CYLCHLYTHYR

Ysgol Uwchradd Tywyn
Rhagfyr 2012
Swyddogion
Llongyfarchiadau i’n tîm o Swyddogion sydd newydd gael
eu hethol. Gwelir eu lluniau yma o’r dde i’r chwith: rhes
flaen: Ffion Hall, Hannah Perkins, Jess Roberts; ail res:
Laura Wright, Sara Rees, Erin Botchett, Gabs Chesworth,
Holly Hughes; a’r rhes gefn: Myles Langston, Elen Lewis,
George Wall, Abby Brickley, Jessie Townshend,
Hafsa Syed.

Roedd llawer ohonynt hefyd ‘ar ddyletswydd’ yn ystod ein
Noson Agored ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd
blynyddoedd 5 a 6. Roeddynt yn tywys rhieni o gwmpas ac
yn sgwrsio gyda’r plant am fywyd yn yr ysgol.
Yn ystod y prynhawn gwobrwyo roedd pob un yn chwarae
ei ran ar y llwyfan drwy’r gweithgareddau, yn cyflwyno’r
categorïau ac yn egluro’r cynnwys. Roedd rhai yn derbyn
gwobrau eu hunain.
Fel y gwelwch maent i gyd wedi gwneud cyfraniad
sylweddol i’r cylchlythyr hwn drwy gyfweld ag aelodau
newydd o’r staff, cael barn disgyblion ar bolisïau a mynegi
eu profiad o’r Prynhawn Gwobrwyo a’r hyfforddiant
mentora cyfoedion. Maent yn gobeithio hefyd y bydd eu
heitemau yn ymddangos yn Dail Dysynni!
Cychwyn prysur iawn i’w blwyddyn olaf – onid oes
ganddynt ddigon yn barod? Diolch iddynt i gyd – bydd eu
cyfraniad drwy’r flwyddyn yn arwyddocaol ac yn cael ei
werthfawrogi.
PWYSIG: DALIER SYLW:
Mae’r Cyngerdd Nadolig yn cychwyn am 7.30 yh
er mwyn galluogi plant Llanegryn ddod.

Er mwyn dod yn swyddogion ar gyfer 2012-2013, roedd yn
rhaid i bob un gyflwyno llythyr cais, yn olrhain manylion
oedd yn berthnasol i’r swydd ddisgrifiad. Yna daeth y
sialens o roi cyflwyniad
i aelodau o Gyngor yr ysgol, eu
cyfoedion ac aelodau o’r staff, gan ddilyn y canllawiau
roddwyd.
Cafwyd 23 llythyr cais ond 17 yn unig dderbyniodd y sialens
o roi cyflwyniad. Apwyntiwyd 14, yn dilyn cyfnod prawf
hyd ddiwedd Tymor yr Haf 2012 i 21 o fyfyrwyr.
Maent wedi
profi sesiynau hyfforddi mentora gan
gyfoedion a drefnwyd gan Brifysgol Bangor ac maent erbyn
hyn yn gweithredu ar yr hyfforddiant hwn gyda grwpiau
bychain o ddisgyblion ym mlwyddyn 7 ac 8 yn ystod cyfnod
cofrestru bob bore dydd Llun.
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Diwrnod Hyfforddiant Mentor Cyfoedion
Daeth hyfforddwyr mentor cyfoedion atom am ddiwrnod
i’n dysgu sut i fod yn swyddogion da.
Cawsom
weithgareddau penodol i’n helpu i ddysgu am wahanol
agweddau sydd yn hanfodol yn ein rôl fel swyddogion.
Dysgasom sut i gyfathrebu â chyfoedion yn llwyddiannus
ac yn dderbyniol. Efallai mai’r peth pwysicaf ddysgwyd
gennym oedd peidio barnu eraill yn ddi feddwl, am nad
ydym yn gwybod yn iawn cyn deall eu hamgylchiadau.
Drwy gydol y dydd, cawsom y cyfle i ddysgu pob math o
sgiliau ac am yr hyn a ddisgwylir ohonom fel swyddogion.
Mae bod yn swyddog yn golygu deall beth yw’r ffin
rhwng bod yn ffrind a bod yn swyddog. Yn fwy na dim
efallai, dysgasom beth yw ein cyfrifoldebau fel
swyddogion.
Cawsom elwa o’r diwrnod mentora cyfoedion mewn sawl
gwahanol ffordd. Bellach, rydym yn deall ein rôl ac yn
gwybod sut i gyfweld â’n cyfoedion drwy ddefnyddio
cyfathrebu cywir.
Hannah Perkins
Athrawon Newydd Ysgol Uwchradd Tywyn
Ymunodd dwy athrawes newydd â staff Ysgol Uwchradd
Tywyn ym mis Medi – Miss Anna Davies (Cymraeg) a
Miss Melanie Cooper (Cerdd)
Gofynnodd Sara a minnau rai cwestiynau i Miss Anna
Davies am ei hamser yn yr ysgol hyd yma. Yn anffodus
iawn, nid yw yn mynd i fod gyda ni wedi ‘r Nadolig. Bydd
yn gadael i gychwyn ar antur newydd, sef dysgu yn
Lesotho, Affrica.

adnabod eu gilydd a dyma’r ffordd rydym am iddi fod.
Rydym yn hoffi hyn. Roeddym am wybod beth oedd barn
Miss Davies am yr awyrgylch yma.
“Dwi’n meddwl fod yr awyrgylch yn gartrefol. Mae gan yr
athrawon a’r disgyblion berthynas dda gyda’i gilydd.”
Rydym wedi mwynhau cael Miss Davies yma a byddwn yn
teimlo yn drist iawn o’i gweld yn mynd. Roeddem yn
awyddus iawn i glywed am ei chynlluniau ar gyfer y
dyfodol.
“Ydach yn nerfus wrth feddwl am fynd i Lesotho?”
“Ydw yn bendant. Bydd yn newid byd go iawn”
“Beth wyt ti’n meddwl sut awyrgylch fydd yno?”
“Bydd y plant yn gwerthfawrogi addysg lawer mwy. Bydd
cyflwr byw yn dod a’g anawsterau.
Bydd pawb yn
gefnogol ac yn helpu eu gilydd”.
Mae Miss Davies yn dymuno cadw cysylltiad gyda ni yma
yn Nhywyn pan fydd hi yn Lesotho. Mae hyn yn swnio yn
ddiddorol iawn.
“Wyt ti’n mynd i ddal i gysylltu gyda’r Ysgol Uwchradd
Tywyn, i ddweud sut mae pethau’n mynd yna?”
“Ydw dwi’n gobeithio cydweithio gyda Miss Roberts yn yr
adran Daearyddiaeth i’r plant o’r ddwy ysgol cysylltu a’u
gilydd a dysgu am fywyd yn y ddwy wlad.”
Byddwn i gyd yn edrych ymlaen at hyn ac rydym yn
dymuno y gorau i Miss Davies. Rydym wedi mwynhau ei
chael yma.
Abby Brickley a Sara Rees

Dyma rai o’n cwestiynau ynghyd â’g atebion Miss Davies:
“Sut ydych wedi mwynhau eich amser yn Ysgol
Uwchradd Tywyn?”
“Dwi wedi mwynhau gweithio efo’r pobl ifanc a’r
athrawon. Mae pawb yn groesawgar.”
Mae Miss Davies wedi bod yn ysbrydoliad i lawer o
ddisgyblion: mae hi wedi cymryd rhan yng
ngweithgareddau Clwb yr Urdd ac wedi annog llawer o’n
disgyblion iau i gystadlu yn y cystadlaethau sydd ar gael.
Foddbynnag, ni fyddai wedi bod yn hawdd i Miss Davies i
ddod i ysgol newydd heb adnabod llawer o bobl.
“Ydach chi wedi gweld o’n anodd dechrau dysgu mewn
Ysgol wahanol?”
“Dim yn anodd ond yn sialens dod i arfer gyda threfn yr
ysgol a disgyblion newydd”.
Gan fod yr ysgol yn weddol fechan, mae pawb yma yn

Miss Anna Davies





Miss Melanie Cooper
Mae Miss Melanie Cooper wedi cychwyn fel athrawes gerdd
yma yn Ysgol Uwchradd Tywyn, felly gofynnon ychydig o
gwestiynau iddi i weld beth oedd hi yn feddwl o’r ysgol a
sut roedd yn dod ymlaen yma.
Gofynnon os oedd hi yn mwynhau dysgu yma – dyma
ddywedodd:
“Rydw i wrth fy modd. Mae’r staff a’r disgyblion wedi fy
nghroesawu ac rydw i’n mwynhau yn fawr iawn.”
Roeddym hefyd am wybod mwy am ei dewis o swydd felly
gofynnon iddi pam dewis bod yn athrawes Cerdd.
“Roeddwn eisiau bod yn athrawes trwy gydol fy
mhlentyndod. Roeddwn yn mwynhau gwersi cerdd yn yr
Ysgol yn ogystal â gwersi piano a thelyn felly mae swydd
athrawes gerdd yn berffaith i mi.”
Cyn hyn, roedd Miss Cooper yn gweithio yng Nghaerdydd cyn penderfynu dod yn ôl i Ogledd Cymru i ddysgu. Credaf
ei bod yn amlwg oddiwrth ymateb y disgyblion fod Miss
Cooper yn athrawes Cerdd dda iawn. Foddbynnag pan
ofynwyd rhai cwestiynau iddi, daethom i wybod mai dim
ond am flwyddyn roedd hi wedi bod yn dysgu.
Yn olaf, roeddem am wybod pa fath o gerddoriaeth oedd hi
yn ei hoffi fel athrawes Cerdd. Dyma ei hateb:
“Rydw i’n hoffi pob math o gerddoriaeth o gerddoriaeth roc
i glasurol. Rydw i’n meddwl ei bod hi’n bwysig
gweithfawrogi pob math o gerddoriaeth.”
Holly Hughes, Myles Langston a George Wall
Adroddiad ar farn disgyblion am y Polisi Ysgol sydd
ar y gweill i wahardd ffonau symudol
Yn dilyn arolwg diweddar o 30 o ddisgyblion, 6 o bob grŵp
blwyddyn, 3 merch a 3 bachgen, dyma’r casgliadau.
Roedd 38% o’r disgyblion yn y sampl o’r farn ei fod yn
syniad da i wahardd ffonau symudol am y rhesymau
canlynol:

Ni fyddai disgyblion yn cael eu temtio i geisio tecstio
neu chwarae gemau yn ystod gwersi.

Nid yw’n beth iach : mae yn difa cyfathrebu. Yna,
maent yn cael eu cymryd oddiarnynt .

Ni fyddai dim wedyn yn tynnu eu sylw oddiar y wers,
a gall y disgyblion i gyd ganolbwyntio.

Ni fyddai colli/ dwyn ffonau yn digwydd.

Ni fyddem yn cael ein poeni gan blant eraill yn ceisio
tynnu lluniau ohonom a’u rhoi ar ‘Facebook’.
Ni fyddai disgyblion wedyn yn derbyn negeseuon neu
alwadau cas sydd yn achosi cweryla a drwg deimlad.
D’yw rhai plant ddim yn dysgu hyd yn oed oes yw eu
ffonau yn cael eu cymryd oddiarnynt.

Roedd 62% o’r disgyblion yn y sampl yn credu ei fod yn
syniad drwg am y rhesymau canlynol:

Rhaid talu am ddefnyddio ffôn yr ysgol.

Does dim preifatrwydd pan yn defnyddio ffôn yr
ysgol.

Rydym am fedru gwrando ar gerddoriaeth yn ystod
amser egwyl ac amser cinio gan nad oes unrhywbeth
arall i’w wneud yn yr ysgol.

Os yw rhieni am gysylltu â ni gallant anfon tecst.

Os yw rhywun wedi cael anaf yn yr ysgol, a neb o
gwmpas, ac os nad oes ganddynt ffôn, nid yw’n
bosibl iddynt adael i rywun wybod beth sydd wedi
digwydd.

Os oes toriad trydan, a dim ffonau chwaith, yr unig
ffordd y gall disgyblion gysylltu a’u teulu yw gyda
ffôn symudol.

Os oes eira mawr, yna ni fedrai yr ysgol adael i rieni
wybod i ddod i nôl eu plant, fydd rhaid defnyddio
ffonau symudol.

Mae rhai yn teithio o bell i’r ysgol ac felly angen cadw
cysylltiad.

Gall helpu yn y gwersi.

Nid yw rhai disgyblion yn gwybod rhifau ffôn eu
rhieni.

Ni fedr rhai disgyblion fforddio 10c i ffonio gartref.

Bydd llawer o bobl yn y swyddfa.

Os yw rhai yn cerdded i’r ysgol, maent angen y ffôn i
roi gwybod i’w rhieni ble maent.

Os yw’r bws yn torri i lawr, bydd disgyblion angen eu
ffonau i roi gwybod i’w rhieni.

Ni fedrai disgyblion gysylltu a’u rhieni
mewn
argyfwng ynglyn â materion preifat.

Cadw cysylltiad yn ystod amser cinio i ddod o hyd i
ffrindiau sydd ar eu pennau eu hunain.

Dyma’r ffordd ymlaen; dim am fynd yn ôl mewn
amser.

Syniad drwg. Gall achosi cynnwrf.

Beth fyddai yn digwydd petai rhywun yn eich ffonio
– mewn argyfwng ?

Petaem yn colli’r tren neu’r bws, ni fyddem yn
meddwl am ddod yn ôl i’r ysgol i ddefnyddio y ffôn
yna.

Os na chawn ffonau, sut allwn ni gael gwybod os oes
sesiwn hyfforddi ar ôl yr ysgol?

Mae’n syniad twp.

Byddai rheolau yn cael eu torri.

Beth petai tân? Allwn ni ddim ffonio ein rhieni i’n nôl i
fynd gartref.

Os na chawn ni ffonau, pam ddylai yr athrawon gael
rhai?

Beth fyddai yn digwydd os oes gennym angen arian
gan ein rhieni?

Does dim angen newid rhywbeth sydd yn gweithio yn
iawn fel a’g y mae.

Mae’r ysgol yn mynd yn dotalitaraidd.

Ni fyddai disgyblion yn gwybod beth i’w wneud
amser egwyl a chinio - felly byddant yn gwneud
drygioni.

Diwrnod Plant Mewn Angen –

Diwrnod Lesotho
Bydd aelod o’r Adran Gymraeg, sef Miss Anna Davies, yn
gadael ar ôl y Nadolig i weithio yn ardal Qachas Nek yn
Lesotho, De Affrica. Er mwyn codi arian ar gyfer yr ysgol
gynradd lle bydd Miss Davies yn dysgu, cynhaliwyd diwrnod
di-wisg ysgol yr wythnos olaf cyn hanner tymor yr hydref.
Cyfrannodd y disgyblion £1 tuag at yr achos, a braf oedd
gweld bod rhai o’r rhieni a disgyblion wedi cyfrannu mwy
na hyn.

Ar ddydd Gwener 16eg Tachwedd, ynghyd â channoedd o
ysgolion a sefydliadau eraill drwy’r wlad, bu disgyblion a
staff Ysgol Uwchradd Tywyn yn cymryd rhan i godi arian
tuag at Blant Mewn Angen. Y thema oedd ’Sgidia Ffynci’,
ac wrth gwrs gwelwyd pob math o wellies a thrainers wedi
eu haddurno, rhai gyda Pudsey arnynt . Dewisodd rhai o’r
disgyblion ddod i’r ysgol yn eu pyjamas a rhai yn y wisg nos
holl ffasiynol - ‘onesie’. Diolch i bawb am helpu i godi dros
£300 a chefnogi Plant Mewn Angen.

Yn ystod yr awr ginio cafwyd ‘Llecyn Lluniau’, ble’r oedd y
plant yn talu 20c yr un i wisgo dillad gwahanol a defnyddio
propiau i dynnu lluniau gwirion. Ceir casgliad o’r lluniau a
dynnwyd ar wal y neuadd ac mae modd i’r disgyblion
archebu copi o’r llun pe dymunent. Bu hyn yn llwyddiannus
ac yn llawer o hwyl!
Pleser yw cyhoeddi fod yr ysgol wedi llwyddo i godi dros
£300, a’r bwriad yw gwario’r arian ar adnoddau addysgu
defnyddiol sydd eu hangen ar yr ysgol gynradd yn nhref
Qachas Nek yn Lesotho.
Diolch yn fawr am eich cefnogaeth ac am helpu i roi gwên
ar wynebau rhai o’r plant bach yn Lesotho!

Moroco 2013
Mae grŵp o ddisgyblion Blwyddyn 11 ar hyn o bryd yn
casglu arian tuag at daith flynyddol yr ysgol i Foroco, yr Haf
nesaf. Mae’r daith yn costio tua £845 gyda’r daith i’r maes
awyr yn ychwanegol. Rydym yn bwriadu trefnu disgo, sioe
ffasiynau ac hefyd helpu gyda chyngerdd Nadolig yr ysgol.
Yn naturiol, rydym yn edrych ymlaen at y daith i Foroco ar
ddechrau mis Gorffennaf ! Hoffem ddiolch am eich
cefnogaeth hyd yma a gobeithiwn y byddwch yn parhau i’n
helpu.
Ffion Hall
Taith yr Adran Ffrangeg i Baris
Mae disgyblion Blwyddyn 7, 8 a 9 yn edrych ymlaen i fynd
ar daith yr adran Ffrangeg i Baris yn 2013. Dyma’r
dyddiadau: 12-16 Ebrill. Byddant yn ymweld â Thŵr Eiffel,
Eglwys Gadeiriol Notre Dame, Stade de France a thaith ar
yr afon Seine ac wrth gwrs siopa ym mhrif ddinas ffasiwn y
byd! Mae ychydig lefydd ar ôl – £255 yw cost y daith. Os
oes rhywun â diddordeb, cysylltwch â Lynsey mor fuan â
phosibl.
Mwynhewch y daith!

Alton Towers
Am 6 o’r gloch ar fore Sadwrn yr ugeinfed o
Hydref daliodd 39 o ddisgyblion, 2 athro a
Dylan o’r Urdd fws. Cyrhaeddwyd Alton Towers
toc wedi 9. Roedd hi’n benwythnos Calan Gaeaf
yn y Parc felly roedd llawer iawn o ysbrydion yn
y castell!!! Cafwyd ddiwrnod yn llawn hwyl,
gyda ciwiau byr iawn a phawb wedi mwynhau
eu hunain. Erbyn cyrraedd yn ôl i’r ysgol am 8
roedd pawb wedi blino’n lân.

Ymgyrch Plentyn y Nadolig.
Unwaith eto eleni daeth criw brwdfrydig iawn at ei gilydd i
gasglu nwyddau at Ymgyrch Plentyn y Nadolig.
Llwyddwyd i anfon nifer o focsys esgidiau wedi eu
haddurno’n lliwgar iawn gyda phapur Nadolig. Llenwyd y
bocsys i’r ymylon gyda nwyddau ysgrifennu, tegannau,
gemau bychain, cap, sgarff ac offer ymolchi.
Bydd plant ifanc mewn gwlad dlawd yn cael eu llonni gan
gyfraniad cariadus ein disgyblion.
Diolch iddynt am eu cefnogaeth parhaol.

Adran Celf a Thecstiliau:

Newyddion Dosbarth Seryddiaeth Blwyddyn 10 ac 11.

Ymweliadau:
Ymwelodd disgyblion adran
tecstiliau Blwyddyn 10 a 11 ag
arddangosfa Michael Brennand
Wood yng Nghanolfan Grefftau
Rhuthun. Ymwelodd disgyblion
blwyddyn 11 hefyd ag
arddangosfa Doug Jones yn Oriel
Davies y Drenewydd. Roedd y
disgyblion yn lwcus iawn o gael y
cyfle i weld gwaith dau grefftwr
tecstiliau enwog a derbyn cardiau
a llyfrau yn Rhuthun a sgwrs yn
rhad ac am ddim yn y
Drenewydd. Bydd yr ymweliadau
hyn yn hybu nifer o brosiectau
yn ôl yn yr ysgol.

Yn ddiweddar cafodd disgyblion dosbarth Seryddiaeth
blwyddyn 10 ac 11 y profiad o gael mynediad at 2
ysbienddrych syn cael eu gweithredu gan robot – un yn
Hawaii ac un yn Awstralia. Maent yn rhan o gynllun Y
Prosiect Ysbienddrych Faulkes,
sydd yn caniatáu i
ddisgyblion logi amser ar yr ysbienddrych a chymryd lluniau
o wrthrychau yn y gofod, drwy ddefnyddio cyfrifiadur yn yr
ysgol i reoli eu symudiadau, hidlwyr ac amserau a mesurau
goleuni. Gellir defnyddio y lluniau yma fel rhan o’u gwaith
cwrs Seryddiaeth TGAU.
Galaeth Andromeda Spiral
– ein cymydog galaethol
agos.

Gwaith Celf CA3 ar gyfer
Eisteddfod Powys

Eisteddfod Powys:
Am y tro cyntaf eleni, anfonwyd waith y disgyblion i
gystadlaethau celf ar gyfer CA3 a CA4 Eisteddfod Powys.
Llongyfarchiadau i Jack Baker am wobr gyntaf ac i Lily-Mae
Taylor am y drydedd wobr. Arddangoswyd waith hyfryd gan
ddisgyblion dosbarth celf Blwyddyn 11 yn y Tabernacl, ym
Machynlleth. Bob blwyddyn, fel arfer, bydd disgyblion yn
cystadlu yn adran gelf
eisteddfodau Llanegryn ac
Abergynolwyn ym mis Chwefror. Cofiwch edrych am y
posteri gyda’r themâu â’r dyddiadau ar ôl y Nadolig.

Y wobr 1af yn Eisteddfod
Powys:
Jack Baker

Nifyl y Cranc (Supernova Remnant
– gweddillion seren sydd wedi
ffrwydro, recordiwyd yn 1054 OC
gan Seryddion o Tseina.)

Clwb Bio B8
Mae criw o ddisgyblion diwyd blwyddyn 8 wedi bod wrthi
bob amser cinio ddydd Mercher yn ymchwilio bywyd gwyllt
rhyfeddol o’n cwmpas. Hyd yn hyn mae’r criw wedi craffu
ar Euglena (sef organeb ingell rhwng anifail a phlanhigion)
dipio yn y pwll a photio planhigion bychain, bylbs a
phlanhigion Mam i Filoedd bach. Edrychwn ymlaen at
ddyranu lygoden fawr yn yr wythnosau nesaf!

Disgyblion Adran
Tecstiliau Blwyddyn 11
yn Oriel Davies,
y Drenewydd

Senedd Cymru Aberystwyth:
Arddangoswyd Batiks gan ddisgyblion tecstiliau Blwyddyn
10 yn y swyddfeydd yma dros hanner tymor a cawsant eu
hedmygu yn fawr gan y staff.
Ffermwyr Ifanc Bryncrug:
Mae disgyblion a chyn-ddisgyblion wedi bod yn tynnu
lluniau o bobl drwy ddefnyddio eu camerau a’u gliniaduron
gyda’r bwriad o greu calendr ar gyfer y flwyddyn nesaf.
Newyddion o’r Adran Technoleg Bwyd
Mai rhai o ysgolion cynradd yr ardal wedi bod yn ymweld â’r Adran Technoleg Bwyd
yn ystod y tymor ac wedi bod yn paratoi cacennau Nadolig bach. Gobeithio bydd y
profiad yma’n hwyluso trosglwyddiad y disgyblion o’r cynradd i’r uwchradd y
flwyddyn nesaf.

5 x 60 News

Arweinwyr Chwaraeon Tywyn y Dyfodol!
Dyma lun o rai o’r grŵp blwyddyn 10 ac 11. Maent wedi
bod yn dysgu addysg gorfforol i’r disgyblion yn Ysgol
Penybryn, fel rhan o’u hasesiad arweinyddiaeth ar gyfer
arholiadau TGAU. Da iawn chi, rydych wedi gweithio’n
ardderchog!

Mae tymor yr Hydref wedi hedfan heibio! Bu’r tymor yn un
prysur iawn ym myd gweithgareddau 5x60. Dyma i chi
drosolwg o brysurdeb y tymor.
Bu criw o ddisgyblion yn derbyn hyfforddiant syrffio am
gyfnod o 6 wythnos. Braf oedd gweld cymaint ohonynt yn
sefyll ar y bwrdd erbyn diwedd y gwersi! Ar ddiwedd y
cyfnod cafwyd cysatdleuaeth. Llongyfarchiadau i Duncan
Langston am gipio’r wobr gyntaf, Alice Bennett yn ail a
Trystan Besent yn drydydd. Da iawn chi.
Yn ystod amser cinio trefnwyd gemau hoci i fechgyn a
merched gyda phob blwyddyn yn chwarae yn eu tro. Roedd
hi’n gêm agos rhwng bechgyn blwyddyn 8 a 9! Y tymor
hwn bydd gemau Pêl Rwyd yn dechrau.

Disgyblion Blwyddyn 11

Cyn i’r nosweithiau tywyll gyrraedd, aeth criw o ddisgyblion
i feicio ar ôl ysgol i Ganolfan Coed y Brenin. Cafwyd
cymaint o hwyl aethynt eto dros y hanner tymor gan
dreulio diwrnod llawn yno. Roedd coesau pawb fel jeli
erbyn diwedd y dydd!!
Cefais dipyn o ofn pan fynychodd rhai o’r disgyblion Hoci
Calan Gaeaf dros yr hanner tymor!! Wrth gwrs, gwisg oedd
y cyfan! Rhoddwyd gwobr i’r wisg orau neu i’r ffon hoci
addurnedig.
Y tymor hwn mae gweithgareddau newydd ar yr amserlen
megis zumba, ffitrwydd dŵr, ymarfer cylched a handball.
Hefyd mae llond llaw o ddisgyblion wrthi’n ymarfer yn galed
ar gyfer cystadleuaeth ddawnsio 5x60! Felly ymunwch yn yr
hwyl ac “Ewch gyda’r llif”!!
Twrnament Badminton: 3 Rhagfyr 2012
Llongyfarchiadau mawr i dîm bechgyn a merched Ysgol
Uwchradd Tywyn â lwyddodd i ddod yn gyntaf yn
nhwrnament Badminton 5x60 Gwynedd. Y tîm buddugol
oedd: Mike Wood, Gerallt Jones, Ieuan Jeffrey a Lewis
Morgan, a’r merched: Eleanor Pridding, Lora Constable,
Alice Bennett a Clarice Pridding. Os nad oedd hyn yn
lwyddiant ysgubol, daeth tîm bechgyn ‘A’ hefyd yn ail:
Brandon Morris, Kieron Hope, Tom Curtis a Lewis Allen.
Diwrnod gwych i ddisgyblion Ysgol Uwchradd Tywyn a phob
lwc i’r ddau dîm buddugol fydd yn cynrychioli’r sir yn
Nhwrnament Badminton Cymru.

Disgyblion Blwyddyn 10
Tîm Rygbi dan 16 ar frig y Gynghrair
Llongyfarchiadau i’r tîm rygbi am ennill tri o dri o’u gemau
hyd yn hyn i fod ar ben cynghrair Meirion/Dwyfor.
Ysgol y Gader:
10
Tywyn: 31
Tywyn:
21
Harlech: 17
Tywyn:
35
Ysgol Bro Ddyfi: 17
Un gêm ar ôl yn erbyn Ysgol y Berwyn, Bala. Ennill hon i
fod yn bencampwyr – pob lwc bois!

Y tîm – heb ennill eto, ond wedi rhoi perfformiadau da.
Daliwch ati, fe ddaw llwyddiant cyn hir.

Clwb Brecwast
Mae’r Clwb Brecwast ar agor bob bore o 8.00 hyd 8.30.
Mae croeso cynnes i bawb yma. Mae’r plant yn mwynhau
nifer o wahanol fwydydd blasus ynghyd â chyfle i gael
sgwrs gyda’u ffrindiau.:
Rwyf yn hoffi y Clwb
Mae’r Clwb Brecwast yn
brecwast am fy mod yn
gychwyn rhagorol i’r diwrnod.
hoffi cael sleisen o dôst
Rwyf yn hoffi cael rhywbeth
a sgwrs gyda’m
i’w fwyta gyda’m ffrindiau yn
ffrindiau. Mae Mrs
y bore. Hefyd rwyf yn
Sheedy yn barod bob
mwynhau cael siarad gyda
amser i gael sgwrs.
Mrs Sheedy. Mae hi yn wych!
Owen Parton
Jordan Robinson

Ymunwch â Mrs Sheedy am ddarn o dôst blasus.
Clwb Gwaith Cartref
Mrs Sheedy sydd yn rhedeg y Clwb Gwaith cartref sydd ar
agor i bawb bob dydd Iau o 3.00 hyd 5.00 yp. Mae croeso
cynnes i ddod i dreulio amser mewn awyrgylch hamddenol
ond trefnus. Dyfernir gwobr am bresenoldeb cyson –
byddwch yna!
Mae ‘r Clwb Gwaith Cartref
yn hwyl ac yn groesawgar.
Wrth fynd drwy y drws, rwyf
yn teimlo y croeso ac yn gallu
chwerthin! Mrs Sheedy yw’r
un mwyaf addas i gynnal y
clwb yma - heb os nac
onibai !!!! Samuel Aitken a
Beccy Owen

Rwy’n ei hoffi oherwydd
pan rwy’n ceisio gwneud
gwaith cartref adre, mae
cymaint o bethau yn tynnu
fy sylw. Nid yw hyn yn
digwydd yn y Clwb. .
Callum Andrews
Hw
Gr yl –
Ga êt S
rb ion
utt

Cyfeillion Darllen
Mae’r cynllun Cyfeillion Darllen wedi cychwyn eto y tymor
hwn a phleser yw gweld cymaint o ddisgyblion Blwyddyn 9
a 10 yn helpu eu ‘buddies’ ym Mlwyddyn 7 i wella eu
sgiliau darllen. Eleni, mae llawer mwy o fechgyn yn cymryd
rhan – mae hyn yn galonogol iawn. Mae 40 o ddisgyblion
yn cymryd rhan yn y cynllun a bydd pob un ohonynt yn
elwa o gael gwella eu darllen a’u sgiliau cyfathrebu.
Dyma’r drydedd flwyddyn i ni gynnal y cynllun Cymraeg bydd y cynllun Saesneg yn cychwyn ar ôl y Nadolig.

Tocyn Iaith Ysgol
Uwchradd Tywyn
Eto tymor yma rydym yn
rhedeg y cynllun Tocyn Iaith.
Nôd y cynllun yw hyrwyddo a
hybu’r defnydd o’r iaith
Gymraeg yn yr ystafell
ddosbarth a hefyd codi
statws a phroffil yr iaith o
fewn yr Ysgol.
Roddir tocynnau allan gan athrawon a staff yr ysgol am
ddefnydd pwrpasol o’r Gymraeg yn y dosbarth. Mae’r
cynllun bellach wedi ehangu i lyfrgell y dref. Yma fydd
cyfle i ddisgyblion ennill tocynnau arbennig am siarad
Cymraeg gyda staff yn y llyfrgell.
Yn wythnosol, y disgybl sydd yn ennill y mwyaf o docynnau
ym mhob dosbarth cofrestru ym mlwyddyn 7, 8 a 9 yn
ennill beiro iaith. Ar ddiwedd y tymor, y disgybl sydd yn
ennill y mwyaf o docynnau ym mhob dosbarth sydd yn
derbyn ticed i’r sinema lleol.
Dogfen Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru
‘Canllawiau Arfer Da ar gyfer y defnydd o Ystafelloedd sydd
dros ben’.
(21-11-12) Cyfnod Ymgynghoriad hyd 13-02-13
Gydag Addysg Uwchradd ym Meirionnydd ar hyn o bryd yn
cael ei adolygu, rydym yn eich annog i ymateb i’r ddogfen
uchod, drwy gwblhau yr holiadur ymgynghorol. Mae’r
ddogfen a’r holiadur ar gael ar www.wales.gov.uk/
consultations, a gellir e-bostio neu bostio eich ymatebion.
Mae’r ysgol yn barod i ddarparu copi caled o’r holiadur i
unrhyw riant sydd yn dymuno un. Ac os dychwelir ef i’r
ysgol, caiff ei bostio i’r Adran Addysg a Sgiliau.
Mae Ysgol Uwchradd Tywyn mewn safle delfrydol a
phwysig yn y dref, yn lle hawdd i’w gyrraedd ac yn cael ei
defnyddio yn helaeth gan y gymuned, a byddai cynigion i
ganoli gwasanaethau cymunedol ar safle yr ysgol yn cael ei
gefnogi gan y staff a’r Llywodraethwyr. Dylid hybu
awgrymiadau gan rieni, a byddai rhoi ystyriaeth i anghenion
presennol yn sicr o’ch helpu i flaenoriaethu. Byddwn hefyd
yn croesawu unrhyw awgrymiadau a syniadau.
Gweithgaredd Dynamo Yn Ysgol Uwchradd Tywyn
Yn unol a pharatoi disgyblion blwyddyn 9 ar gyfer dewis
opsiynnau ar gyfer eu TGAU, trefnwyd digwyddiad gan
Gyrfa Cymru gyda Aelodau a Chyflogwyr o'r Byd Gwaith i
gynnal sesiynnau adnabod sgiliau allweddol pan yn mentro
allan i'r byd gwaith.
Prif bwrpas y weithgaredd oedd codi ymwybyddiaeth y
disgyblion o'r sgiliau sydd yn hanfodol i lwyddo yn y
gweithle neu mewn byd busnes.
Cynhaliwyd y gweithdai gan Mici Plwm a Rachel Jones A470
Training.

Diwrnod Gwobrwyo
17 Hydref 2012
Daeth nifer o rieni, llywodraethwyr ac athrawon at eu
gilydd i neuadd yr ysgol ar gyfer y dathliad yma. Enwebwyd
nifer o ddisgyblion i dderbyn gwobrau am eu hymdrechion
yn ystod y flwyddyn a aeth heibio (2011-2012). Pleser oedd
croesawu yn ôl i’r ysgol, Mr Roy Jones cyn-gadeirydd
Llywodraethwyr yr ysgol.
Rhannwyd y gwobrau i ddeuddeg categori - derbyniwyd
hwy gan ddisgyblion CA3, CA4 a’r rhai hynny oedd wedi
gadel i fynd i golegau ac ysgolion gyda chweched dosbarth.
Cyflwynwyd y wobr gyntaf, sef wobr gymunedol a rhodd yr
heddlu, gan PC Meirion Jones i gyn-ddisgybl yr ysgol, sef
Josh Crew. Mae’r wobr hon yn cael ei chyflwyno i’r
unigolyn yn y gymuned sydd wedi gwella yn ei ymddygiad
a’i agwedd.
Dyfarnwyd y gwobrau pwnc i’r disgyblion oedd yn ôl yr
athrawon, yn haeddu cydnabyddiaeth am eu hymdrechion.
Bob blwyddyn mae’r ysgol yn gwahodd yn ôl ddisgyblion
sydd wedi llwyddo yn arbennig yn eu arholiadau TGAU ym
mlwyddyn 11. Derbyniodd Carys Selman a Jacob Morgan
wobr am eu gwaith ardderchog yn llwyddo i gael y
canlyniadau gorau y llynedd.
Mae disgyblion Ysgol Uwchradd Tywyn hefyd wedi cyflawni
llawer iawn y tu allan i fywyd ysgol. Mae’r categori yma yn
cydnabod y llwyddiannau yma:

Myles Langston wedi cael ei ethol i hyfforddi yng
ngwersyll hyfforddi hoci dan 16oed ac sydd hefyd
wedi cynrycholi Cymru.

Chwareodd Duncan Langson i dîm hoci academi
Gogledd Cymru dan 14 oed.

Cynrychiolodd Harry Bennett dîm hoci gogledd Cymru
dan 15 oed ac chwaraeodd i dîm Cymru dan 16 oed,
mewn gwersyll yn yr Iseldiroedd.

Enillodd tîm hoci’r bechgyn yr ysgol dan 14 oed
Bencampwriaeth Cenedlaethol yr Ysgolion a hefyd
Tîm y Flwyddyn yng Ngwobrau Chwaraeon
Meirionnydd

Derbyniodd Ella Morgan wobr am ei chyfraniad
cerddorol i’r ardal. Ym mis Chwefror perfformiodd
Ella gyda Bryn Fôn a’i fand yn sinema y ‘Magic
Lantern’.

Mae Sophie Harris yn mynychu canolfan Ddawns
Aberystwyth. Cafodd hi a’i grŵp y cyfle i ddawnsio ar
sioe Rhydian ar S4C.

Bu Tomos Jones yn
cynrycholi’r sir mewn
cystadleuaeth golff a cafodd ei ethol ar gyfer
academi genedlaethol Gogledd Cymru.
Yn gynharach yn y flwyddyn, cynhaliwyd cystadlaeuaeth
Cerddor Ifanc y Flwyddyn. Cafwyd perfformiadau gan yr
enillwyr yn ystod y noson. Dyma hwy:
Erin Botchett (Piano), Caitlin Owens (Llais), Tomi Vaughan
(twmpet)
Gwahoddwyd enillwyr Cogydd Ifanc y Flwyddyn hefyd i’r
llwyfan i dderbyn eu gwobrau, sef Catherine Parry (CA4)
a Sarah Bacon (CA3).
Yn ystod tymor yr haf, cafwyd diwrnod mabolgampau – a
rhannwyd yr ysgol fel arfer yn dri tîm, sef Cadfan, Maethlon
a Dysynni, gyda’r disgybl sydd yn ennill y mwyaf o

Roedd 8 disgybl o’r ysgol wedi llwyddo i gael presenoldeb
llawn yn ystod y llynedd. Mae cynllun newydd gan yr ysgol
erbyn hyn i annog disgyblion i wneud yr ymdrech i fod yn
bresennol bob dydd. Tynnwyd un enw o het (yn cynnwys 8
enw) a derbyniodd Rhys Roberts wobr o iPod Touch
newydd.
Diolch i bawb am ddod i dathlu ein llwyddiannau am y
llynedd!
Gabrielle Chesworth, Elen Lewis a Ffion Hall
Cwis Heddlu Gogledd Cymru
Cymerodd grŵp o ferched blwyddyn 8 rhan yn y cwis
blynyddol ym Mhorthmadog yn ddiweddar. Roedden nhw
yn ateb 6 rownd o gwestiynnau ar gyffuriau, alcohol,
diogelwch tân a ffyrdd , a iechyd. Allan o wyth tîm yn
cystadlu daeth y ferched yn bumed. Ymdrech dda iawn
merched!!

Cogydd Ifanc y Flwyddyn
Enillydd cystadleuaeth Clwb Rotari Cogydd Ifanc y
Flwyddyn Ysgol Uwchradd, 2013, oedd Tom Webb, yn ail
oedd Jamie Tomkins ac yn 3ydd Sarah Bacon. Y beirniaid
eleni oedd Jason Griffiths (prif gogydd) a Tom Greaves o
fwyty’r Sea Breeze, Aberdyfi, ac ‘roeddent yn canmol safon
uchel coginio’r saith a fu’n cystadlu.
Y fwydlen fuddugol a baratowyd gan Tom oedd stecen au
poivre, tatws sauté a broccoli a moron fel prif gwrs a
tharten siocled a coulis mafon.
Bydd Tom nawr yn mynd ymlaen i gystadlu ar ran yr ysgol
ym mis Chwefror yn y rownd nesaf o’r gystadleuaeth sydd
yn cael ei noddi gan Y Clwb Rotari.

