dau funud o'r man lle cynhaliwyd y gwersi. 
Roedd digonedd i'w wneud gyda'r nos, yn cynnwys sgle-

frio ar rew, siopa a disgo yn y pentref cyfagos... a DIM 

anafiadau ! Drwyddi draw.. dyma wythnos lwyddiannus 
iawn ! 

 
 

 

Edrych i'r Dyfodol... 
 

Mae bob amser yn braf clywed beth fydd ddisgyblion  
blwyddyn 11 yn ei wneud wedi eistedd eu haroliadau 

TGAU yn Ysgol Uwchradd Tywyn. Yn ddiweddar cly-
wsom fod  Stevie Budge wedi ennill ysgoloriaeth i astu-

dio ar gyfer lefel A a Diploma Genedlaethol mewn dawn-

sio proffesiyniol yn Ysgol  Parc Tring ar gyfer Celfyd-
dydau Perfformio yn Swydd Hertford. Roedd Stevie yn 

un o'r 14 myfyriwr lwcus i gael ei ddewis - allan o  gan-
noedd oedd wedi anfon cais !  Mae Juli Andrews a Sarah 

Brightman  ymhlith cyn fyfyrwyr Ysgol Tring Park  

ymhlith nifer eraill o enwogion. Byddwn yn dilyn gyrfa 
Stevie ac yn dymuno iddo bob llwyddiant.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 


