


CYFLWYNIAD Y 
PRIFATHRO

THE HEADMASTER’S 
INTRODUCTION

Pleser o’r mwyaf yw eich cyfarch unwaith eto drwy 
gyflwyniad agoriadol Y Bont.  Blwyddyn arall wedi 
gwibio heibio a dyma gyfle i chi rieni a holl ffrindiau’r 
ysgol edrych yn ôl a rhannu gyda ni holl weithgareddau’r 
ysgol.  Wedi hanner tymor gwlyb a diflas o ran tywydd, 
mae’r Bont unwaith eto yn gyfle gwych i hel atgofion 
a dathlu blwyddyn hynod lwyddiannus a phrysur arall.  
O’r Eisteddfod Ysgol gyntaf ers degawdau, i lwyddiant 
ysgubol ar feysydd chwarae a llwyfan Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd.

Mae pob rhifyn o’r Bont yn arbennig, ond eleni mae 
Mrs. Janet Hughes yn ymddeol, a gyda chymorth Mrs. 
Gwyneth Griffiths maent wedi bod yn gyfrifol am 
baratoi a golygu’r Bont ers blynyddoedd lawer.

Mae’r flwyddyn wedi gwibio heibio a hoffwn ddiolch 
i bawb am eu cefnogaeth ers mis Medi.  Wrth gwrs mae’r 
Bont hefyd yn nodi diwedd cyfnod athrawon fydd yn 
ein gadael ddiwedd y tymor.  Mrs. Janet Hughes, Mr. 
Gwyn Hughes Roberts a Mrs. Menna Charlton.  Hoffwn 
ddiolch i’r tri am wasanaeth rhagorol i’r ysgol a dymunwn 
bob hapusrwydd iddynt yn eu hymddeoliad.

Hyderaf y byddwn yn mynd o nerth i nerth flwyddyn 
nesaf, gyda’r wefan yn cofnodi pob llwyddiant a rhagor 
o wybodaeth i rieni a’r gymuned.  Cofiwch y cyfeiriad 
holl bwysig www.ysgoldyffrynconwy.org 

Yn olaf, hoffwn ddiolch i bawb a gyfrannodd i wneud 
2011/2012 yn flwyddyn hynod lwyddiannus i’r ysgol, 
a diolch i chi rieni am eich cymorth a’ch parodrwydd 
bob amser i weithio gyda ni.

Mwynhewch y darllen a hel atgofion ac edrychwn 
ymlaen at rifyn 2013!

It is a pleasure to address you once again through the 
medium of our school magazine “Y Bont”.  Another 
year has passed so quickly and this is an opportunity 
for you as parents and friends of the school to look 
back at all the activities.  After a half term of bad 
weather, The Bont is yet again a marvellous opportunity 
to remember and celebrate another highly successful 
and busy year - from the first Eisteddfod for decades 
to sweeping success on the playing fields and on the 
stage of The National Urdd Eisteddfod.

Every issue of the Bont is special, but this year Mrs. 
Janet Hughes is retiring. With the help of Mrs. Gwyneth 
Griffiths together they edited and published the 
magazine for many years.

The year has passed so quickly and I would like to 
thank everyone for their support since last September.  
The Bont also marks the end of many teachers’ careers 
with us.  Mrs. Janet Hughes, Mr. Gwyn Hughes Roberts 
and Mrs. Menna Charlton.  I would like to thank the 
three for their excellent service to the school and wish 
them a happy retirement. 

I am confident that we will go from strength to 
strength next year, with the website recording all the 
successes and more information for parents and the 
community.  Please note the important address www.
ysgoldyffrynconwy.org 

Finally I would like to thank everyone who 
contributed to make 2011/2012 a very successful year 
for the school, and a special thanks to you as parents 
for your support and good will in working with us. 

Enjoy the reading and the good memories as we look 
forward to the next edition.

Paul Matthews-Jones
Pennaeth/Head

Ysgol Dyffryn Conwy
Ffordd Nebo

Llanrwst
LL260SD

pennaeth@dyffrynconwy.conwy.sch.uk
01492642800

Gorffennaf/July 2012
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FFARWELIO

Mrs. Janet Hughes

Mae sawl llyfr a thraethawd wedi ei ysgrifennu yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf ar destun 
Arweinyddiaeth Ysgol a nodweddion arweinydd da, 
dwi’n euog fy hun o ddarllen ambell un!, ond fel mewn 
sawl maes fe ddaw’r enghreifftiau gorau o feysydd 
ymarferol a sefyllfaoedd go iawn.  Yn ystod y ddwy 
flynedd ddiwethaf pleser a braint oedd cyd weithio 
gyda Mrs. Janet Hughes, Dirprwy Bennaeth.  ‘Rwyf 
wedi gweld a phrofi’r parch aruthrol sydd gan yr holl 
ysgol tuag ati. 

Yn ystod y 36 mlynedd ddiwethaf mae’r ysgol wedi 
dod gyntaf gan Janet, a hyd yn oed rŵan, gyda phrin 
ddyddiau hyd ddiwedd tymor mae Janet mor brysur 
ag erioed, yn arfarnu, yn arsylwi ac yn flaengar a 
brwdfrydig ymhob trafodaeth gwella ysgol i’r dyfodol.  
Mae proffesiynoldeb Janet Hughes yn esiampl i ni oll.  
Mae Janet yn gweld y darlun bychan a mawr, yn gallu 
ymateb i faterion dyddiol arwain ysgol a chadw ffocws 
ar yr hir dymor, sef datblygu a chreu hinsawdd ar gyfer 
gwella parhaus.  Bydd pawb yn colli Janet, o 
ddosbarthiadau TGAU Saesneg, gweddill y disgyblion, 
ac yn sicr y staff, heb sôn am y Pennaeth.  Er bod 
ymddeoliad ar y gorwel, bydd Janet yn parhau’n 
ddylanwadol ym myd addysg, yn arolygwr Estyn, ac 
yn parhau i gefnogi ysgolion mewn rôl 
ymgynghorol. 

Hoffwn gloi drwy fynegi fy niolchiadau diffuant 
personol iddi, yn enwedig am y gefnogaeth ddi flino 

dros y ddwy flynedd ddiwethaf.  Dyma gyfle felly Janet 
ar ran y gymuned a phob plentyn a rhiant sydd wedi 
elwa’n aruthrol o dy gyfraniad dros 36 mlynedd o 
wasanaeth i ddweud DIOLCH.  A thro nesaf y byddaf 
yn gweld llyfr ar y silff ar destun arweinydd ysgol 
effeithiol, byddaf yn cadw fy arian a chodi’r ffôn.
Paul Matthews-Jones
Pennaeth/Head

Many books and essays have been written during the 
past years on School Leadership and what makes a 
good leader.  In fact I must confess to reading one or 
two myself !  But as in many areas the best examples 
arise from practical and real experiences.  During the 
past two years it has been a pleasure to work with 
Mrs. Janet Hughes, Deputy Head.  I have experienced 
the wonderful respect that the whole school has for 
her.

During the past 36 years the school has always come 
first for Janet, and even now, with only days before 
the end of term, Janet is as busy as ever, appraising, 
observing and is taking the initiative enthusiastically 
in every discussion regarding school improvement. 
Janet Hughes’ professionalism is an example to us all.  
She sees the small and whole picture, can respond to 
daily school leadership matters and keep a focus on 
the long term, which is to develop and create the right 
climate for continuous improvement.

Everyone will miss Janet, from GCSE English classes, 
all of the pupils, and especially the staff, not to mention 
the Head.  Although retirement is on the horizon, 
Janet will still be an influence on the world of 
education, will be an Estyn Inspector, and will continue 
supporting schools through an advisory role.

I would like to draw to a close by expressing my 
sincere and personal thanks to her, especially for her 
unfailing support during the past two years.  On behalf 
of the community Janet, and every pupil and parent 
who have gained tremendously from your contribution 
during your 36 years of service, we would like to say 
THANK YOU.  And the next time I see a book on 
Effective School Leadership on the shelf I shall keep 
my pennies and pick up the phone.

JANET (Gwawr) HUGHES
Mae’n siŵr na chaf ddiolch ganddi gan nad yw’n 
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defnyddio’i henw canol yn aml fel cynifer ohonom, 
ond, yn sicr, yr atgof mwyaf pwerus sydd gennyf o 
Janet fel Dirprwy Bennaeth Ysgol Dyffryn Conwy 
yw ei gallu a’i brwdfrydedd i sicrhau ei bod yn rhoi 
GWAWR newydd i gymaint o ieuenctid - yn enwedig 
aelodau’r Chweched Dosbarth.  Ar ôl i’r ysgol uno ar 
un safle’n 2005, cawsom swyddfeydd wrth ochrau’n 
gilydd a byddai dyddiau cyfan gyda chiw hirfaith o 
bobl ifanc blynyddoedd 12 ag 13 yn disgwyl am 
gyfweliad ac, yn fwy na dim, am gyngor ganddi.  
Ymdriniai Janet yn amyneddgar gyda phob un gan 
roi amser i gynnal; i herio ac, weithiau, i roi ambell i 
hergwd ddychmygol i ambell un a oedd yn gadael ei 
hun i lawr trwy ddiogi ag ati.

Ie, y prif nodwedd a ymddangosai wastad yng 
ngwaith Janet oedd yr ymdrech i gael y gorau bosibl 
i, a chan, bob un o’r myfyrwyr.  Peth braf i mi oedd 
cyrraedd bore’r canlyniadau Safon Uwch a chael mynd 
adref o gwmpas amser cinio gyda’r sicrwydd fod pob 
un o’r ymgeiswyr wedi derbyn lle yn eu prifysgol o’u 
dewis neu ddilyn y cam nesaf o’u bywyd beth bynnag 
a fyddai hynny, gydag ymyrraeth Janet wedi sicrhau 
fod yr ieuenctid deunaw oed hyn yn llawn hapusrwydd 
wrth edrych ymlaen at y cam nesaf mewn taith 
bywyd.

Yn syml, felly, wrth iddi benderfynu ymddeol (yn 
gynnar rhaid nodi), ni allaf ond DIOLCH o waelod 
calon i Janet am ei hymroddiad llwyr i’w gwaith tros 
gynifer o flynyddoedd a boed iddi fwynhau 
blynyddoedd maith o ddedwyddwch wrth newid 
cyfeiriad rhywfaint i’r dyfodol.
Ifor Glyn [Efans] (yn dilyn 15 mlynedd o gydweithio 
hapus fel Pennaeth a Dirprwy)

I am certain that she will not thank me because rarely 
does she use her middle name- Gwawr – meaning 
“Dawn”, but the most powerful memory that I have 
of Janet as Deputy Head of Ysgol Dyffryn Conwy 
is one of enthusiasm in ensuring a new “Dawn” to 
so many young people- especially to Sixth Formers.  
After the school united on one campus in 2005, we 
had offices next door and I recall endless days of 
Year 12 and 13 young people queuing for interviews 
and more than anything for her advice.  Janet was 
patient with each and every one, giving generously 
of her time in supporting, challenging and occasionally 
an imaginary push for those who lacked discipline 
to work hard.

The main feature of her work was her endless effort 

to get the best possible out of each and every student.  
It was delightful for me to arrive at school on the 
morning of the A level results and return home by 
mid-day with the assurance that every applicant had 
a place at their chosen University or were certain of 
the next step in their career whatever that might be.  
With her intervention Janet had set all these 
enthusiastic eighteen year olds at ease with the “dawn” 
of a career on the horizon.

So as she has decided to opt for retirement (and 
an early one I must note) I can but thank Janet 
sincerely for her total dedication to her work for so 
many years and may she have years of happiness as 
she diverts to a slightly different direction.

Rwy’n falch iawn o gael y cyfle i ddymuno’n dda i 
Janet ar ei hymddeoliad yn dilyn blynyddoedd maith 
o wasanaeth arbennig i Ysgol Dyffryn Conwy.  Roedd 
yn bleser ac yn fraint cael cydweithio â hi am dros 
ugain o flynyddoedd.  Mae‘r disgyblion a’r staff wedi 
elwa’n fawr o’i harweiniad, ei chymorth a’i chefnogaeth 
ddiffuant.  Bydd colled fawr ar ei hôl.

I am very pleased to have the opportunity to wish 
Janet well on her retirement following many years of 
service to Ysgol Dyffryn Conwy.  It was a pleasure 
and honour to work with her for over twenty years.  
The pupils and staff have gained so much from her 
assistance, guidance and sincere support.  She will be 
missed tremendously. 
Billy Williams (cyn Ddirprwy Bennaeth)

Mr. Gwyn Hughes Roberts
Eleni mae Mr. Gwyn Hughes Roberts (“Crafty”) yn 
ymddeol ar ôl dysgu yn Ysgol Dyffryn Conwy ers 
1972.  Cafodd Mr. Roberts ei lysenw gan iddo dreulio 
blynyddoedd cynnar ei yrfa fel athro Crefftau yn 
Ffordd Nebo.  Byddai’n deg dweud bod Gwyn Roberts 
ymysg y mwyaf amryddawn o holl athrawon yr ysgol.  
Prif bwnc ganddo yn ystod ei hyfforddiant yn Y Coleg 
Normal oedd Daearyddiaeth.  Wedi cyfnod y Crefftau, 
daeth yn athro Saesneg am rai blynyddoedd cyn symud 
yn ôl at waith llaw, pan ymunodd a’r Adran Dechnoleg.  
Mae Gwyn (felly caiff ei adnabod gan ei gyd athrawon 
a degau o’i gyn-ddisgyblion), yn meddu ar feddwl 
ymarferol craff a sgiliau creadigol amrywiol, ynghyd 
a’r gallu a’r crebwyll i esbonio yn eglur ac amyneddgar.  
Yn gryn arbenigwr ar adfer hen beiriannau, bu’n 
dangos injans oel mewn sioeau am yn hir.  Bu’n 
ysgrifennydd Cymdeithas Hen Beiriannau Gogledd 
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Cymru.  Mae Gwyn hefyd yn arlunydd abal dros ben.  
Ers talwm pan oedd canu emynau yn digwydd yn y 
gwasanaethau dyddiol, clywid ei lais tenor fel eos o 
fysg yr athrawon.  Cofiwn am ei gyfraniad helaeth yn 
paratoi setiau llwyfan ar gyfer dramâu a sioeau cerdd, 
a hynny yn ddiflino a digwyn.  Bu’n actio gyda’r plant 
o dro i dro hefyd.  Yn benilliwr medrus gyda dychymyg 
byrlymus, bu yn aelod brwd o dim ‘Talwrn y Beirdd’ 
yr ysgol.

Yn y dechrau, hogyn o Roshirwaun yn Llyn ydoedd 
cyn symud yn bedair oed, i Gemaes ym mhen uchaf 
Sir Fon.  Mynychodd ysgol y pentref ac wedyn Ysgol 
Syr Thomas Jones Amlwch.  Gyda phersonoliaeth 
siriol a doethineb naturiol bu Gwyn drwy gydol ei 
yrfa yn uchel ei barch gan bawb.  Gan ei fod bob amser 
yr un fath, yn gyfeillgar ac addfwyn, bydd ymddeoliad 
Mr. Roberts yn ergyd i’w gydweithwyr.  Mor amal y 
bu ei bresenoldeb a’i gyfeillgarwch yn hwb i ysbryd 
sawl cyd athro efo pwysau gwaith yn cau yn gynyddol 
amdanynt.  Dymunwn ymddeoliad hapus go iawn a 
iechyd am flynyddoedd hir iddo ef a Mrs. Roberts a’r 
teulu i gyd.  Diolch yn fawr Mr. Gwyn Hughes Roberts 
am bob dim.
Hywel Williams (cyn Athro Cymraeg)

Mrs. Menna Charlton
Mae hi wedi bod yn bleser cyd-weithio â Menna er y 
diwrnod y’i hapwyntiwyd yn athrawes ail-iaith 
gynorthwyol yn yr Adran Gymraeg.  Daeth Menna 
atom ym 1992 fel athrawes i’r hwyrddyfodiaid a bu 
ei phrofiad a’i hamynedd di ben draw yn gaffaeliad 
pendant i ni fel aelodau’r adran ond hefyd i’r disgyblion 

dan ei gofal.  Bu arbenigedd Menna yn y maes ail iaith 
o fantais i nifer o ddisgyblion fel y tystia llwyddiant 
y disgyblion i siarad Cymraeg dan ei harweiniad.  Fel 
cyd-weithwraig hefyd bu’n barod ei chymwynas a’i 
chyngor yn barod i helpu ar y funud ola’ ac yn ddiflino 
yn ei gofal o’r disgyblion.  Bu ei chyfraniad yn 
amhrisiadwy tros y blynyddoedd ac yn ddi-gwestiwn 
bydd yr Adran Gymraeg ar ei cholled hebddi a’r bwlch 
yn anodd i’w lenwi. 
Eira Wyn Jones (Pennaeth yr Adran Gymraeg/Head 
of Welsh Department)

Alex Hall
The school has been very fortunate to have had the 
services of Mr. Alex Hall as guitar teacher for the past 
six years.  He has been a 
very popular and effective 
member of staff who has 
always gone the extra 
mile to ensure that his 
students achieve to the 
very best of their ability.  
We wish Alex and his 
family all the best in their 
new life down South; 
his new students in 
Hampshire will be very 
lucky to have such an 
enthusiastic and skilled 
tutor.
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SWYDDI A CHYFRIFOLDEBAU  
NEWYDD

Mae dysgwyr y Fagloriaeth eisoes yn cyfrannu’n 
helaeth i fywyd yr ysgol, gyda gweithgareddau o bob 
math wedi eu trefnu.  

Dyma sylwadau Angharad Evans Blwyddyn 12R 
ar ei phrofiadau hyd yma

‘Rwyf yn ddisgybl yn y chweched dosbarth, ac wedi 
penderfynu astudio’r Fagloriaeth Gymreig.  Wedi 
tymor o fod yn rhan o’r Fagloriaeth - rwy’n hynod falch 
o fod wedi ei ddewis.  Rwy’n derbyn profiadau gwych, 
ac yn ymarfer sgiliau allweddol ar gyfer y byd gwaith.  
Mae’n agor llawer o ddrysau i mi - gan i mi ymarfer 
sgiliau mae cyflogwyr yn edrych amdanynt.  Hyd yn 
hyn, rwyf wedi datblygu sgiliau cychwyn menter 
newydd, gan fynd drwy’r holl gamau allweddol i greu 
busnes llwyddiannus. Rwy’n ceisio gwella fy 
mherfformiad fy hun - drwy wella fy ngwaith a’m 
cymhelliant, ac wedi cael y fraint o fod yn rhan o 
brosiect cefnogi Iaith Bwrdd yr Iaith Gymraeg er mwyn 
hybu’r defnydd o’r iaith tu allan i’r dosbarth - a thrwy 
hyn, datblygu sgiliau trefnu a chyfathrebu.  Mae’n 
golygu llawer o waith annibynnol ac ymroddiad, ond 
bydd yn sicr o dalu ei ffordd ar ei ganfed pan fyddaf 
yn ymgeisio am swyddi neu wneud ceisiadau Coleg.

Bu criw o ddisgyblion blwyddyn 10 sy’n astudio’r 
Fagloriaeth Gymraeg yn brysur cyn y Nadolig yn 
trefnu Ffair.  Fe wnaeth nifer o’r myfyrwyr baratoi 
cacennau a bisgedi gartref yn ogystal â dod â nifer o 
eitemau i’w gwerthu yn y Ffair.  Roedd rhai o fyfyrwyr 
hŷn yr ysgol, sydd hefyd yn astudio’r Fagloriaeth 
Uwch, wedi gwneud calendr ysgol ac wedi trefnu bwth 
tynnu lluniau.  Roedd y Ffair yn llwyddiannus iawn 
gan godi £1000 o bunnoedd tuag at gronfa er cof am 
Christie Holt.  Dyma luniau o’r Ffair:

Miss Elan Wyn Davies 
fydd Dirprwy Bennaeth 
newydd yr ysgol o Fedi 
ymlaen, yn dilyn 
ymddeoliad Mrs. Janet 
Hughes.  Bu yn 
Ymgynghorydd Saesneg a 
Llythrennedd gyda 
Chwmni Cynnal am wyth 
mlynedd, a chyn hynny yn 
Bennaeth Saesneg yn Ysgol 
Gwynlliw, Pontypool.  
Llongyfarchiadau iddi ar 
ei phenodiad a chroeso 
cynnes iddi i Ysgol 
Dyffryn Conwy.  
Gobeithio bydd hi yn 
ymgartrefu’n dda yn ein 
plith.

Llongyfarchiadau i Miss 
Donna Jones ar ei 
phenodiad yn Bennaeth 
Bioleg o Fedi 2012 
ymlaen.  Bu Donna yn 
ddarpar athrawes yma ac 
wedyn yn athrawes yn yr 
Adran Fioleg eleni.  
Rydym yn falch iawn ei 
bod yn aros yn Ysgol 
Dyffryn Conwy, a phob 
dymuniad da iddi yn ei 
swydd newydd.

Congratulations and best 
wishes to Ms Hall on her 
appointment to a 
permanent teaching post 
in the English Department 
from September 2012 
onwards.

Y FAGLORIAETH / BACCALAUREATE
FFAIR NADOLIG 
CYMHWYSTER BAGLORIAETH CYMRU

Miss Elan Wyn Davies

Miss Donna Jones

Ms Hall
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Bu blwyddyn 10 yn lwcus iawn o gael cyfarfod Prif 
Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn Adeilad y 
Llywodraeth yng Nghyffordd Llandudno yn 
ddiweddar.  Cafodd rhai o’r disgyblion gyfle i’w holi 
ar faterion megis addysg, swyddi a beth yw bod yn 
Gymro!  Cafodd y sesiwn holi ac ateb ei recordio a’i 
darlledu ar wefan y llywodraeth.  Bu cyfle i ddisgyblion 
eraill gymryd rhan mewn gweithdy ble bu trafodaeth 
fywiog ar sut i rannu cyllideb y Cynulliad yn effeithiol.  
Dyma ymateb rhai disgyblion i’r diwrnod:

‘Rwyf wedi dysgu llawer mwy nag yr oeddwn yn ei 
wybod ynghynt am waith y Cynulliad’.  
- Iestyn Thomas

‘Very educational and I enjoyed it because there was 
a lot of discussion.’ - Connor Egglestaff-Thomas

‘It was a productive day.’ - Charlotte Wilson

It was interesting.’ - Jody Moore

Mae blwyddyn 10 hefyd wedi bod yn brysur yn 
gwneud gwaith cymunedol gyda Pharc Eryri yn 
ddiweddar.  Bu grwpiau allan gyda’r asiantaeth er 
mwyn dysgu am waith Cadwraeth.  Tra oedd rhai yn 
gwneud gwaith gwirfoddol, cafodd disgyblion eraill 
siawns i sgwrsio gyda chynrychiolwyr busnes lleol sef 
Mici Plwm o MP Entertainment a Rob Popsys o 
gwmni Willcando.

Bu blwyddyn 12 ar daith i Gaerdydd er mwyn cael 
ymweld â’r Cynulliad yn ogystal â gweld rhai o 
atyniadau eraill y ddinas.  Bydd yr ymweliad yn rhan 
bwysig o’r gwaith y maent yn ei wneud ar gyfer y 
Fagloriaeth Gymraeg megis astudio Treftadaeth a 
Diwylliant Cymru, Newid Economegol Bae Caerdydd 
a Gwleidyddiaeth.  Cawsant hefyd ymweld ag 
Amgueddfa Werin Sain Ffagan er mwyn dysgu am 
newidiadau diwylliannol yng Nghymru.
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EUROPEAN YOUNG PARLIAMENT
Bu tîm o fyfyrwyr blwyddyn 11 a 12 yn cynrychioli’r 
ysgol yng nghystadleuaeth ‘European Young 
Parliament’ ym Mae Colwyn.  Bu Angharad Efans, 
Non Owen, Lowri Llwyd, Hanna Dobson, Elin Arfon 
ac Elin Wrennall yn cystadlu mewn trafodaethau ar 
bynciau megis ‘A ddylem  barhau i ariannu ymchwil 
ar gyfer Egni Adnewyddol?’ ‘A ddylai Prydain barhau 
i ariannu gwaith elusennol yn Affrica tra rydym yng 
nghanol dirywiad economaidd?’ ymhlith nifer o 
bynciau llosg eraill!  Roedd y myfyrwyr yn wych ac 
fe gawsant adborth da iawn gan drefnwyr y 
gystadleuaeth.

OPERATION CHRISTMAS CHILD
Fel rhan o’u gwaith cymunedol, bu blwyddyn 10 a 12 
yn brysur yn casglu bocsys ar gyfer Operation 
Christmas Child ym mis Tachwedd.  Fe wnaethom 
gasglu bron i 100 o focsys yn ogystal â chasglu arian 
i’r elusen hon.

Mwynhaodd myfyrwyr y Bac o Fl.12 y cyfle i holi’r 
aelod cynulliad dros Aberconwy, Janet Finch Saunders, 
fel rhan o’u modiwl mewn Astudiaethau 
Gwleidyddiaeth.

Myfyrwyr Blwyddyn 12 yn dysgu Arwyddo, ‘Sign 
Language’. Mr. Lee Thomas o Gymdeithas y Byddar 
‘Deaf Association’ oedd y tiwtor.

Bore Sgiliau Blwyddyn 10.  Bu elusen Menter yr Ifanc 
yn gwneud gwaith difyr iawn gyda’r disgyblion.

APEL CHRISTIE HOLT APPEAL
To date we are very pleased to announce that the 
sum of £2604.91 has been donated by the school 
to the Christie Holt Appeal.  Thank you all for 
your generous contributions.
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SGÏO YN AWSTRIA

Chwe mis cyn i ni gychwyn ar y daith sgïo, roedd 
pawb yn cyfri’r dyddiau ac yn edrych ymlaen.  Roeddem 
ni wedi cael ychydig o gyfarfodydd am y trip i gael 
gwybod yr holl fanylion.  Pan ddaeth y diwrnod mawr 
roedd y swyddfa’n llawn cesys a bagiau a rhai rhieni 
efo dagrau yn eu llygaid!

Roedd hi’n daith eithaf hir ar y bws ond cysgodd llawer 
o bobl y rhan fwyaf o’r daith.  Ar ôl 25 awr ar y bws 
aethom ni ‘n syth i ffitio bŵts sgïo, sgis a helmed.  
Wedyn aethom i’r gwesty ac roeddem yn rhannu llofft 
gyda Natasha, Amie, Erin a Rosie.  Doedden ni ddim 
yn cael llawer o gwsg oherwydd roedd Natasha yn 

hoffi canu yn y nos, ac roedd rhaid i ni ddeffro am 
7.00 bob bore i fod lawr am frecwast a bod ar y bys 
am 8.00.

Aethom ni ar wahanol lethrau bob dydd ac ar y 
pedwerydd diwrnod cawsom gyfle i amseru ein gilydd 
yn rasio.  Ar y diwrnod olaf aethom ni i barc sgïo lle 
oedd yna ’half pipes’ a jumps.  Hefyd cafodd rhai 
ohonom fynd lawr ‘off piste’ ac roedd o’n brofiad 
gwych.  Roedd Theresa yn dysgu’r grŵp nad oedd 
erioed wedi bod am wersi sgïo o’r blaen, wedyn Sarah 
oedd yn dysgu’r rhai gydag ychydig o brofiad ac Izzy 
oedd yn dysgu’r rhai gorau.  Trwy gydol yr wythnos 
roedd athrawon yn trefnu gweithgareddau gwahanol 
bob nos fel disgo, sioe sgïo a chwis.

Roedd hi’n anodd iawn dweud hwyl fawr wrth y 3 
hyfforddwr sgïo ond gyda chymorth Gweplyfr rydyn 
ni’n dal mewn cysylltiad gyda Sarah a Theresa.  Roedd 
y daith adref yn teimlo’n hirach oherwydd roedd rhai 
yn sâl, ac roedd pawb wedi blino ac yn barod i fynd 
adre.  Diolch yn fawr iawn i Mr Beech, Miss Ellis, Mr 
Elias a Mr. Jones am fynd a ni i sgïo, roedd o’n brofiad 
a hanner, rydym yn gobeithio cael mynd ar y daith 
sgïo rhywbryd eto gyda’r ysgol ac yn argymell i unrhyw 
un sydd yn meddwl am fynd i sgïo i ofyn i Mr. Beech 
pa bryd mae’r un nesaf !
Lois Roberts ac Elin Jones Bl.10

YSGOLORIAETH PRIFYSGOL I ELIN

Braf oedd clywed am lwyddiant Elin Owen, Bl.13 yn 
ennill Ysgoloriaeth y Gyfraith o £2500 gan Brifysgol 
Cymru Bangor.  Llongyfarchiadau mawr i ti a phob 
dymuniad da i’r dyfodol.
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Fel rhan o ddigwyddiad blynyddol i gofio am y rhai 
a ddioddefodd yn ystod yr Holocost trefnwyd bod 
siaradwr yn dod i roi sgwrs i ddisgyblion Blynyddoedd 
10, 11, 12 a 13 yr ysgol.  Roedd gan John Fieldsend, 
y siaradwr, brofiad uniongyrchol o’r Holocost 
oherwydd yr oedd yn un o’r plant a ddaeth i Brydain 
ar y kindertransport  yn blentyn ifanc iawn.  Rhoddodd 
sgwrs bersonol a theimladwy iawn a chafodd y 
disgyblion eu taro yn fawr gan ei hanes.  Bu’n olrhain 
ei hanes fel plentyn cyn dyfodiad y Natsïaid gan roi 
darlun o fywyd hollol gyffredin.  Yna disgrifiodd sut, 
un diwrnod, y dechreuodd y plant, yr oedd wedi 
chwarae gyda hwy erioed, alw enwau ac ymosod arno 
a’i frawd am eu bod yn Iddewon.  Aeth ymlaen i 
esbonio sut y symudasant o’r Almaen i Tsiecoslofacia 
i dŷ eu nain a’u taid er mwyn ceisio osgoi’r erlid.  Ond 
nid oedd posib dianc yn y pen draw ac anfonwyd y 
ddau frawd ar drên i Brydain oedd wedi ei drefnu gan 
y cynllun kindertransport.  O dan y cynllun anfonwyd 
10,000 o blant allan o’r Almaen, Awstria, Gwlad Pwyl 
a Tsiecoslofacia, heb eu rhieni, i Brydain rhwng mis 
Tachwedd 1938 a chychwyn y rhyfel.  Honno oedd 
y trên olaf i adael o dan y cynllun kindertransport, 
cafodd y trên nesaf ei hatal oherwydd yr oedd y rhyfel 
wedi cychwyn.

Dangosodd John Fieldsend nifer o luniau o’i fywyd 
yn yr Almaen i’r disgyblion a darllenodd lythyr yr 
oedd ei rieni wedi ei ysgrifennu ato ef a’i frawd ychydig 
cyn iddynt gael eu casglu gan y Natsïaid i’w rhoi yn 
y gwersylloedd crynhoi.  Pan aeth John Fieldsend yn 
ôl i’r Almaen a Tsiecoslofacia i chwilio am hanes ei 
deulu, darganfu bod cymdogion ei nain a’i daid wedi 
cadw’r lluniau a’r llythyr yn ddiogel yn y gobaith y 

byddai ef neu ei frawd yn dychwelyd un diwrnod.  
Wrth ymchwilio ymhellach daeth i wybod fod ei deulu 
cyfan wedi marw mewn gwersylloedd crynhoi.  
Holodd nifer o ddisgyblion gwestiynau aeddfed iawn 
iddo a chymrodd eraill y cyfle i gael sgwrs bersonol 
ag ef.  Pan ofynnwyd iddo a oedd yn dal dig dwedodd 
na fyddai hynny yn ei alluogi i fwrw ymlaen gyda’i 
fywyd a bod hynny iddo ef yn fwy buddiol.  Yn ôl un 
disgybl yr oedd gwrando ar John Fieldsend yn ‘brofiad 
a fyddai’n effeithio’n ddwfn ar ei fywyd’.

BWS MINI NEWYDD

Buom yn ffodus iawn eleni i allu prynu bws mini 
newydd i’r ysgol, ac un hardd iawn ydy hi hefyd - lliw 
arian gyda enw a logo’r ysgol mewn coch tywyll arni.  
Cafodd y disgyblion yn y llun yr anrhydedd o gael 
mynd arni gyntaf.  Mae hi wedi bod yn ddefnyddiol 
iawn yn barod, gyda nifer o ddisgyblion yn teithio 
mewn steil arni i weithgareddau.

CROESAWU DISGYBLION YSGOL Y BERWYN

Yn ôl ein harfer, croesawyd disgyblion Anghenion 
Dysgu Ychwanegol Ysgol y Berwyn atom yn ystod yr 
Wythnos Weithgareddau.  Cafwyd amser difyr iawn 
yn eu cwmni a mwynhawyd bwffe bendigedig wedi 
ei baratoi gan ein disgyblion.

YR ADRAN HANES

DIWRNOD I GOFIO’R ‘HOLOCAUST’
YMWELIAD JOHN FIELDSEND,  
25ain IONAWR 
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DYLUNIO A THECHNOLEG/DESIGN & TECHNOLOGY

GWAITH CWRS U.G./A.S. COURSEWORK

Gwaith Cwrs Safon Uwch/Advanced Level Coursework

Congratulations to Holly Jones – Year 13 her Design 
and Technology A/AS Level Project has been 
nominated to go forward to the Innovation 
Competition throughout Wales.

Llongyfarchiadau hefyd i Glain Roberts Bl.12.  Cafodd 
ei gwaith Dylunio a Thechnoleg Lefel A/As hithau 
ei enwebu i gystadleuaeth Arloesedd Cyd Bwyllgor 
Addysg Cymru.
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GWAITH CWRS TGAU/GCSE COURSEWORK

BLWYDDYN 9 TECHNOLEG BWYD/YEAR 9 FOOD TECHNOLOGY

CWRS TGAU LLETYGARWCH
Fel rhan o’u cwrs TGAU 
Lletygarwch, roedd angen i’r 
disgyblion gynllunio, coginio a 
gweini pryd i gwsmeriaid.  
Gweinwyd pryd canol dydd i nifer 
o’r staff ar Ionawr 25ain.  Yn dilyn 
y digwyddiad gwnaethant elw o 
£74, a gafodd ei anfon i elusen 
Ymchwil Canser (Cymru).
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Cafwyd blwyddyn brysur eleni yn yr adran gyda’r 
disgyblion yn cael nifer o gyfleoedd amrywiol.

CYSTADLU! 
Bu’r adran yn brysur yn cystadlu yn Eisteddfod yr 
Urdd eleni a chafwyd llwyddiant.  Daeth Rhodri Sion 
a Glyn Evans yn gyntaf yng nghystadleuaeth yr Ymgom 
Hŷn (Blwyddyn 10–13) gyda’u perfformiad cofiadwy 
o “Tafliad Carreg.” 

GWOBR GYNTAF – EISTEDDFOD 
GENEDLAETHOL YR URDD

Glyn Evans, Llio Japheth – Pennaeth yr Adran 
Ddrama a Rhodri Sion
Bu disgyblion ifanc yr ysgol hefyd yn brysur yn 
cystadlu yng nghystadleuaeth y Gân Actol Blwyddyn 
7-9 o dan y testun “Gorau chwarae cyd chwarae”.  
Cafwyd perfformiad egnïol a grymus yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol ac fe ddaethant yn 5ed yn y 
gystadleuaeth.

DRAMA

CHWILIO AM DALENT!
Daeth BBC Radio Cymru yma ym mis Mawrth yn 
chwilio am actorion ar gyfer drama radio newydd 
“Neb ond Ni” gan Manon Rhys.  Cafodd nifer o 
ddisgyblion Blwyddyn 7-10 glyweliad a dewiswyd 
Beca Williams Blwyddyn 7 i chwarae rhan Siriol.  Bu 
Beca yn brysur yn gweithio gydag actorion proffesiynol 
y BBC ym mis Mai, a darlledwyd y gyfres yn hwyrach 
y mis hwnnw.  Llongyfarchiadau mawr i ti Beca.

PERFFORMIADAU
Ym mis Chwefror gwahoddwyd y cyhoedd i 
berfformiadau o waith ymarferol Blwyddyn 12 ac yna 
ym mis Mawrth cafwyd perfformiadau o waith 
Blwyddyn 13 a gwahoddwyd y prif arholwr Mr. Peter 
Davies atom.  Cafwyd dwy noson lawn o berfformiadau 
o safon uchel a braf oedd cael cynulleidfa wresog.  
Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

TEITHIAU ALLGYRSIOL
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Cafodd disgyblion drama Blwyddyn 10 i 13 amryw 
o deithiau allgyrsiol eleni.  Bu’r disgyblion yn gwylio 
“Crash” ym Mangor ym mis Hydref; perfformiad 
byrlymus ac egnïol gan Theatr Arad Goch o un o’r 
dramau gosod TGAU.  Buom hefyd yn Theatr Venue 
Cymru yn gwylio’r ddrama wleidyddol “Oh what a 
lovely war!”; perfformiad addysgiadol a chofiadwy.  
Cafodd y disgyblion hefyd y cyfle i weld “The Trial” 
gan Steven Berkoff yn Venue Cymru ym mis Ebrill a 
“Fala Surion” gan Gwmni’r Fran Wen yn Theatr 
Colwyn ym mis Mai.  I gloi’r flwyddyn brysur hon 
byddwn yn mynd ar daith i’r Royal Exchange Theatr 
ym Manceinion ym mis Gorffennaf i weld perfformiad 
o “A Midsummer Night’s Dream” ar lwyfan cylch.
Yn ogystal â chrwydro’r theatrau rydym hefyd wedi 
gwahodd nifer o gwmnïau i’r ysgol.  Ym mis Medi 
cafodd Blwyddyn 8 a 9 ymweliad a pherfformiad gan 
gwmni Opera Cymru oedd yn perfformio’r opera “Gan 
Bwyll! Don Pascwale” opera gan Gaetano Donizetti 
gyda geiriau Cymraeg wedi eu llunio gan blant ysgolion 
Gwynedd, Môn a Chonwy, a ysbrydolwyd gan y 
Prifardd Twm Morys.  

Y cast oedd Arwel Huw Morgan, Iwan Davies, Robyn 
Lyn, Ceirios Haf a Dafydd Wyn Rees.  ‘Roedd yn 
berfformiad theatrig a chofiadwy a oedd yn dilyn nifer 
o weithdai gyda’r disgyblion eu hunain yn cynorthwyo 
gyda chyfansoddi’r caneuon.
Bu Cwmni’r Fran Wen hefyd ar daith gyda’i drama 
arbrofol “Dividefaid” a berfformiwyd yn neuadd yr 
ysgol ym mis Tachwedd.  
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YEAR 9 ACHIEVEMENTS 2012
Some pupils from Year 9 have had a fantastic 
2012 out of school; here are a few of their 
achievements ... 

Leon Doran 9E: FOOTBALL
“I have been playing football for 8 years and this year 
I was signed up by Oldham Athletic.  I have played 
seven games for them in the last two months and was 
signed on a two year deal.  I am currently travelling 
to Oldham three times a week.”

Callum Parry 9N: FOOTBALL
“Recently I was scouted for the Airbus UK football 
team.  I went for trials in Airbus and they asked me 
to sign for them.  It takes over an hour to travel to 
training every Monday and Thursday but it’s worth 
it.  I play forward.  This season we came second in 
the Welsh Premier and then lost in the Welsh Cup 
semi- final to Porthmadog 4-2.  I have scored 21 goals 
for the team this season.”

Jack Hughes 9P: CRICKET
“On Sunday the 19th of May I was selected to play 
cricket for Wales Under 19’s after a series of trials.  I 
attended my first trial at Newport during February 
half term.  The next trial was a two day event at the 
Swalec Stadium in Cardiff and this was followed by 
a final trial on the 17/18th of May at Abergavenney 
Cricket Club.  Here the squad was reduced to a final 
fourteen.  It is an honour for me to be selected for 
my country and I will be playing matches all over 
Wales and England over the next three months.”

Mari Evans 9P: HOCKEY
“Near the end of 2011, four of us were sent to Denbigh 
for a Hockey trial; where coaches from different 
counties watched us to see who had potential.  A 
couple of weeks later, two of us received an email to 
say that we were through to the next stage.  We spent 
six weeks at this stage, called P.D.C, and following 
this I received an email inviting me to join the Wales 
Hockey Union Academy! I now attend training every 
Friday in Colwyn Bay and am really excited at having 
been given this opportunity.”

Joshua Bradnam-Smith 9E: VIOLIN
“I have been playing the violin for six years now.  Two 

years ago I received a grant from the county to buy 
a 100 year old German violin.  The same year, I 
successfully auditioned for the Four Counties 
Orchestra.  I then also auditioned for the North Wales 
Youth Orchestra, which was highly enjoyable; and I 
am now playing the violin in this orchestra for the 
second year.”

Morgan Metcalfe 9G: COGINIO
“Roeddwn yn ffodus iawn o gystadlu yn y rhaglen 
S4C “Coginio”. Roedd y profiad yn anhygoel; cefais 
goginio gyda sêr talentog Cymru a chwrdd â ffrindiau 
newydd.  Roedd coginio mewn cegin broffesiynol 
yn brofiad gwych ac roeddwn wrth fy modd.  Wrth 
wneud y rhaglen dysgais lawer o dechnegau newydd 
a fydd yn ddefnyddiol yn y dyfodol.  Llwyddais i fynd 
trwodd i’r rownd derfynol ar ôl chwech wythnos o 
goginio caled.  Roedd hi’n anodd coginio o dan 
bwysau, ond llwyddais i ddod yn ail ar ôl yr holl waith 
coginio.”

Freya Watson & Ciara Rickard 9E: BALLET
“We have both been doing ballet since we were really 
young, about 3 years old.  As members of drama 
school we have both had the opportunity to dance 
in Venue Cymru in a show which is held every two 
years.  This involves a lot of training as ballet is a very 
demanding sport; but we manage to fit it in.”  Freya 
has performed in four shows over the years and Ciara 
has performed in six of them! 

Freya Watson a Ciara Richard
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CYSTADLEUAETH GOGINIO

Annwyl Syr
Wedi cael dau ddiwrnod caled ond cyffrous yn 
Winllan Llanerch, Bro Morgannwg.  Yno mae ysgol 
goginio ffantastig, lle mae’r “One Show” yn cael ei 
ffilmio ar eitemau bwyd.

Bore Llun roedd rhaid creu pryd roeddwn wedi 
dysgu ei wneud ym Mwyty Ffresh, yn y Ganolfan 
Mileniwm, wythnos hanner tymor.  Pryd yn cynnwys 
corgimychiaid, perlysiau a’i wneud yn mousse ac 
wedyn ei rolio mewn bara a’i ffrio.  “Posh Fish Fingers” 
blasus dros ben.!!  Yn y prynhawn cawsom focs dirgel 
a oedd yn cynnwys rump cig oen a llawer o gynhwysion 
gwahanol ac roedd rhaid creu pryd o fwyd mewn 45 
munud.  Anodd iawn.  Ar ddiwedd y diwrnod roedd 
un o’r tri yn mynd adre ac yn gadael y gystadleuaeth.  
Bum yn ffodus iawn o gael aros a symud ymlaen i’r 
diwrnod nesaf.

Bore Mawrth, y gamp oedd creu pryd tri chwrs i 
Rhodri Ogwen, Emma Walford, a’r beirniaid Aled 
Williams ac Elin Roberts.  Cawsom awr i baratoi a 
wedyn ffwrdd â ni i goginio ein tri chwrs.

Fy mwydlen oedd - Triawd o Bysgod - scallop ar 
wely o saws chilli, mousse eog, corgimychiaid 
garlleg.

Medallions o Borc, afalau wedi ei carameleiddio, 
puree blodfresych a nionyn, tatws sage a saws cider 
afal.

Ffŵl Riwbob a Vanilla, compot riwbob a sinsir wedi 
ei weini gyda chacennau cri bach.

Ar ddiwedd y diwrnod cawsom y canlyniadau a 
chefais ail yn y gystadleuaeth.

Llongyfarchiadau mawr i ti Morgan 9G ar dy 
lwyddiant.

Zac Lester 9N: ARMY CADETS
“Earlier this year I was one of few cadets from North 
Wales to be selected to represent the county at the 
elite fieldcraft competition for cadets in Wales: the 
Cambrian Patrol.  Our skills were tested to the limit 
over the course of the weekend; we were tested on 
skills such as first aid, map and compass, team building 
and fitness.  The weather that weekend was horrendous, 
with freezing temperatures and rain, sleet and snow, 
which made camping out a real test of endurance; 
but despite this my team managed to come second, 
winning us a silver medal.”

Joshua Brodnam-Smith

Callum Parry

Leon Doran

Jack Hughes



18       Y BONT 2012

BOBS
Ar Fawrth 27ain, aeth disgyblion BOBS yr ysgol i 
Gynhadledd Sirol yn yr Interchange, Hen Golwyn 
ble cafwyd cyfle i gymharu a rhannu profiadau.  
Cafwyd cyflwyniad safonol gan grŵp o ddisgyblion 
Bl.8 a 9 yr ysgol a bu cyfle i fod yn rhan o weithdai 
ymarferol yn trafod, blasu, coginio ac arogli.  Mae Bl. 
7 bellach ar waith ac ar ôl cael cyfle i fynychu’r diwrnod 
arbennig yma mae cryn gynnwrf wrth iddynt baratoi 
i gychwyn coginio yn ystod yr wythnos nesaf.

Trefnwyd sesiwn arbennig i ddisgyblion Bl.8 i gyd 
ar ‘Fwyta’n Iach’ yn ystod tymor olaf y flwyddyn.  Ms 
Nia Williams, Hwylusydd Blas am Oes Conwy oedd 
yn hyfforddi, gyda chymorth Branwen Morus, 
Rhiannon Hughes, Emyr Court a Morgan Metcalfe 
o Fl.9.

CYNYDDU YMWYBYDDIAETH 
DISGYBLION BLWYDDYN 8 AM 
BWYSIGRWYDD BWYTA’N DDOETH
Yn dilyn cais gan Mrs. Janet Hughes a Mrs. Ffion 
Jones, Pennaeth Blwyddyn 8 cytunodd 3 aelod o 
gynllun BoBs Blwyddyn 9 i gyd weithio gyda Nia 
Rees Williams, Dietegydd/Hwylusydd Blas am Oes 
Conwy, i gynnal 5 gweithdy 50 munud o hyd i 
ddisgyblion Blwyddyn 8.

Pwrpas y gweithdai oedd i gynyddu ymwybyddiaeth 
disgyblion am bwysigrwydd bwyta’n ddoeth, yn 
arbennig yn ystod cyfnod yr arddegau, ac i ddangos 
sut mae hyn yn bosib, drwy drafod gwerth maethlon 
bwyd a chynnig sgiliau a syniadau i hwyluso disgyblion 
i wneud dewisiadau doeth ynglŷn â bwyd. 

Roedd cyfraniad y 3 aelod o gynllun BoBs Blwyddyn 
9, sef Rhiannon Hughes, Morgan Metcalfe ac Emyr 
Court yn allweddol wrth gynllunio a chynnal y 
gweithdai.

Cafwyd adborth gadarnhaol iawn gan ddisgyblion 
Blwyddyn 8, fu’n cymryd rhan yn y gweithdai, a hefyd 
gan yr athrawon a oedd yn arsylwi.

Dywedodd nifer fawr o ddisgyblion eu bod wedi 
dysgu ffeithiau newydd am fwyd, ac eu bod wedi 
dysgu llawer am ba effaith y mae’r hyn y maent yn ei 
fwyta yn ei gael ar eu cyrff.  Cytunodd sawl disgybl 
fod y gwaith ymarferol o drafod sut i ddewis prydau 
cytbwys iach yn sicr o ddefnydd iddynt i’r dyfodol.
Nia Rees Williams
Dietegydd/Hwylusydd Blas am Oes Conwy
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YMWELIAD YSGOLION CYNRADD 
A NOSON AGORED

Pleser unwaith eto oedd cael cwmni disgyblion 
blwyddyn 6 y dalgylch.  Cafwyd amser bendigedig a 
llawer o hwyl gyda’r plant yn cael profiadau mewn 
Mathemateg, Technoleg, Sbaeneg a Saesneg.  Braf 
oedd gweld y neuadd yn llawn gyda darpar rieni yn 
ystod y cyfarfod gyda’r nos a chyfle i bawb weld a 
phrofi’r adnoddau gwych sydd yma.

LLONGYFARCHIADAU i Ms Angharad Ellis, sydd 
wedi ei phenodi’n Rheolwr Dysgu a Chynnydd Bl.7, 
yn ystod cyfnod mamolaeth Mrs. Gwenno Watson.

DATBLYGIADAU TECHNOLEG
Mae gwefan newydd yr ysgol wedi cael ei chyhoeddi, 
gwyliwch am y cyfeiriad newydd www.dyffrynconwy.
org.  Dyma gyfle gwych i ddefnyddio’r dechnoleg 
ddiweddaraf i rannu llwyddiannau’r ysgol gyda rhieni, 
cyfeillion yr ysgol a’r cyhoedd cyfan. 

Trefnwyd dau ddiwrnod ymweld eleni, un yn ôl ym 
mis Hydref a’r llall ar ddiwedd Mehefin.

AML GAMP

Cynhaliwyd gweithgareddau Aml Gamp dros 
ddeuddydd eleni, gyda dros 300 o ddisgyblion cynradd 
yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau 
chwaraeon, a redwyd gan fyfyrwyr y Chweched.  Mae’r 
weithgaredd yn rhan o’u gwaith ar gyfer ennill 
cymhwyster ‘Arweinwyr mewn Chwaraeon’.  Nid oedd 
y tywydd yn ffafriol iawn ond ni wnaeth hynny leihau 
dim ar lwyddiant y deuddydd.  Diolch i Andrea Parry 
am yr holl drefnu a chydlynu.
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MATHEMATEG/MATHEMATICS

CYSTADLEUAETH ‘MATHS 
CHALLENGE’ PRIFYSGOL LEEDS
Daeth y disgyblion canlynol i’r brig yn y gystadleuaeth 
ganolraddol :
Bl.11 – Lowri Roberts (Tystysgrif Efydd)
Bl.10 – Sam Parker (Tystysgrif Efydd)
Bl. 9 – Joshua Bradnam Smith (Tystysgrif Efydd a 
Gorau yn yr Ysgol)
Cafwyd llwyddiant mawr yn y gystadleuaeth i’r 
disgyblion iau –
Bl.8 – Russell Wingfield (Tystysgrif Aur a Gorau yn 
yr Ysgol)
Owain Jones (Tystysgrif Aur)
Charlotte Wright (Tystysgrif Arian)
Rory Thorburn (Tystysgrif Efydd)
Tomos Arfon (Tystysgrif Efydd)
Bl. 7 Aron Hughes (Tystysgrif Arian)
Hannah Roberts (Tystysgrif Efydd)
Harry Tong (Tystysgrif Efydd)
Euros Lloyd (Tystysgrif Efydd)

YEAR 9 MATHS MASTERCLASS

Earlier this year, students from over twenty-six schools 
across North West Wales were chosen to take part in 
various maths activities in Bangor University for 
Computer Science.  We participated in six full day 

sessions between January 7th and March 3rd.  The 
activities included binary code puzzles, problem solving, 
code breaking, power sheets and many more.  We were 
in groups for most of the activities which meant we met 
a lot of new people.  Many of the teachers attended the 
Masterclasses when they were in Year 9 themselves.
Joshua Bradnam-Smith, Jonathan Coates and  
Ilan Owen 

CYSTADLEUAETH BLWYDDYN 7 
‘GEM 24’

Cafwyd cystadleuaeth ‘Gem 24’ hynod gyffrous ym 
Mlwyddyn 7 ac ‘roedd y safon yn eithriadol o uchel.  
Yn dilyn rowndiau rhagbrawf yn y gwersi, dewiswyd 
pedwar aelod i gynrychioli pob dosbarth yn y rownd 
derfynol.  ‘Roedd yr awyrgylch yn dda a phawb yn 
mwynhau.  Yn fuddugol oedd Aron Hughes, yn ail 
Dylan Roberts ac yn y trydydd safle Dyfan Davies.

UNIVERSITY OF WALES BANGOR 
MATHEMATICS COMPETITION
Congratulations to 
Russell Wingfield on 
his success in the 
University of Wales 
Bangor Mathematics 
Competition.  He was 
presented with a prize 
at the Urdd Eisteddfod 
for reaching an 
exceptionally high 
standard.
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CYFLWYNO FFEIL GYNNYDD 
BLWYDDYN 13

Dr. Gwenllian Sion sydd yn gyn- disgybl ac yn feddyg 
yn Ysbyty Glan Clwyd oedd ein gwraig wadd yn y 
seremoni ar Fawrth 22ain.  Er iddi fod yn hynod o 
brysur, bu’n ddigon caredig i roi o’i hamser prin i ddod 
atom.  Diddorol iawn oedd clywed yn ei hanerchiad 
am ei phrofiadau yn ei gyrfa hyd yn hyn.  Cafwyd 
eitemau cerddorol o safon uchel gan Y Parti Merched 
Hŷn, unawd telyn gan Nia Glesni Roberts ac unawd 
gan Elin Medi Hughes – Bl.12.  Rhoddwyd gair o 
ddiolch gan Lois Roberts a Dafydd Evans, sef ein Prif 
Ddisgyblion.  Mwynhawyd bwffe ysgafn a baratowyd 
gan Bopty Pen Uchaf ar ddiwedd y cyfarfod.
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CYFLWYNO FFEIL GYNNYDD BLWYDDYN 11
Ar Fai 9 fed cynhaliwyd Cyfarfod Cyflwyno Ffeil Gynnydd i ddisgyblion Blwyddyn 11.  ‘Roedd y neuadd yn 
orlawn a phleser mawr oedd cael croesawu cyn ddisgybl ac athro, Mr. Gari Wyn Jones, Perchennog Ceir Cymru 
fel gŵr gwadd.  ‘Roedd yn esiampl ardderchog i’r disgyblion o rywun sydd wedi cael llwyddiant arbennig yn 
ei yrfa.  Cafwyd eitemau cerddorol safonol gan Roxy Richardson, Erin Rossington, Elena Owen, Morgan Evans 
Charlotte Cassell a Sophie Parry (Bl.10) ac unawd gitar gan Ceri Noble.  Rhoddwyd diolch arbennig gan Mr. 
John Ll. Roberts i Mrs. Janet Hughes, y Dirprwy Bennaeth am ei gwaith fel Cyd Gysylltydd y Ffeil Gynnydd 
a dymunodd yn dda iddi i’r dyfodol.  Darparwyd lluniaeth ar ddiwedd y seremoni gan Bopty Pen Uchaf.
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CYMRAEG

SGWAD SGWENNU
Cyfarfu Sgwad Sgwennu Bl.7 Ysgol Dyffryn Conwy am 
y tro cyntaf ar ddechrau’r flwyddyn dan arweiniad Miss 
Andrea Parry a chanolbwyntio ar greu cerddi.  Y bwriad 
yw gwahodd beirdd ac awduron i’r ysgol yn y dyfodol i 
gynnal sesiynau cyffelyb ar amrywiol agweddau o 
ysgrifennu creadigol.  Aelodau’r sgwad yw:
Machno - Jac Metcalfe, Cadi Edwards, Owain 
Vaughan, Amelia Maddox, Elin Cawley, Mali Sion, 
Gwion Jones
Tudur - Teleri Williams
Pandy - Dylan Roberts, Gwennan Lewis, Lois Williams
Garmon - Beca Williams, Lleucu Howatson, Cora 
Roberts
Cennin - Chloe Congreve

Mae’r Sgwad bellach ar waith yn chwysu a chreu 
campweithiau llenyddol.  Dyma fraslun o farn y disgyblion 
am y Sgwad.

Elin Cawley Bl.7
“Yn y sgwad sgwennu rydym yn cael llawer o hwyl yn 
ysgrifennu storiau a barddoniaeth.  Rydym yn cael cyfle 
i gymysgu geiriau, cystadlu a dysgu llawer.  Hefyd, mae 
beirdd ac awduron enwog yn dod i siarad hefo ni ac i 
helpu i godi ein safonau.

Mae ysgrifennu yn beth gwych i’w wneud, mae’n rhaid 
cael dychymyg i farddoni ac ysgrifennu storiau.  Mae 
sgwennu storiau fel disgrifio beth sy’n digwydd yn eich 
byd eich hun, does neb arall yn gwybod beth sy’n digwydd 
yn eich stori cyn i chi eich hun ei sgwennu.  Chi yw’r 
bos o beth yr ydych yn sgwennu.”

Gweithdy Cyntaf y Sgwad Sgwennu
“Yng ngweithdy cyntaf y Sgwad Sgwennu cawsom ein 
dysgu am farddoniaeth gan Miss Andrea Parry.  Dysgom 
am wahanol fathau o farddoniaeth a thrin geiriau.  
Oherwydd ei bod yn agos at barti’r Urdd, bu i ni lunio 
cerdd am yr Urdd yn 90 oed.  Mae’r farddoniaeth ar wal 
yn yr ysgol.  Roedd hi’n fore addysgol iawn ac roedd 
pawb wedi mwynhau.” Cadi Gwyn Edwards Bl.7.

UN NOS OLA LEUAD
Ar ddydd Gwener, 24ain Chwefror aeth criw o fyfyrwyr 
Safon Uwch Cymraeg ar ymweliad i Fethesda, sef pentref 
genedigol Caradog Prichard.  Fel rhan o’r cwrs Safon 
Uwch mae’n ofynnol i ni astudio nofel, a’r nofel rydym 
yn ei hastudio yw ‘Un Nos Ola Leuad’.  Mae llawer yn 
honni bod tebygrwydd rhwng y cymeriadau a’r lleoedd 
yn y nofel â’r rhai ym mhentref Bethesda, a chawsom 
wybod mwy am hyn gan Dr. J.Elwyn Hughes, sy’n 
arbenigwr ar y nofel a’i hanes.

Dechreuodd y daith wrth fynd â ni ar hyd stryd fawr 
Bethesda a rhoddodd J. Elwyn Hughes hanes a chefndir 
gwahanol leoedd i ni.  Rhai o’r lleoedd ar y stryd fawr a 
oedd yn gysylltiedig â’r nofel oedd Rheinws, Blw Bel, 
Allt Pen y Bryn a’r Victoria.

Yna aethom i Chwarel y Penrhyn, sef y man ble 
lladdwyd tad Caradog Prichard tra’n gweithio yn y 
chwarel.  Aethom heibio i’r Lon Bost sydd yn cael ei 
chrybwyll sawl gwaith yn y nofel ac hefyd aethom 
hebio’r Ficarej.  Dangosodd J. Elwyn Hughes i ni ble 
ganed yr awdur, â’r holl dai eraill y bu’n byw ynddynt 
tra’n byw ym Methesda.  I orffen y daith aethom i 
Eglwys Goffa Robertson ble mae Caradog Prichard 
wedi cael ei roi i orffwys ac yna aethom i’r Fynwent.  
Cawsom ddiwrnod addysgiadol iawn, ac roedd hi’n 
braf gallu gweld lleoedd yng nghyd destun y nofel gan 
ei fod yn ei gwneud yn fwy byw.  Mae’r ymweliad yma 
yn un sydd yn mynd i aros yn y cof am byth a bydd o 
fudd mawr i ni wrth sefyll ein harholiad llafar ym mis 
Mai.   Elin Owen 13D
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ADDYSG GREFYDDOL

Prosiect backpack “Mary’s Meals”
Mae 7Pandy a 8E wedi bod yn brysur iawn yn y 
misoedd ers y Nadolig yn llenwi backpacks ar gyfer 
ymgyrch “Mary’s Meals”.  Elusen yw “Mary’s Meals” 
sydd wedi cychwyn prosiectau mewn gwledydd lle 
mae tlodi a newyn yn stopio plant rhag cael addysg.  
Mae’n syniad syml sy’n gweithio.  Dechreuodd yr 
elusen trwy fwydo 200 o blant ym Malaŵi yn 2002.  
Erbyn heddiw, maent yn bwydo dros 600,000 o blant 
bob dydd mewn 16 o wahanol wledydd ar draws 
Affrica, Asia, Ewrop, De America a’r Caribî.

Cost gyfartalog bwydo plentyn am flwyddyn gyfan 
yw £10.70c.  Ym Malaŵi, 4 ceiniog yn unig yw cost pob 
pryd y dydd a £7.00 am y flwyddyn gyfan.  Mae’r cynnig 
o bryd bwyd yn ddigon i ddenu plant tlawd i’r ysgol.  
Felly, mae Mary’s Meals wedi mynd gam ymhellach a 
chychwyn y prosiect “Backpack”.  Yn aml iawn, ni all 
teuluoedd dalu am offer syml fel pensiliau a llyfrau 
sgwennu, neu hyd yn oed ddillad addas i fynd i’r ysgol.  
Felly, gall ‘backpack’ gynnig gobaith newydd i blentyn 
tlawd iawn.

Y tu fewn i’r backpacks ceir - llyfr sgwennu, pensiliau, 
beiros, crayons, chwalwr, pren mesur, miniwr, cas 
pensiliau, tywel, shorts a chrys-t, sandalau, pêl, sebon, 
past dannedd, brwsh dannedd a llwy ar gyfer eu pryd 
bwyd.

Mae’r plant sy’n elwa o’r prosiect Mary’s Meals wedi 
dioddef rhyfel, tlodi, newyn neu drychineb naturiol fel 
daeargryn neu tsunami.  Felly, maent wedi methu allan 
ar ysgol ac ar addysg.  Yn 1990, dywedodd y Cenhedloedd 
Unedig :

“Dylai pob person 
gael y cyfle i fywyd gwell 
i’w hunain.  Yn anffodus, 
mae gormod o blant yn 
y byd heddiw yn tyfu i 
fyny heb y cyfle yma 
am nad ydynt yn 
derbyn yr hawl 
sylfaenol i fynd i’r 
ysgol.”

Gall ‘backpack’ 
wneud y byd o 
wahaniaeth i’r plant 
yma.  

POLISI GWRTH FWLIO NEWYDD
Mae’r Cyngor Ysgol, y Staff a’r Llywodraethwyr yn prysur 
edrych ar Ddrafft Cyntaf ein Polisi Gwrth Fwlio newydd 
ac yn cynnig gwelliannau a newidiadau.  Mae hyn yn 
rhan o Bolisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yr Ysgol.

ECO YSGOLION
Sefydlwyd Pwyllgor Eco yn ystod tymor yr haf gyda 
chynrychiolaeth o ddisgyblion Bl.7-10.  Trefnwyd 
holiadur cynhwysfawr i ddisgyblion yr ysgol ac aed ati 
i ddadansoddi’r canlyniadau.  Rydym am ganolbwyntio 
ar leihau sbwriel, cynyddu ail gylchu a hefyd lleihau’r 
defnydd o ynni ac wedi cynhyrchu cynllun gweithredu 
i’r diben hwn.  

Mae’r disgyblion wedi edrych ar leoliadau biniau 
sbwriel ac ail gylchu yr ysgol ac wedi cwblhau arolwg 
sbwriel.  Yn dilyn yr ymdrechion hyn rydym yn hynod 
falch o allu cyhoeddi ein bod wedi ennill Gwobr Efydd 
Eco Ysgolion.

Ymlaen rŵan at y wobr arian.
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YR URDD

Gydag ymhell dros 200 o ddisgyblion wedi ymuno â’r Urdd 
trwy’r Ysgol, a degau yn aelodau mewn Uwch adrannau ac 
Aelwydydd, mae ein pobl ifanc heb os yn gwneud yn fawr 
o’r cyfleoedd sy’n cael eu cynnig trwy’r Urdd.

Bu hi’n flwyddyn hynod o lwyddiannus unwaith eto 
o ran cystadlu – ac enw Dyffryn Conwy ar y map yn 
Eisteddfod Eryri.  Mae ein diolch yn ddiffuant i’r Adran 
Gerdd, Drama ac unigolion eraill am eu holl waith a’u 
harbenigedd dro ar ôl tro, ac i’r staff a’r rhieni a fu’n 
cynorthwyo mewn unrhyw fodd.  Bydd taith i bawb fu’n 
cystadlu o fl.9-13 i Alton Towers a thaith arall i fl.7 ac 8 
fel arwydd o’n gwerthfawrogiad i’w hymroddiad.

Ond fel y gwyddom mae’r Urdd yn fwy na’r Eisteddfod 
yn unig ac mae nifer wedi bod yn rhan o deithiau Alton 
Towers, Euro Disney, sglefrio, chwaraeon, gala nofio, 
cyfle i fynd i Batagonia, Parti’r Urdd, Glanllyn, a dawns 
hefyd gan enwi ond rhai gweithgareddau. 

Llongyfarchiadau i bawb a fu’n rhan o’r Urdd ym mha 
bynnag faes a diolch i Bethan Jones, Swyddog Datblygu 
Conwy a’i thîm gweithgar am bob cymorth, anogaeth 
a brwdfrydedd.

Trown ein golygon at 2013 ac Eisteddfod Sir Benfro. 
Beth am bori drwy’r Rhestr Testunau ? – mae rhywbeth 
at ddant pawb yno.  Andrea Parry

CAMP LAWN I GORAU’R URDD!
Bu dydd Sadwrn, Mawrth 17eg yn achos dathlu am nifer 
o resymau!.  Camp Lawn ym myd y bêl hirgron a’r run 
modd ym myd y corau a’r partion yn Eisteddfod Sir 
Uwchradd Conwy ar’ home ground’ yn yr ysgol!  Ar ôl 
Eisteddfod gylch gartrefol a safonol ar Fawrth y 1af bu 
nifer fawr iawn yn cynrychioli’r ysgol yn yr Eisteddfod 
Sir. Cafwyd diwrnod llwyddiannus iawn. 

Dyma gystadlaethau’r ysgol a fu’n cynrychioli Conwy 
yn Eryri. 
Unawd Llinynnol Bl.7, 8 a 9 - 1af Joshua Bradnam-
Smith
Unawd Telyn Bl.7, 8 a 9 - 1af Rhiannon Hughes
Unawd Chwythbrennau Bl.7, 8 a 9 - 1af Branwen 
Tudur Morus
Unawd Telyn Bl.10 a dan 19 oed - 1af Lowri Llwyd 
Roberts
Unawd Alaw Werin Bl.7, 8 a 9 - 1af Cadi Edwards
Côr Cerdd Dant Bl.13 ac iau - 1af  Dyffryn Conwy
Côr S A Bl.7, 8 a 9 - 1af  Dyffryn Conwy

Grŵp Llefaru Bl.7, 8 a 9 - 1af  Dyffryn Conwy
Parti Bechgyn Bl.7, 8 a 9 - 1af  Dyffryn Conwy
Ymgom Blwyddyn 10 i 13 - 1af  Rhodri Sion a Glyn 
Evans
Parti Merched Bl.7, 8 a 9 - 1af  Dyffryn Conwy
Parti Cerdd Dant Bl.7, 8 a 9 - 1af  Dyffryn Conwy
Côr Merched S A Bl.13 ac iau - 1af  Dyffryn Conwy
Siarad Cyhoeddus
Can Actol

YSGOL DYFFRYN CONWY AR Y BRIG!
Roedd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn galw 
unwaith eto ac Ysgol Dyffryn Conwy yn cynrychioli’r 
rhanbarth mewn pymtheg o gystadlaethau.  Maes mwdlyd 
a gwlyb oedd yn ein croesawu yng Nglynllifon ac roedd 
y rhagolygon yn bîg, serch hynny ni lwyddodd hynny i 
ladd ysbryd y disgyblion wrth i’r misoedd o ymarfer 
gyrraedd penllanw yn y perfformiadau terfynol yn erbyn 
goreuon Cymru.

Yn ystod yr wythnos, bu oddeutu 100 o ddisgyblion yn 
cynrychioli’r ysgol mewn amrywiaeth o gystadlaethau ac 
roedd y perfformiadau yn safonol tu hwnt ac i’w llongyfarch 
yn frwd.  Bu i’r misoedd o waith caled ac ymroddiad gan 
ddisgyblion a staff dalu ar ei ganfed wrth i Gŵr Cerdd 
Dant Bl.13 ac iau a’r ymgom Bl.10-13 gyrraedd y brig.  
Roedd hyn yn gamp arbennig gyda nifer helaeth o’r aelodau 
yng nghanol cyfnod prysur TGAU a Safon Uwch.  
Llwyddodd y tîm Siarad Cyhoeddus i gael 3ydd a 
pherfformiodd Joshua Bradnam-Smith yn wych ar y ffidil 
gan sicrhau’r 3ydd safle yn yr Unawd Llinynnol Bl.7-9.  
Yn ôl y beirniaid, roedd nifer o gorau, partion ac unigolion 
eraill o fewn trwch blewyn i’r llwyfan.  Mwynhaodd 
ddisgyblion yr ysgol lwyddiant fel aelodau o ganghennau 
lleol yr Urdd hefyd.  Sicrhaodd Cadi Edwards, disgybl 
Bl.7, a’i brawd Sion, y wobr gyntaf yn y ddeuawd Cerdd 
Dant Bl.9 ac iau yn cynrychioli Aelwyd Llanrwst a daeth 
Erin Rossington, disgybl Bl 11, yn 3ydd yn yr Unawd 
Merched Bl.10-13 yn cynrychioli Aelwyd Bro Cernyw.  
Roedd nifer o ddisgyblion hefyd yn aelodau o gystadlaethau 
llwyddiannus Aelwyd Llangwm ac Aelwyd Bro Cernyw 
ar ddiwrnod olaf y cystadlu.

Erbyn nos Wener, roedd yr holl fwd a’r glaw yn anghof 
a llwyddiannau, brwdfrydedd ac ysbryd aelodau Urdd 
Ysgol Dyffryn Conwy yn aros yn y cof.  Go dda pob un 
ohonoch! Andrea Parry
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GAIR GAN SWYDDOG DATBLYGU 
CONWY ..
Wel, dyma ni ar ddiwedd blwyddyn academaidd arall, 
ac wedi cael y fraint o fod yng nghwmni disgyblion 
Dyffryn Conwy – criw dymunol a hoffus, bob amser yn 
barod eu cymwynas.  Hoffwn ddiolch iddynt i gyd am 
eu cefnogaeth yn ystod y flwyddyn a aeth heibio gan 
obeithio y caf eu cwmni eto y flwyddyn nesaf.

Bu 2011 – 2012 yn gyfnod prysur eto eleni iddynt ac 
yn un hynod lwyddiannus.  Trefnwyd teithiau i Alton 
Towers a Disneyland ym Mharis, a daeth sawl buddugoliaeth 
i’w rhan.  Bu iddynt gymryd rhan yn nhwrnament pêl-
rwyd y Gogledd ym Mangor ac yn y gala nofio rhanbarthol 
a chenedlaethol.  ‘Roeddent yn flaenllaw eto eleni yn yr 
eisteddfodau, gan osod safon aruchel i’r cyfan y bu iddynt 
gystadlu ynddynt.  Cipiwyd sawl cystadleuaeth, a chawsant 
y fraint o gynrychioli’r rhanbarth yn y genedlaethol – ar 
lwyfan ac yn yr adran Gelf a Chrefft, gyda thîm siarad 
cyhoeddus yr ysgol yn 3ydd yn y genedlaethol mewn 
cystadleuaeth o’r radd uchaf.  Bu i Rhodri a Glyn gipio’r 
wobr gyntaf yn yr Ymgom i’r rhai Bl.10 a than 19 oed, a 
daeth y Côr Cerdd Dant i’r brig mewn cystadleuaeth 
safonol iawn.  Cyrhaeddodd Joshua Bradnam-Smith hefyd 
lwyfan y brifwyl yn yr adran offerynnol.  Llongyfarchiadau 
fîl iddynt oll a diolch am roi o’u hamser i’r holl ymarferion.  
‘Rwy’n ymwybodol o’r gwaith a’r oriau sydd yn cael eu 
neilltuo i baratoi a charwn fanteisio ar y cyfle yma i ddiolch 
yn ddiffuant i bawb a fu ynghlwm â’r hyfforddi am eu 
hymroddiad a’u cefnogaeth i sicrhau cyfle i’r ieuenctid 
gael bod yn rhan o un o wyliau mwyaf yr Urdd.   

Hoffwn ddiolch i bawb o fewn yr ysgol sydd wedi ein 
cynorthwyo mewn unrhyw fodd, ond hoffwn enwi 4 yn 
arbennig – Y Pennaeth Paul Matthews-Jones am ei 
gefnogaeth ac am gael defnyddio’r ysgol ar sawl achlysur 
i gynnal gweithgareddau yn enw’r Urdd; i’r adran 
chwaraeon am gael defnyddio’r cyfleusterau; Delyth 

Williams am fod ben arall y ffôn ac am drefnu popeth 
yn ddistaw a di-ffwdan; ac eto eleni, i Andrea Parry, 
cyswllt yr Urdd o fewn yr ysgol, am ei chefnogaeth, ac 
am ei gwaith caled a diflino yn cydlynu a hyrwyddo’r 
Urdd.  Nid gwaith hawdd o bell ffordd.  Gwn fy mod 
ar eich gofyn yn aml a gwerthfawrogaf eich cyfraniad 
gwerthfawr yn fawr iawn.  

Chi, yr aelodau ydy’r Urdd a chefais innau yr anrhydedd 
a’r pleser o fod yn Swyddog Datblygu ar eich rhan eto 
eleni.  ‘Rwy’n edrych ‘mlaen i barhau i gynnig profiadau 
newydd a chyffrous i chi yn y flwyddyn addysgol sydd i 
ddod, ac at Eisteddfod Genedlaethol Penfro 2013!
Bethan

Y CÔR CERDD DANT
Ar ôl misoedd o ymarferion, daeth hi’n ddiwrnod 
Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd.  Wedi cael llwyddiant 
yn yr Eisteddfod Gylch a’r Eisteddfod Sir golygai hyn 
bod gennym ragbrawf am 9 o’r gloch fore ddydd Gwener, 
er inni fod yn ymarfer ers 7 o’r gloch y bore!

Rhedodd Miss Parry atom gyda’r canlyniad ein bod ar 
y llwyfan am chwarter i ddau.  Ein gwrthwynebwyr oedd 
Ysgol Gyfun Llangefni ac Ysgol Caereinion.  Er y tensiwn 
a’r pwysau, roedd hi’n amser y canlyniad.  Pan gyhoeddwyd 
y canlyniad, ‘roedd y rhan fwyaf o’r côr yng nghefn y 
llwyfan yn disgwyl yn eiddgar!  Dyma’r canlyniad yn dod 
a’r unig beth a glywsom cyn y sgrechion a’r gweiddi oedd 
“Yn gyntaf, Ysgol Uwchradd D....”.  Lwcus iawn nad oedd 
yr un côr arall yn cychwyn hefo’r llythyren ‘D’.  

‘Rydym eisiau DIOLCH YN FAWR i Rhian Jones am 
osod gosodiad mor wych i ni ac i Ms Andrea Parry am ein 
hyfforddi ac am gael cymaint o amynedd gyda ni!

‘Rydym yn edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf i lwyddo 
hefo’r Côr Cerdd Dant!

Diolch i Rhian a Ms Parry – 
Aelodau’r Chweched Dosbarth! 
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YMGOM
Ar ôl cyfnod prysur o baratoi at ein harholiad drama 
ymarferol, braf oedd cael anghofio am ‘Tafliad Carreg’, 
ond yr wythnos ganlynol, awgrymodd Miss Japheth y 
dylem ni gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd.  Nid oeddwn 
yn hynod o awyddus ar y dechrau ond wedi ychydig o 
berswâd a thalu £6 am ymaelodi â’r Urdd, cystadlu a fu.  
Daethom yn ail yn Eisteddfod y Cylch i Catrin a Glesni 
gyda’u detholiad o ‘Siwan’.

Ar ddiwrnod y gêm fawr rhwng Cymru a Ffrainc yng 
nghystadleuaeth y Chwe Gwlad, ‘roedd dau wahanol 
fath o gynnwrf yn fy ‘stumog.  Wedi perfformio yn y 
rhagbrawf a gweld y grwpiau eraill wrthi, ‘doeddwn i 
ddim yn hyderus y byddem yn llwyddo i gyrraedd y 
llwyfan.  Yna cawsom sioc o weld ein bod wedi cyrraedd 
y safon, a dyma ddechrau adrodd y llinellau ac ymarfer 
y symudiadau unwaith eto.  Wedi’r perfformiad, gwibiais 
i Glwb Nant Conwy i wylio ail hanner y gêm.  Yna, wrth 
fynd i mewn i’r car i gychwyn am adref, cefais neges gan 
Glyn yn dweud ein bod wedi ENNILL!

Bu dyfal baratoi yn ystod yr wythnosau olaf cyn 
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, a Miss Japheth yn ein 
gwthio i’r eithaf.  Wedi cyrraedd y rhagbrawf ar fore gwlyb 
a mwdlyd iawn ar faes Eisteddfod Glynllifon, cawsom 
amser i ymarfer ychydig yng nghaffi Mistar Urdd, cyn 
mynd i Stiwdio 2 ar gyfer y rhagbrawf.  Un cyfle arall i 
adrodd llinellau ac i mewn a ni, â’n calonnau’n ein gyddfau.  
Ar ôl perfformio a gwylio’r rhai eraill wrthi, credasom nad 
oedd llawer o siawns o gwbl y byddem yn cyrraedd y 
llwyfan.  Es i i gysgodi rhag y glaw a nôl paned o de o babell 
Undeb Amaethwyr Cymru cyn mynd i newid o wisg yr 
ymgom pan ddaeth disgyblion Miss Japheth o Flwyddyn 
10 i chwilio amdana’ i.  Dywedasant ein bod wedi cael 
llwyfan a bod Miss yn rhedeg o amgylch y maes yn chwilio 
amdanom!  Rhedais i gefn y llwyfan gan gyfarfod Glyn 
ar y ffordd, a’r ddau ohonom wedi’n synnu’n llwyr.  O’r 
diwedd daeth Miss Japheth i’r golwg, yn wlyb o’i chorun 
i’w sawdl ac wedi ei synnu gymaint â ni.  Aethom ar y 
llwyfan a pherfformio ein gorau glas.  ‘Roedd y ddau 
ohonom yn hapus gyda’r perfformiad ac yn credu y 
byddai’n ennill medal efydd i ni.  Daeth moment cyhoeddi’r 
enillydd, a Glyn a minnau wedi gwneud lle i’r grwpiau 
eraill basio.  Cyhoeddodd arweinydd y dydd “Rhodri a 
Glyn” a safodd y ddau ohonom yn ein hunfan mewn sioc 
nes i ni gael ein hel yn ein blaenau.  Derbyniodd y ddau 
ohonom fedal yr un a phlac o lechen, yn wên o glust i 
glust.  Taith yn llawn syfrdan a sioc, a lwcus i mi gael fy 
mherswadio i dalu £6 am ymaelodi!

DIOLCH YN FAWR IAWN I MISS JAPHETH am 
ein hyfforddi – Rhodri a Glyn

CELF A CHREFFT
Llongyfarchiadau mawr iawn i Cadi Gwyn Edwards ar 
ennill y wobr gyntaf am Gyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 
7, 8 a 9 ac i ddau ddisgybl sydd wedi dod i’r brig yn yr 
adran Gelf a Chrefft.  Enillodd Branwen Tudur Morus 
y gystadleuaeth serameg/crochenwaith i Flwyddyn 9 a 
llwyddodd Aisha Griffiths Bl.7 i sicrhau’r drydedd wobr 
yn y gystadleuaeth 2D Tecstilau i oedran Bl.7 ac 8.  
Dathlu oedd thema eu gwaith ac fe fu dathlu arbennig 
yn dilyn eu llwyddiant.  Cafodd eu gwaith ei arddangos 
yn y neuadd Gelf a Chrefft ar faes yr Eisteddfod.  Go 
dda chi ferched!

SIARAD CYHOEDDUS
Daeth cryn anrhydedd i dîm Siarad Cyhoeddus yr ysgol 
yn rownd rhagbrofol y gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus 
Bl.10 a than 19 oed yr Urdd yn ddiweddar.  Ar Fawrth 
27ain, cyflwynodd Siwan Rhys Ellis, Non Owen ac 
Angharad Evans eu barn ar bynciau amrywiol o ddewis 
y cadeirydd, Rhodri Sion.  Y beirniad oedd yr arbenigwr 
Dei Tomos a bu’n gwrando ar nifer o ysgolion ledled 
Cymru.  Cafwyd y newydd da bod y tîm wedi eu dyfarnu 
yn un o’r tri uchaf mewn cystadleuaeth o safon ac wedi 
eu dewis i ymddangos yn y rownd derfynol ar faes yr 
Eisteddfod yn Eryri.  

Yn ‘Annedd Wen’ ar faes yr Eisteddfod ddydd Gwener 
cynhaliwyd rownd derfynol y gystadleuaeth gyda’r 
timau’n trafod nifer o bynciau cyfoes.  Dyfarnwyd iddynt 
y 3edd wobr mewn cystadleuaeth safonol iawn.  Egin 
aelodau seneddol efallai?!
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HWYL YNG NGLAN LLYN
Yn oerfel a glaw ddechrau Rhagfyr, aeth criw o 80 aelod 
o’r Urdd o flynyddoedd 7 ac 8 ar ymweliad deuddydd â 
Glan Llyn.  Er y tywydd, cafwyd awyrgylch cynnes a 
braf wrth iddynt flasu nifer o weithgareddau mewn 
awyrgylch Gymreig.  Bu aelodau staff yn goruchwylio 
yn ogystal â disgyblion gweithgar Bl.12, sef Non Owen, 
Angharad Evans, Rhodri Siôn, Sara Williams a Siwan 
Rhys, a oedd yn trefnu Eisteddfod Wirion fel rhan o 
PCAI Bwrdd yr Iaith.  Dyma ddiddanwyr naturiol ac 
roedd trefn a pharatoi amlwg - gymdeithasau cofiwch 
yr enwau!!

Dyma adroddiad :
Cadi Gwyn Edwards, 7 Machno o’r ymweliad:-

Pan gyrhaeddom Glanllyn, ymgasglodd y disgyblion 
i gyd i’r neuadd ymgynnull, ac fe gawsom ein dosbarthu 
i 4 tŷ, Arenig, Aran, Llafar a Berwyn.

Cawsom gyfle i gymryd rhan mewn nifer o 
weithgareddau, megis bowlio deg, cwrs rhaffau awyr 
agored, canŵio ar y llyn ac adeiladu rafft ar y lan.

Pan ddaeth y nos, cawsom gwis am bob math o bethau 
yn y sinema.  Yn dilyn y cwis roedd dawnsio gwerin, sef 
dawns draddodiadol Cymru.  Sgipiodd y genethod yn 
hwylus tra bo’r bechgyn yn ceisio bod yn cŵl gan beidio 
dal dwylo’r genethod yn iawn!

Ar ôl yr hwyl a’r sbri roedd pawb yn barod i’r gyfrinach 
gael ei dweud.  “Beth sy’n digwydd?” meddyliodd pawb 
trwy’r prynhawn.  “Yr Eisteddfod”.  Ond dim Eisteddfod 
gyffredin, draddodiadol ond..... Eisteddfod wirion!  
Roedd gyddfau pawb yn sych erbyn amser mynd i’n gwlâu 
gan ein bod wedi chwerthin gymaint!

‘Roedd y cystadlaethau yn hurt bost!  Garglo ‘Mi Welais 
Jac y Do’ gyda llond ceg o ddŵr.  Gadael i’r bechgyn roi 
colur ar y merched (peidiwch byth â rhoi ‘mascara’ 
iddynt! PERYGLUS!) Meimio i gerddoriaeth pop, stori 
a sain, dawnsio grŵp, a thrio cael ‘After Eight’ o’ch talcen 
i’ch ceg heb ddefnyddio dwylo.  Dyna noson i’w chofio!  
Roedd Glanllyn yn brofiad gwych!

LLWYDDIANT NOFIO
Yn ogystal â dathlu canlyniadau TGAU arbennig 
cynrychiolodd Lisa Allsup Ysgol Dyffryn Conwy yng 
Ngemau Cymru ym mhwll nofio Cenedlaethol Caerdydd.  
Cafodd ei dewis i nofio yng nghystadleuaeth pili pala a 
nofio cefn 50 medr a 100 medr.  Llwyddodd i fynd i’r 
rownd derfynol yng nghystadleuaeth y pili pala a chael 

pedwerydd safle yn y ddwy ffeinal.  Buom yn rhan o’r 
seremoni agoriadol yn Stadiwm Rhyngwladol Caerdydd 
a chawsom aros ym mhentref yr athletwyr.  Buom yn 
rhan ac fe gawsom gyfle i gyfarfod ag athletwyr gemau 
eraill o Gymru.

PENBLWYDD HAPUS – 
DATHLU 90 OED
Cafwyd cryn fwrlwm yn yr ysgol i ddathlu’r Urdd yn 
90.  Bu Miss Andrea Parry a chriw Bl.12, sy’n rhan o 
brosiect Cefnogi Arferion Iaith, yn trefnu parti enfawr 
i flwyddyn 7 a daeth pawb yn eu dillad coch, gwyn a 
gwyrdd!  Darparwyd gwledd o fwyd a gemau yn 
ogystal â chacen enfawr efo 90 o ganhwyllau i goroni’r 
cyfan.  Bu pawb yn paratoi drwy greu cardiau 
penblwydd i’r Urdd.  Dyfarnwyd Chloe Congreve 
7Cennin yn fuddugol am y cerdyn gorau ac fe gafodd 
hwdi Mistar Urdd yn wobr.

Yn ôl Beca Williams “Roeddem yn chwarae nifer o 
gemau gwahanol ac fe gafodd pawb lawer o hwyl.  
”Ymlaen am y cant rwan Mistar Urdd!
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YR URDD YN 90
Mae’r fflam yn llosgi heddiw.
Nawdeg o ganhwyllau 
A’u copaon yn dawnsio’n lliwgar
Ar lwyfan y gacen.
Mae’n ddiwrnod parti, parti’r Urdd!

Gwynder ieuenctid
Yn ffrwydro’n enfys o liw.
Balwns coch, gwyn a gwyrdd
Lliwiau dathlu Mistar Urdd.
Cyffro’n llenwi’r adeilad
A phawb yn hoff o’r teimlad,
Ar ddiwrnod parti, parti’r Urdd!

Coch ein gwaed
Yn byrlymu trwy’n gwythiennau.
Goleuadau disgo’n fflachio
Sŵn sgrechian pawb yn joio.
Dawnsio’n wyllt am oriau
A ninnau’n llenwi’n boliau,
Ar ddiwrnod parti, parti’r Urdd!

Gwyrddni tyfiant
Wrth i’r hadau ddwyn ffrwyth.
Ffrindiau’n cwrdd fel cadwyni papur – 
Uno Cymru a’r daith yn antur,
Criw yn cael hwyl a mwynhau
O bydded i’r heniaith barhau
Ar ddiwrnod parti, parti’r Urdd!

A phan does dim ar ôl
Ond gweddillion,
Ambell friwsionyn
Ac adlais o’r canu a’r hwyl
R’ôl diwrnod parti, parti’r Urdd!
Mae’r fflam yn dal i losgi’n llachar.
Andrea Parry a chriw Sgwad Sgwennu Bl.7

TALWRN Y BEIRDD
Bu cryn chwysu a chyfri’ sillafau yn y coridorau fis Ionawr 
wrth i ddisgyblion a staff baratoi eu tasgau ar gyfer 
recordio Talwrn y Beirdd!  Daeth yr awr fawr ar nos 
Fawrth 17eg o Ionawr wrth i’r tîm recordio’r ornest yn 
Llansannan.  Y gwrthwynebwyr oedd Hiraethog – hen 
lawiau go iawn ond llwyddodd Ysgol Dyffryn Conwy i 
wneud cyfrif da ohonynt eu hunain.  Braf oedd gweld y 
disgyblion yn cyfrannu a wynebau newydd yn y tîm – sef 
Rhodri Sion - Bl.12, Lowri Llwyd - Bl.11, Andrea Parry, 
Gwyn Hughes Roberts, Dafydd Emrys a Delyth Gray.  
Efallai i chi glywed y darllediad ond beth oedd y 
dyfarniad?..... Colli ond colli mewn steil!!
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EISTEDDFODAU
Bu i 81% o ddisgyblion Bl.7 gymryd rhan yng 
nghystadlaethau’r Eisteddfod.

Eisteddfod Dyffryn Conwy

Wedi bwrlwm Eisteddfod yr Urdd, bu nifer o 
ddisgyblion yr ysgol yn cefnogi a chystadlu yn yr 
eisteddfod leol ar Fehefin 23ain.  Daeth nifer o wobrau 
i ddisgyblion yr ysgol ac enillodd Côr Merched Ysgol 
Dyffryn Conwy y brif gystadleuaeth gorawl ar y nos 
Sadwrn dan arweiniad Andrea Parry.

Cafwyd cymanfa ganu arbennig ar y nos Sul gydag 
eitemau gan gorau a phartïon iau yr ysgol dan arweiniad 
Angharad Ellis a Chris Roberts.  ‘Roedd hi’n benwythnos 
pwysig i’r Pennaeth hefyd ac yntau’n Llywydd Cyfarfod 
yr Hwyr.
Roedd Eisteddfod yr Ysgol yn lot o hwyl ac roedd hi’n 
gret gweld yr athrawon yn cymryd rhan”

“Bydd pawb ar dân i guro Geirionnydd y flwyddyn 
nesaf !”

“Roedd rhywbeth at ddant pawb gyda chyfuniad o 
gystadlaethau llwyfan traddodiadol, hwyliog a gwaith 
cartref ”

Etholwyd capteiniaid o’r 6ed i arwain y tai a bu criw 
ohonynt yn weithgar tu hwnt yn hyfforddi ac arwain

Bu cydweithio rhwng adrannau, megis Technoleg a’r 
Fagloriaeth Gymreig i greu medalau, tystysgrifau, 
casglu nawdd ac ati 

Cafwyd cyngerdd buddugwyr yr Eisteddfod yn yr 
hwyr
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… oedd y cwestiwn a ofynnwyd yn Eisteddfod Ysgol 
Dyffryn Conwy ar ddydd Iau, 17eg o Dachwedd.  Cafodd 
‘heddwch’ ei adleisio yn uchel iawn yn neuadd yr ysgol 
wrth i enillydd y brif gystadleuaeth lenyddol gael ei 
chadeirio.  Yn ystod y seremoni fawreddog, cododd Lowri 
Llwyd Roberts (Geirionnydd) o Flwyddyn 11 ar ei thraed 
ar ôl i’w ffugenw ‘Wil Bob’ gael ei gyhoeddi.  Daeth stori 
fer Lowri o dan y teitl ‘Tymhorau’ i’r brig allan o un ar 
bymtheg o gystadleuwyr.  Beirniad y gystadleuaeth oedd 
Myrddin ap Dafydd, y Prifardd a’r beirniad uchel ei barch.  
Cafodd y llenor buddugol ei chadeirio yng nghadair 
Eisteddfod Genedlaethol 2009, a chafodd ei chyflwyno 
â model cain o gadair, wedi ei chrefftio a’i noddi gan y 
Cynghorydd Mike Rayner.

Y seremoni gadeirio oedd uchafbwynt wythnos gyffrous 
o gystadlu wrth i’r Eisteddfod ysgol gael ei hail-gyflwyno 
yn Ysgol Dyffryn Conwy ar ôl sawl degawd.  Bu disgyblion 
o’r pedwar tŷ - Geirionnydd, Gwydir, Crafnant a 
Hiraethog yn cystadlu ar y llwyfan ac yn y cystadlaethau 
gwaith cartref.  Daeth gweithgareddau’r Eisteddfod i 
binacl yn ystod pnawn Gwener hwyliog a brwd o gystadlu 
gan y staff a’r disgyblion.

Bu’r beirniaid - Dafydd Lloyd Jones, Dorothy Jones, 
Non Cooper a Dilwyn Price yn brysur iawn ac roeddent 
i gyd yn canmol ymddygiad ac ymdrech y disgyblion a 
safon uchel y perfformiadau.  Cafwyd enillwyr 
haeddiannol iawn hefyd yn y tair prif gystadleuaeth arall, 
a gwelwyd nifer uchel o ymgeiswyr.  Cafodd y goron 
gywrain ei dylunio a’i chrefftio gan Heledd Griffiths, 
Pennaeth yr Adran Ddylunio a Thechnoleg ac fe’i 
noddwyd gan gwmni Menyn’s.  Enillydd y goron oedd 
Madeleine Williams (Crafnant) o Flwyddyn 13 a 
ysgrifennodd gerdd Saesneg o dan y teitl ‘Heritage’.  ‘Blas 
ar Fwyd’ oedd noddwyr y Fedal Gyfansoddi a’r enillydd 
oedd Nia Glesni Roberts (Crafnant) o Flwyddyn 13.  
Noddwyd y Fedal Ddrama gan ‘Bys a Bawd’, a’r enillydd 
oedd Non Hughes (Geirionnydd) o Flwyddyn 13, un 
o’r capteiniaid tŷ.

Cyflwynwyd Tarian ‘Menter Iaith Conwy’ i Rhodri 
Sion (Gwydir) am y perfformiad gorau yn yr adran lefaru.  

EISTEDDFOD GADEIRIOL YSGOL DYFFRYN CONWY 2011

ENILLWYR Y PRIF GYSTADLAETHAU
Eisteddfod Gadeiriol Ysgol Dyffryn Conwy

 A oes Heddwch?....

Enillydd Tarian ‘Lle Hari- Y Dolydd’ am y perfformiad 
gorau yn yr adran ddawns oedd Angharad Jones-Young 
(Geirionnydd) o Flwyddyn 8.  Bu’n Eisteddfod 
lwyddiannus iawn i Lowri Llwyd Roberts, hi hefyd oedd 
enillydd y darian am y perfformiad gorau yn yr adran 
gerddoriaeth am ei datganiad piano.  Noddwyr y 
gystadleuaeth hon oedd Edwards o Gonwy.

Y prif noddwyr eraill oedd Garej Meadow Vale, 
Brodwaith a’r Llew Coch.

Tŷ Geirionnydd enillodd gwpan ‘Siwgr a Sbeis’ am y 
côr buddugol a chwpan ‘Y Tanerdy’ am y parti llefaru 
buddugol.  Roedd yna ddisgwyl mawr i glywed y canlyniad 
terfynol sef y Gwpan i’r tŷ buddugol, a noddwyd gan 
‘Dir a Môr’.  Roedd hi’n agos iawn, ond Geirionnydd 
aeth  â hi.

Cafodd Andrea Parry, trefnydd yr Eisteddfod ei 
syfrdanu gan y gefnogaeth leol.

“Mae’r busnesau lleol wedi bod yn hael a chefnogol 
iawn yn noddi’r holl gystadlaethau llwyfan.  Rydym yn 
gwerthfawrogi’r holl gyfraniadau yn fawr iawn.  Mae’r 
rhieni a’r gymuned wedi bod yn gefnogol iawn i’r 
digwyddiad a diolch i’r holl ddisgyblion am ymroi mor 
frwdfrydig. Gobeithio y bydd yr Eisteddfod yn parhau 
i ddatblygu i fod yn un o uchafbwyntiau’r flwyddyn 
ysgol.”

Roedd Eisteddfod gyntaf yr ysgol yn llwyddiant 
ysgubol, ac mae’r tai yn ysu am gael dechrau meddwl am 
syniadau ar gyfer y flwyddyn nesaf.



I like the poem a great deal because it takes the reader to 
unexpected images – it is not obvious.  I also like the visuality 
– it is like a series of snap shots which lead finally to the 
MAIN IDEA at the end. Joy Ostle - Adjudicator

HERITAGE
Dear diary
I spent the day at home
Again
Alone.
Despite the golden sun bursting through the aqua 
skies
I sat outside
At the table in the garden
the glass table
Listening closely to the clink clink of the tumbler
hitting the surface
of the table
the glass table
Crystal glass
With the clear, cold ice cubes echoing the sound of my 
glass hitting the table
Costly, crystal glass
But at what price?
I will never know
Why would I know? He bought it. With his money. 
The same money that bought
This lonely mansion
who, upon His death
Inherited it all. The house, the glass. The cold, see- 
through glass.
Money won’t buy you happiness
Or love
It buys glass.
I like glass. Through it’s transparent nature you can see 
its fate.
If it drops
It shatters
Not like humans
They shatter unexpectedly. And their loved ones are left 
with
glass
Money, mansion
grief and
glass.
Madeleine Eugenie Williams

EISTEDDFOD CROWN COMPETITION

CANLYNIADAU LLWYFAN
Unawd Bl.7 - Cadi Edwards (Geirionnydd) - 
Noddwyd gan - Glasdir
Dawns Unigol Bl.7,8 a 9 (CA3) -  Angharad 
Jones-Young (Geirionnydd) - Noddwyd gan: 
Tsunami Family Hairdressers
Llefaru Bl.7 – Cadi Edwards (Geirionnydd) - 
Noddwyd gan - Tŷ
Unawd Bl.8 a 9 - Cara Williams (Geirionnydd) - 
Noddwyd gan - Diva Hair Design
Llefaru Bl.8 a 9 - Elin Angharad Evans (Crafnant) 
- Noddwyd gan - Central Garage
Unawd Offerynnol Bl 7, 8 a 9 (CA3) – Joshua 
Bradnam-Smith (Gwydir) - Noddwyd gan: 
Dickinson
Stori a Sain - Ar y pryd (sgript: Mrs Gwyneth 
Metcalfe) - Rhodri a Callum (Gwydir) - Noddwyd 
gan - Antonis Pizza House*
Dawns - Grŵp Agored -  Crafnant - Noddwyd 
gan - Carrington House*
Llefaru Bl 10+ - Unrhyw gerdd ar y fanyleb 
TGAU/Safon Uwch Cymraeg - Rhodri Sion 
(Gwydir) - Noddwyd gan - W & M Davies, 
Adeiladwyr
Meimio i gerddoriaeth - Connor a Tom 
(Crafnant)
Deuawd agored - Cadi Edwards a Beca Williams 
(Geirionnydd) - Noddwyd gan - Danline*
Dawns unigol Bl 10+ - : Elin Jones (Crafnant) 
- Noddwyd gan - Birmingham Garage
Unawd Offerynnol 10+ (CA4) - Lowri Llwyd 
Roberts (Geirionnydd) - Noddwyd gan - Tlws
Sgets - Agored - Gwydir
Unawd Bl 10+ - Erin Rossington (Gwydir) - 
Noddwyd gan - Glasdir
Meimio i gerddoriaeth (Staff ) -  Gwydir - 
Noddwyd gan - Siswrn
Parti Llefaru Agored - Cymru (Mei Jones) - 
Geirionnydd - Noddwyd gan - Y Tanerdy
Côr - Y Gobaith yn y Tir (Ruth Owen) – 
Geirionnydd - Noddwyd gan - Siwgr a Sbeis
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ENILLYDD Y GADAIR – Lowri Roberts
Y TYMHORAU

Eisteddai Wil yn ei gadair esmwyth werdd a honno’n 
faw trwyn a staen te drosti.  Yn yr un hen le eisteddai 
Wil yng Nghartref Henoed y Borth bob dydd, sef wedi’i 
gofgolofni yn ei gadair yn y ffenestr grom.  Erbyn hyn 
roedd Wil yn nesau at ei nawdegau yn hytrach na’i 
saithdegau fel yr oedd o pan ddaeth i fyw yn y cartref 
gyntaf, ac ar hyd y blynyddoedd bu Wil yn destun sialens 
i’r metron a’i chriw.  “Da chi’n iawn heddiw Wil?  Liciwch 
chi gael panad i’ch cynhesu chi bora ma?  Mar Weetabix 
yn y meicrowef yn barod, sa chin licio chydig o dost 
hefyd?  Efo jest menyn, ta jam ta marmaled?  Iesgob 
mawr, dwi newydd feddwl am drît a hannar i chi Wil, 
beth am gal mêl?  Neith o’n beth da i chi cyn y gaea fel 
hyn, nadu chi rhag cael rhyw annwyd neu hen ffliw afiach, 
a da chi’m isho hwnnw coeliwch chi fi.  ”Pob bore roedd 
y cwestiynau yn frith, a’r gêm boblogaidd ymysg y staff 
oedd i geisio darganfod y cwestiwn allweddol a oedd yn 
haeddiannol o ateb.  Ugain mlynedd yn ddiweddarach 
a dyna lle’r oedd Wil yn ei drowsus melfared glas a’i grys 
pýg, heb yngan gair â neb yn y cartref.  Bob bore bwytai’r 
hen ddyn ei frecwast dros gyfnod o awr nes fod popeth 
yn oer ond ni faliai ef ddim oherwydd parhai i gnoi ei 
fwyd yn araf a phwyllog gan werthfawrogi pob tamaid, 
fel buwch yn cnoi glaswellt mewn cae ffrwythlon.  Roedd 
Wil yn ddyn oedd yn cadw i’w drefn.

Roedd trigolion y cartref yn eithaf eiddigeddus o Wil: 
eisteddai yn y man brafiaf, cai ei drin fel brenin ac ni 
orfodai neb iddo ymuno mewn unrhyw rigmarol o 
gadw’n heini neu i chwarae rhyw gemau fel bingo neu 
whist (roedd cas gêm yn  destun dadl ymysg yr henoed).  
I ddweud y gwir, roedd Wil yn ffodus o’i leoliad dymunol 
o flaen y ffenestr gron oherwydd cai syllu allan ar ardd 
y cartref, rhywbeth yr ymfalchiai’r staff ynddo, gan weld 
byd natur yn prysuro.  Dyna lle eisteddai Wil, gyda glas 
ei lygaid yn disgleirio wrth weld ji-binc yn yfed o’r glesni 
neu’r wiwer lwyd yn carlamu fyny’r dderwen ac yn 
dychwelyd dan ei sang â mes.  Yn ddeddfol nodiai Wil 
ei ben pan welai aderyn fel petai’n eu henwi’n ei ben: 
titw tomos las, cornchwiglen, pioden.  Roedd hi’n amlwg 
bod Wil yn naturieithwr brwd a bod byd natur yn ei 
ddiddanu ac yn rhoi blas newydd iddo yn ddyddiol!

*   *   *

Mae hi’n Hydref unwaith eto!  Pe bawn i y tu allan mi 
deimlwn yr awel dyner yn fy nghofleidio yn erfyn arnaf 
i aros.  Ac eto, pe bawn i y tu allan mi deimlwn wynt cras 
y Gaeaf yn fy chwipio’n greulon, yn cochi fy ngruddiau, 
ac yn rhybuddio’r awel fwyn i adael a theithio ymaith  
i’r dwyrain.  Mis dryswch yw’r Hydref.  Ni wyddai’r hîn 
i’n cosbi neu i’n mynwesu cyn i’r Gaeaf ddod i’w 
anterth! 

Mis marwolaeth y dail.  Mae’r coed yn galaru gan sefyll 
yn llipa a noeth: safant yn fregus heb eu côt gysgodol o 
wyrddni.  Er hyn rwyf innau mewn gorfoledd yn cael 
pantomein ysblennydd wrth weld  y dail yn chwyrlio a 
siglo cyn moesymgrynu a phlymio i’r môr o liw ar lawr.  
Caf y fraint o weld artist wrth ei waith yn peintio ac 
arlliwio’r gwyrddni â’i baled o liwiau rhwd.  
Gwerthfawrogaf liw euraidd y sycamorwydden, fermiliwn 
cyfoethog y fasarnen a llosg-liw yr Onnen.  Wir yr, 
blwyddyn ar ôl blwyddyn caf wledd o weld natur ar ei 
orau.

Dim ond atgofion melys sydd gennyf i o’r Hydref, ag 
eithrio un!  Cofiaf gasglu mwyar tywyll gyda Gwyn fy 
mrawd pan yn blant.  Roedd rhai ymhlith y mieri ar y 
wal garreg tu allan i’r tý, ond rhai go bwta a di-sylw oedd 
rheini, a’n tuedd oedd i adael rhain hyd nes y diwedd 
pan roedd y rhai gorau i gyd wedi mynd!  Ar lawnt y 
Plas oedd y rhai gorau, lle’r oedd Cae Top yn cyfarfod 
gyda waliau’r Plas.  Dyna lle’r oeddynt yn y gornel wedi 
nythu tu ôl i ‘cherry blossom’ Mrs Wynne, yn odidog, 
yn anferth, yn felys, yn llawn sudd: perffaith i mam wneud 
cacen!  Un dydd tra oeddem yn sleifio dros y wal gyda 
basgiad wellt Modryb Gwen, daethom wyneb yn wyneb 
â Mrs Wynne ei hun, roedd y tywydd prin Hydrefol 
gogoneddus yn amlwg wedi ei gwahodd i waelod y lawnt 
i edmygu ei hanwylyd ‘cherry blossom’.  Tagodd Mrs 
Wynne cyn codi ei thrwyn a dywedodd yn ei hacen 
crachaidd: “Gwyn a William Parry, beth goblyn yr ydych 
chi’n da yma, ar dir dieithr heb ganiatad?”  Bu bron i mi 
ddweud ein bod yn hen gyfarwydd gyda’r tir erbyn hyn, 
ond brathais fy nhafod.  “Reit fechgyn, mae hyn yn fater 
sobor iawn, bydd rhaid eich cosbi neu ddysgwch chi 
byth eich gwers.”  Anghofiaf i byth y ddwy chwip a gefais 
i ar fy llaw, roedd hi wedi chwyddo am ddyddiau wedyn 
ond doedd fyw i mi gwyno dim neu ond gweld gwedd 
y chwip yn amlach y buaswn i!

*   *   *

“A pwy ydi o?  Pam ei fod o ar wahân i bawb arall?  Ydio’n 
sal?”
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“Wil di ‘nacw! Nadi, iach fel cneuen!  Felna mae o sti, 
licio cwmni ei hun!  Licio natur ma rhai’n dweud.  Chei 
dim gair o’i enau o sdi.  Dydi o prin di siarad ers ugain 
mlynadd, ers iddo fod yma, am wn i.”

Dangosai’r fetron y ferch o amgylch y cartref.  Roedd 
hi’n wên o glust i glust ac yn hynod annwyl gyda’r henoed; 
rhywbeth eithaf annisgwyl gan ferch o’i hoed.  Fel rhan 
o’i gwaith ysgol roedd rhaid i Anna helpu’r gymuned 
am o leiaf blwyddyn, ac felly dewisiodd hi i ymweld â 
Chartref y Borth yn wythnosol ar brynhawn Sul.  Roedd 
hi’n hoff iawn o hen bobl, “y bobl anwylaf mewn bywyd” 
yn ei thyb hi.  Cymerodd Anna ddiddordeb mawr yn 
Wil ar unwaith.  Roedd o’n ei hatgoffa o’i diweddar daid.  
Dyn tawel iawn, yn hoff o gadw iddo’i hun oedd yntau 
hefyd.  Yn rhyfedd iawn cymerai yntau ddiddordeb mewn 
natur.  Ef a’i dysgodd am enwau yr adar, y coed, y 
planhigion a’r blodau.  Dysgodd iddi rhywbeth pwysig 
mewn bywyd sef i werthfawrogi natur, felly roedd gan 
Wil ac Anna rhyw ymglymiad agos i’w gilydd.

*   *   *

Gaeaf, yn ei holl ogoniant: tymor mawreddog, yn grisialau 
drud.  Sancteiddir y wlad dan burdeb heddychlon.  
Ymledai gwynder tros y brigau noeth hyd nes bod y coed 
yn sigo a gwegian.  Daw blanced drom dros y dail amryliw 
gan lonyddu’r wlad i gyd.  Mae pibonwy yn crogi oddi 
ar y bondo, yn fframio’r olygfa yn daclus. 

Dwi’n hoff o’r Gaeaf, mae fel petai’n dinistrio unrhyw 
ddrwg a fu, gan ddangos i’r byd beth yw glendid wrth 
daenu cawodydd eira trosom.  Pan fydd yn meirioli, 
diflanna’r holl ddrwg a chawn ein cyflwyno â llechen lân 
ar ddechrau blwyddyn newydd: cefndir noeth.

“Robin Goch fanacw ylwch!  Tydio’n aderyn o fri! 
Pwtyn bach brown gyda bron gochach na choch.  O! 
Mae hi’n ‘aeaf hyfryd eleni yn tydi?  Welais i ‘rioed 
gymaint o eira yn fy mywyd, ac wel wir, tydio’n dlws!  
Mae’r olygfa yma’n berffaith.  Tyda chi’n lwcus Mr.Wil 
i gael eistedd yn y fath le ac yn cael gweld popeth!”

Hogan annwyl ydi Anna.  Nid oes neb wedi cymryd 
cymaint o sylw ynof erioed yn y cartref yma!  Mae hi fel 
petai’n fy neall i, yn deall fy ngwerthfawrogiad o natur.  
Edrychaf arni weithiau, pan nad yw hi’n sylwi, er mwyn 
gweld ei llygaid wedi hoelio ar yr ardd, a fflamau ei llygaid 
yn disgleirio ac yn dawnsio mewn cyffro.  Mae hi’n drysor, 
mae hi’n ffrind.

*   *   *

Mis Mawrth oedd hi ac er bod Wil yn parhau yn fud, 
roedd teimlad o dawelwch meddwl a hapusrwydd i’w 
deimlo yn ei bresenoldeb.  Cytunai holl staff y cartref 
bod Anna wedi gwneud byd o ddaioni i Wil a bod rhyw 
fwlch wedi ei lenwi yn ei fywyd ers dyfodiad Anna.

Daeth y ferch annwyl at y fetron un diwrnod gyda 
gwên ddrygionus wedi peintio ar ei hwyneb.  “Wel?” 
oedd yr unig ymateb a gafodd Anna gan ddynes gron, 
cyn iddi lifo i fôr o eiriau a pharablodd yn ddibaid yn 
llawn cyffro am o leiaf pum munud. “..ac felly plis 
ystyriwch fy nghynnig.  Dwi eisiau dangos iddo pa mor 
ddiolchgar ydw i am gael ei gwmni, a fel y gwyddoch chi 
di’r syniada ‘ma methu cael eu gohirio gyda phobl yr oed 
yma oherwydd da chi byth yn gwybod beth sydd rownd 
y gornel i ni yfory, drennydd neu ymhen wythnos!”

“Fair enough Anna bach, gwna fel y mynni di ond cofia 
bydd rhaid i un ohona ni fynd efo chdi” meddai’r fetron 
yn ddiflewyn ar ei thafod gan ei bod wedi pechu braidd 
gyda’r sylw nad oedd hi’n ddelfrydol i Wil aros yn “fama” 
drwy’r adeg. 

Wedi llwyr wirioni, ac heb ofyn am ganiatad y dyn ei 
hun roedd Anna wedi trefnu popeth yn barod ar gyfer 
y diwrnod mawr.

*   *   *

Hen lol wirion ydi hyn wir!  Dwi ddigon tebol i gerdded, 
ond na, yn groes i fy ewyllys mae nhw wedi fy ngwthio 
i ryw gadair olwyn dila ac wedi fy nghartio i gefn bws 
mini’r cartref.  Rhof y wyneb mwyaf surbwch i bawb gael 
gweld nad wyf i’n fodlon!  Ond i ddweud y gwir, dwi’n 
eithaf chwilfrydig a chyffrous i gael gwybod ble mae’r 
daith bondigrybwyll yma’n fy arwain i!  Mae gennyf i 
ffydd yn Anna, felly gobeithiaf bydd fy nhaith gyntaf 
o’r Cartref yn un werthfawr.

“Mae hi’n ugeinfed o Fawrth heddiw Wil, a dwi’n siwr 
eich bod chi’n gwybod beth mae hynny’n ei olygu!  
Dewch, allan a chi.  Dyrwch y flanced ‘na mae hi’n oerach 
nac arfer heddiw.”

Eisteddaf yn y gadair olwyn, ag Anna wrth fy ochr 
ar lan Llyn Geirionydd.  Paradwys!  Daw llethr llwm 
tanllyd i gwrdd gyda’r gwydr gwastad i’r chwith ac 
yna coedwig ddwys o goed tramor pinwydd yn wyrdd 
tywyll yn cwrdd â’r gwydr o’r dde.  Taflai’r ddwy lethr 
adlewyrchfeydd ar y llyn llonydd gan greu darlun cyn 
hardded â’r wawr ar ddiwrnod rhewllyd.  Clywaf 
drydar tlws Tin Wern y Garn yn swynol i’m clustiau, 
a’r blagur yn araf egino yn dangos arwydd o obaith 
am flwyddyn ffrwythlon arall.  Ac os y gwrandawaf 
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yn astud clywaf yr wyn yn brefu yn y pellter. 
O! Dwi ar ben fy nigon, wel am anrheg o ddiolch 

penigamp.  Sylweddolaf rwan cymaint yr wyf i wedi 
methu o fyd natur.  Do, mae’r hen ardd ffyddlon wedi 
fy niddanu ar hyd y blynyddoedd gyda’i holl ryfeddodau 
ond dim i’r fath raddau a’i weld o flaen fy llygiad.

Wir yr, ni chewch chi’r fath olygfa mewn unrhyw le 
arall.  Mae pob diolch i Anna!

*   *   *

Eistedda Elen, gyrrwr y bws mini yn ei sedd gyda’r radio’n 
uchel ac yn yfed ei phaned o’r fflasg biws plastig.  “Wel 
am lyfli o le!” meddai wrthi ei hun.  Cyfarfu ei llygaid 
â’r ddau naturieithwr yn eistedd yn yfed yr harddwch.  
Ochneidiodd Elen pan welodd yr hen ddyn yn ymestyn 
ei fraich am allan a gafael yn dynn yn llaw y ferch ifanc.  
Gwenodd hithau.  Yna, agorodd y dyn ei geg a fu wastad 
ar gau gan fwmian gair yn unig.  Nodiodd y ferch ac 
edrychodd y ddau yn ôl ar yr olygfa drawiadol law yn 
llaw.

Dwy genhedlaeth yn un gyda natur.

*   *   *

Aeth yr Haf heibio yn ei holl urddas.  Roedd gardd y 
cartref yn fwrlwm o liw.  Y llawr yn garped o lygaid y 
dydd a’r cloddiau’n enfys o fynawyd y bugail, Blodau 
tri-lliw-ar-ddeg a’r Rhodedandron!  Tywynai’r haul gan 
arddangos yr ardd yn ei holl ogoniant.  Parhaodd Wil i 
eistedd yn y gadair esmwyth werdd a parhaodd Anna 
i’w ymweld.  Eisteddodd y ddau am oriau weithiau mewn 
distawrwydd llwyr.  Chwarddodd y ferch o bryd i’w 
gilydd wrth weld brwydr yr adar yn y baddon dŵr.  Roedd 
Wil cyn hapused ag erioed.  Y dyddiau yma deuai gwên 
ar ei wyneb o dro i dro!  Roedd si yn mynd o amgylch y 
cartref bod Wil wedi siarad o’r diwedd, ond roedd llawer 
yn gyndyn o goelio’r fath beth.

*   *   *

Addawodd Anna y deuai hi’r flwyddyn nesaf eto.  Yn 
amlwg, mae wedi cymryd ataf a minnau ati hithau.

Mae’r Haf yn dod i’w derfyn a daw blodau’r Ffarwel 
Haf i’r amlwg i adael i ni gyd wybod y ffaith ddigalon 
yma.  Mae mis marwolaeth yn agosau... mi welais i’r 
ddeilen grin gyntaf yn disgyn gynau. 

*   *   *

Gosododd y fetron bowlen o uwd lympiog yn 
ddilywodraeth ar fwrdd Wil ar y bore Hydrefol hwnnw.  
“Hwda, mae’n oeri.  Rhywbeth i gadw’r bol na’n gynnes!”  
Pan drodd i wynebu’r gadair esmwyth roedd hi’n wag.

Bu farw Wil yn unsain gyda’r dail, yn osgeiddig a 
thawel.

Enillwyr prif gystadlaethau Gwaith Cartref yr 
Eisteddfod.
Y Fedal Gyfansoddi – Glesni Roberts Bl.13
Y Goron – Madeleine Williams Bl.13
Y Gadair – Lowri Llwyd Roberts Bl.11 
Medal Ddrama – Non Hughes Bl.11
Llongyfarchiadau gwresog iddynt i gyd.

Diolch o galon i’r 
Cynghorydd Mike Rayner 
(a chyn Bennaeth 
Technoleg yr Ysgol) am 
ddylunio cadair arbennig 
iawn fel un o brif wobrau’r 
Eisteddfod Ysgol eleni.
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CYNGOR YSGOL

Bu’r aelodau yn trafod beth fyddent yn dymuno ei weld 
yn gynwysiedig mewn Cynllunydd Disgybl newydd, a 
hyn ar gyfer y flwyddyn ysgol nesaf.  Bu trafodaeth fywiog 
ac mi fydd eu hargymellion yn cael eu gweithredu.  
Edrychwn ymlaen i weld y Cynllunydd ar ei newydd 
wedd fis Medi 2012. 

CROESO I WEFAN NEWYDD YSGOL 
DYFFRYN CONWY  
www.ysgoldyffrynconwy.org
Erbyn hyn mae ein gwefan newydd yn ‘fyw’ ac ar gael i 
bawb.  Rydym wedi darparu gwybodaeth ddefnyddiol 
ar eich cyfer ar dudalennau’r wefan, ac edrychwn ymlaen 
at rannu’r newyddion am yr ysgol a’r disgyblion, yn 
ogystal â’r gymuned, gyda chi.  Yma yn Ysgol Dyffryn 
Conwy yn ogystal â cheisio sicrhau bod disgyblion yn 
cyrraedd eu potensial yn academaidd, rydym hefyd yn 
ymfalchïo yn y profiadau y mae’r disgyblion yn eu derbyn.  
Cliciwch ar y linc ‘disgyblion’ ac ‘Urdd’ i weld ein 
llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd 2011.  
Ein bwriad fydd rhannu’r profiadau a’r llwyddiannau 
yma gyda chi drwy gyfrwng y wefan newydd yma. 

Rydym wedi cynnwys rhan benodol ar gyfer y gymuned 
a chroeso i unrhyw un gysylltu â’r pennaeth os hoffech 
hysbysebu eich newyddion neu ddigwyddiadau ar 
dudalennau cymunedol ein gwefan.  Rydym yn falch o’r 
bartneriaeth gyda chwmni Delwedd sydd wedi eu lleoli 
yng Nghaernarfon.  Mae’r cwmni yn arbenigo mewn 
gwefannau ysgolion ac ysgolion cyfrwng Cymraeg a 
dwyieithog yn benodol.  Cofiwch gymryd y ‘daith 
weledol’ i gael gweld yr adnoddau arbennig sydd yma.  
Yn naturiol mae bylchau mewn nifer o adrannau ar hyn 
o bryd, ond yn ystod y flwyddyn bydd pob adran yn 
llawn newyddion, digwyddiadau, lluniau a fideos!

PAWB A’I FARN
Estynnwyd croeso i BBC Radio Cymru a chriw Taro’r 
Post i’r ysgol, ac fe ddarlledwyd y rhaglen yn fyw o’r ysgol.  
Da iawn hogiau blwyddyn 10 am roi pawb yn eu lle.  
Braf oedd cael y cyfle i sgwrsio â chyn ddisgyblion gan 
gynnwys Dylan Jones ei hun, Gari Wyn, Wyn Williams 
a disgyblion YDC.

PRIF DDISGYBLION 2011-12

Dafydd Evans a Lois Roberts Prif Ddisgyblion yr Ysgol 
2011-2012.  Diolch i’r ddau am eu cydweithrediad gydol 
y flwyddyn a phob dymuniad da i’r dyfodol.

Trefnwyd raffl yn ystod Eisteddfod yr Ysgol a chyflwynodd 
Y Pennaeth Paul Matthews-Jones siec o £200 i Dyfrig 
Roberts o Ambiwlans Awyr Cymru.  Pleser mawr oedd 
cael cefnogi elusen deilwng iawn.
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SPORTS RELIEF

Rhai o ddisgyblion Bl.8 a redodd filltir i godi 
ymwybyddiaeth o ymgyrch Sports Relief 2012.  Bu 
disgyblion eraill yn cymryd rhan mewn cwis ar y 
diwrnod. 

GWEITHDY PÊL-RWYD
Trefnodd Miss Andrea Parry fore o weithdy pêl-rwyd i 
dimau Bl.7 ac 8 yr ysgol gyda Lucy Murray-Williams, 
Swyddog Datblygu Pêl-rwyd.  Dyma adroddiad Gwawr 
Wynne a Leusa Ellis Bl.8.

“Rydym wedi bod yn ffodus iawn i gael Swyddog 
Datblygu Pêl-rwyd i ddod atom i’r ysgol i atgyfnerthu 
rheolau a sgiliau hanfodol pêl-rwyd i ni.  Roedd hi’n 
dysgu sgiliau fel ‘y pivot’, pasio’r bêl, amddiffyn ac ymosod 
a llawer mwy.  Bu i bawb fwynhau eu hunain yn fawr 
iawn ac rydym yn ddiolchgar iawn am y cyfle ac yn 
gobeithio y daw atom eto.”

ABIGAIL BACKSHALL – YEAR 10 – 
ATHLETICS
Abgail has been chosen to run at a London based pre 
Olympic Athletic Event for school children based on 
her athletic achievements over the past 3 years.

CHWARAEON

Abi has a PB of 25.6 secs in the 200m and 2.13.73 in 
the 800m where she is ranked 29th in the UK as an 
U15.

Her strongest event is the 300m where her PB of 41.57 
ranks her 8th in the UK U15 and 2nd in Wales.

She was the Gold Medal Winner in the Welsh Schools 
July 2011.

COUNTY SPORTS
U15 – Boys
100m – Tom Jones – 1st,
300m – Alex Tolson – 2nd
Relay – Tom Jones, Alex Tolson, Joachim Rigotti & 
Leon Doran – 3rd
Long Jump – Alex Tolson – 2nd
Triple Jump – Tom Jones – 2nd
Shot Put – Rowan Braunton – 2nd
Javelin – Emyr Court – 1st
Hurdles – Joachim Rigotti – 3rd 
U15 - Girls
100m – Lliwen Wyn – 2nd
300m – Elliw Martinez – 3rd
800m – Lea Royle – 3rd
1500m – Leah Roberts – 3rd
Relay – Lliwen Wyn, Lea Royle, Alys Evans & Ellie 
Martinez – 2nd
Long Jump – Gwawr Wynne – 1st
U17 - Boys
100m – Iestyn Thomas – 2nd
200m – Iestyn Thomas – 3rd
800m – Louis Jones – 1st
Relay – Iestyn Thomas, Arthur Lennon, Tom Casey 
& Steffan Horan – 2nd
Long Jump – Tom Casey – 2nd
U17 – Girls
100m – Elin Jones – 3rd
200m – Lois Evans – 2nd
300m – Abi Backshall – 1st
800m – Abi Backshall – 1st
1500m – Lois Roberts – 1st
Relay – Elin Jones, Lois Evans, Abi Backshall & 
Sophie Parry – 1st
Long Jump – Elin Jones – 1st
Triple Jump – Elin Jones – 1st
High Jump – Tonisha Cornford – 2nd
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LLWYDDIANT BYD Y BÊL HIRGRON
Rygbi Dan 18  - 3 cais i Ifan Arthur!

Mewn tywydd anffafriol ar Gae Pant Carw ar nos Lun, 
23ain o Ebrill, cynhaliwyd rownd cyn derfynol cwpan 
Eryri.  Y gwrthwynebwyr oedd Coleg Meirion Dwyfor, 
Pwllheli a chafwyd gornest gref mewn gêm oedd yn 
ffafrio’r blaenwyr.  Llwyddodd Dyffryn Conwy i gadw 
dalen lân gyda’r sgôr yn 10-0 hanner amser.  Dyblodd y 
sgôr yn yr ail hanner wrth i Ifan Arthur serennu a llwyddo 
i sgorio 3 cais yn y gêm.  20-0 i Ysgol Dyffryn Conwy a 
lle haeddiannol iawn yn y ffeinal yn erbyn Ysgol Syr Hugh 
Owen ddydd Mercher 25ain o Ebrill. Dewch ‘laen 
hogie!

Rygbi dan 15 -  Boddi wrth ymyl y lan 
Yn rownd cyn derfynol Eryri ar Ebrill 20fed, daeth dau 
dîm cyfarwydd ben ben â’i gilydd – na nid Nant a’r Bala 
tro hyn, ond Ysgol y Berwyn ac Ysgol Dyffryn Conwy.  
Dyma ornest arbennig ar Faes y Gwyniad yn Y Bala rhwng 
y ddau dîm a chystadlu brwd.  Roedd y sgôr yn agos ond 
tro hyn y Berwyn a orfu o 7-5.  Bron iawn yne!

Y MERCHED YN CYNRYCHIOLI 
CYMRU!

“Ar Ddydd Iau, Mawrth 22ain, cynhaliwyd treialon yng 
Nghlwb Rygbi Caernarfon i ddod o hyd i 5 o ferched y 
Gogledd i fynd lawr i Gaerdydd i ymuno â dau dîm 7 
bob ochr Merched Cymru.  Yn yr ysgol y diwrnod 
canlynol, cafodd Sara Williams a minnau wybod ein 
bod wedi cael ein dewis!  Wrth gwrs roedd y ddwy 
ohonom wrth ein boddau.  Byddwn yn mynd lawr i NCE 

yn Hensol yng Nghaerdydd ar Ddydd Mercher, 28ain 
o Fawrth i gyfarfod gweddill y tîm a chael ein hymarfer 
cyntaf.  Rydym yn edrych ymlaen yn arw, a bydd y cyfle 
yma yn brofiad anhygoel”.

Eurgain Llwyd 12J
Daeth y newydd i law bod Eurgain Llwyd bellach yn 

rhan o’r garfan  a fydd yn cynrychioli Cymru yn y 
Twrnament ar y 7fed o Fai a’r Cup and Bowl ar yr 8fed 
o Fai.  Bydd y gystadleuaeth saith bob ochr yn cael ei 
chwarae yng Nghlwb Rygbi Barking, Essex.  
Llongyfarchiadau i Sara am gyrraedd y 30 olaf ac i Eurgain 
Llwyd am ennill lle yn y garfan.  Rydym yn edrych ymlaen 
at gael yr hanes i gyd.  Gwych iawn!

FY MHROFIAD YN CHWARAE I 7 
BOB OCHR CYMRU
Dechreuodd y cyfan yn ôl ar nos Iau, Mawrth 22ain pan 
gynhaliwyd treialon yng Nghlwb Rygbi Caernarfon, i 
ddewis pump o ferched y Gogledd i fynd lawr i Gaerdydd 
i ymuno â dau dîm 7 bob ochr Merched dan 18 Cymru.  
Bum yn ffodus o fod yn un o’r pump a ddewiswyd ac o 
Fawrth 28ain, bûm yn teithio bob dydd Mercher i lawr 
i’r NCE yn Hensol, Caerdydd i ymarfer gyda gweddill 
y garfan.  Roedd y garfan yn cymryd rhan yng Ngemau 
Ysgolion Prydain a noddwyd gan Sainsbury’s yn Llundain 
rhwng Mai 6 - 9fed.

Yr oedd yn brofiad anhygoel ond yn waith caled.  Roedd 
yr ymarfer yn galetach bob wythnos ond gwyddwn fod 
rhaid imi wthio fy hun i’r eithaf os oeddwn am unrhyw 
siawns o gael lle yn y tîm terfynol.

Wedi teithio lawr bob dydd Mercher am gyfnod o 4 
wythnos, fe gyrhaeddodd yr ymarfer tyngedfennol pan 
oedd yr hyfforddwyr yn dewis eu carfan terfynol ar gyfer 
y gystdleuaeth.  Roedd y garfan o 34 yn cael ei thorri 
lawr i 24.

Ni chawsom wybod dim ar ddiwedd yr ymarfer hwnnw 
ond y byddem yn cael gwybod dros y penwythnos.  Dyna 
beth oedd byw ar bigau’r drain !  Cyrhaeddodd yr e-bost 
yn hwyr p’nawn Sul, a do fe gefais fy newis yn un o’r dair 
o’r Gogledd.  Cawsom ddwy sesiwn ymarfer yn dilyn 
hyn wedyn, bum yn lwcus o gael un sesiwn ymarfer gyda 
charfan Merched Cymru.  Dyna brofiad a dweud y 
lleiaf !

Ar Fai 5ed, teithiodd y tair ohonom i lawr i Gaerdydd 
i ymgynnull gyda’r garfan cyn teithio am Lundain y 
diwrnod canlynol.  Wedi cyrraedd y gwesty cawsom ein 
‘cit priodol’ ac yna gwneud ein ffordd i’r ExCel i’r sermoni 
agoriadol lle bum yn gwrando ar gyn athletwyr fel 
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Sebastian Coe, Jonathan Edwards, Tammy Grey 
Thompson i enwi ond rhai, yn rhannu eu profiadau. 

Cychwyn yn drefnus ar ôl brecwast drannoeth am 
Glwb Rygbi Barking i wynebu diwrnod cyntaf y gemau.  
Roedd 6 tîm yn cymryd rhan i gyd, 4 o Loegr a 2 gennym 
ni.  Diwrnod caled o chwarae pedair gem a digon o hwyl.  
Ein gem olaf am y dydd oedd Cymru A yn erbyn Cymru 
B.  Roedd y ddau dim wedi bod yn cefnogi ei gilydd 
drwy’r dydd ond pan ddaethom i chwarae ein gilydd, 
roedd rhaid anghofio’r cyfeillgarwch am yr hanner awr 
honno.

Bum yn ffodus o sgorio fy nghais cyntaf dros Gymru 
yn ystod y gêm honno, ac roedd yn deimlad anhygoel 
cael croesi’r llinell yna, coeliwch chi fi !!

Ni chwblhawyd y gemau tan y bore canlynol ac yna yn 
ystod y prynhawn, chwaraewyd y gemau terfynol.  Daeth 
llwyddiant i dimau Cymru, gyda un tim yn ennill y 
Bowlen a’r tîm arall yn dod yn 3ydd. 

Ni chawsom droi am adre ar ddiwedd y dydd, cawsom 
wybod ein bod yn gorfod mynd i seremoni cloi’r gemau 
ar y nos Fercher.  Treuliasom y diwrnod hwnnw yn 
gwylio’r cystadlaethau nofio a’r athletau yn y Stadiwm 
Olympaidd.  Roedd yr awyrgylch yno yn anhygoel.  Ar 
ddiwedd yr holl gystadlu roeddem yn gorfod cerdded 
i’r Arena Pel-fasged yn y Parc Olympaidd i’r seremoni 
cloi, lle roedd tim talentog Spell-bound a CoverDrive 
yn cymryd rhan.  Roedd yr awyrgylch yn drydanol ac 
yn ddiweddglo ffantasig i 4 diwrnod cofiadwy.

Bu’r cyfan yn brofiad bythgofiadwy a dweud y lleiaf, 
ond nid yn unig hynny, cefais gyfle i wneud cymaint o 
ffrindiau newydd hefyd.  Bydd y cyfan yn aros yn y cof 
am byth.

Bu hi’n ddechrau blwyddyn hynod brysur i Owain Jones 
o Fl.8 ym myd y bel gron gyda threialon i Everton a 
Manchester City.

Mae Tom MacMillan o flwyddyn 13 yn prysur wneud 
enw iddo’i hun yn y maes codi pwysau.  Yn ei gystadleuaeth 
gyntaf yn Ne Cymru, cododd Tom 190kg (dros 
ddwywaith ei bwysau ei hun) yn y ‘Deadlift’ i sicrhau ei 
le yn y Bencampwriaeth Cenedlaethol.

LISA ALLSUP – Bl.12
Cafodd Lisa Allsup lwyddiant mawr yng Ngala Nofio 
Cenedlaethol yr Urdd eleni eto.  Yn y Pwll Cenedlaethol 
yng Nghaerdydd daeth yn ail yn ras derfynol y 100m 
pili-pala gydag amser o 1.14.76.  Trwch blewyn o fynd 
â hi!  Llwyddodd i sicrhau’r drydedd wobr hefyd yn y 
cefn gydag amser o 1.17.67 dwy record bersonol mewn 
penwythnos.  Tipyn o gamp!  Bu Lisa hefyd yn 
llwyddiannus yn sicrhau lle yng Nghystadleuaeth 
Trawsgwlad Ysgolion Cymru.  Amryddawn yn wir.

CANLYNIADAU MABOLGAMPAU SIR 
CONWY 2012
Merched Iau
Ysgol Dyffryn Conwy – 76 – 2ail
Bechgyn Iau
Ysgol Dyffryn Conwy – 99 – 2ail
Merched Canol
Ysgol Dyffryn Conwy – 98 – 2ail
Bechgyn Canol
Ysgol Dyffryn Conwy – 76 – 5ed
OVERALL
Eirias    417
Ysgol Dyffryn Conwy  349
Creuddyn   309
John Bright   272
Rydal    236
Bryn Elian   217
Emrys ap Iwan   203
St. David’s   138
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CANLYNIADAU PEL DROED 2011-12
Dan 12
YDC v Aberconwy  5-0
Syr Hugh Owen v YDC 3-1
Creuddyn v YDC  1-2
John Bright v YDC  0-1
Dan 13
Eirias v YDC   5-2
YDC v John Bright  0-8
Creuddyn v YDC  5-2
Dan 14
Creuddyn v YDC (Rd.1) 3-4
YDC v Llangefni (Rd.2) 5-1
YDC v Tywyn (Rd. 3)  10-4
David Hugh. v YDC QF Er. 1-2
Tryfan v YDC SF Eryri 3-4
Hawarden v YDC  2-3
(16 olaf Cymru)
Eifionydd v YDC  6-2
(8 olaf Cymru)
Dan 16
Dyffryn Nantlle v YDC 0-1
Aberconwy v YDC  3-0
YDC v Creuddyn  0-1
Dan 15
Creuddyn v YDC  5-3
YDC v Bryn Elian  4-2
Dan 18
St. David’s v YDC  1-10
YDC v Eirias   2-4
CYFANSWM
21 O GEMAU PEL DROED
ENNILL 12 COLLI 9

GIRLS’ FOOTBALL
Ysgol y Berwyn 0 –1 Ysgol Dyffryn Conwy
Ysgol Dyffryn Conwy took a journey to Ysgol y Berwyn 
in Bala on the 6th of March to play football.  Ysgol Dyffryn 
Conwy managed to win by a goal from Emily Watson in 
the second half.  Both teams were evenly matched in the 
first half, and many attempts at goal were made, but a lack 
of accuracy meant both teams failed to score.

In the second half we saw Dyffryn Conwy dominating 
after a slight change in our formation which meant that 
our defence were stronger and the Berwyn side failed to 
create chances.  A mistake by the home team from a 
corner allowed Dyffryn Conwy to score.
Sally Roberts Year 11

CANLYNIADAU RYGBI 2011-12
Dan 14 – Capten Tom Jones
YDC v St. David’s  50-0
Eirias v YDC   26-81
YDC v Glan Clwyd  15-19
YDC v Eirias   36-5
Dan 15 – Capten Iestyn Thomas
YDC v Botwnnog  14-3
Bala v YDC    7-5
Dan 16 – Capten Maredudd Pyrs
YDC v St. David’s  59-7
Bryn Hyfryd v YDC  22-0
Dan 18 – Capten Ifan Hughes
YDC v St. David’s  51-15
Creuddyn v YDC  17-40
YDC v Llandrillo  12-13
YDC v Eirias Cwpan QF  27-25
YDC v Pwllheli  (Nant) 20-0
Caernarfon v YDC YSHO 3-13
CYFANSWM
14 O GEMAU RYGBI
ENNILL 10 COLLI 4

EMILY WATSON – YEAR 11

This last year has been a successful year for me.  I won 
the U18 Singles and U16 Doubles and came runner up 
in the U16 Singles in the Welsh Championships taking 
my titles to 6 Welsh Championships in 3 years.  I have 
also represented North Wales Ladies winning 4 matches.  
I also represented North Wales U18 team winning 5 out 
of 6 matches.  My current ranking is 13 in Britain and 
1 in Wales in U16 and in U18 I’m ranked 64 in Britain 
and 2 in Wales.  In the next year I hope to retain my 
Welsh titles and improve my British ranking. 
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RACHEL AR LWYFAN Y BYD!
Sefyll arholiad lefel A yn y bore, gyrru i Birmingham yn 
y pnawn ac yna rhedeg mewn ras 100m ar gyfer treialon 
y Gemau Olympaidd amser te!!  All in a day’s work yn 
ôl chwedl y Sais!  Ond dyma oedd amserlen Rachel 
Johncock, disgybl ym Ml.13 ar ddydd Gwener, Mehefin 
22ain!  Rydym i gyd yn edmygu camp, talent ac ymroddiad 
Rachel yn y byd athletau wrth ddilyn ei gyrfa gyda 
diddordeb a hithau hefyd yn disgleirio’n academaidd fel 
disgybl yn Ysgol Dyffryn Conwy.  Ond cyrhaeddodd y 
blynyddoedd o ymdrech, a dyfalbarhad benllanw (hyd 
yn hyn) yn ystod y pythefnos diwethaf gyda 
pherfformiadau anhygoel yn y 100m a agorodd ddrysau 
a chyfleoedd arbennig.

Ym mhencampwriaethau Lloegr ym Medford ar 
Fehefin 16eg, sicrhaodd y fedal efydd yn y 100m dan 20 
oed gan osod PB o 11.61 gan ei rhoi o fewn amser 
gofynnol Pencampwriaethau’r byd.  Gosododd hyn 
Rachel yn 5ed yn Ewrop dan 20 a 13eg merched pob 
oedran Prydain Fawr yn ogystal â thorri record  Cymru 
dan 20 oed a oedd yn sefyll ers 27 mlynedd!  Felly, roedd 
hi’n gyfnod croesi bysedd y byddai hi’n cael ei dewis 
i gynrychioli Prydain Fawr. 

Cryfhawyd ei chais ymhellach gyda 
pherfformiadau cyson yn y treialon Olympaidd 
ym Mirmingham gan sicrhau ei lle yn rownd 
cynderfynol y 100m i ferched o bob oed.  
Llwyddodd i gael 6ed yn ei ras a 11eg yn 
gyffredinol gydag amser o 11.85.  Dyma 
brofiad anhygoel i ferch ddeunaw 
oed yng nghanol ser presennol 
athletau Prydain Fawr.

I goroni’r cyfan daeth y 
newyddion hir ddisgwyliedig 
a haeddiannol bod Rachel 
wedi cael ei dewis i redeg y 
100m unigol a’r 4 x 100m yn 
Mhencampwriaethau Iau y 
Byd ym Marcelona, 
Gorffennaf 10fed – 15ed 
eleni yn cynrychioli Tim 
Prydain Fawr.  
LLONGYFARCHIADAU 
ENFAWR – mae pawb ohonom 

AS A P.E. DEPARTMENT WE ARE EXTREMELY PROUD OF RACHEL AND WISH 
HER THE VERY BEST IN THE OLYMPIC TRIALS

yn yr ysgol yn gytun ei bod yn haeddu pob llwyddiant 
posibl, nid yn unig oherwydd ei dawn anhygoel ond yn 
ogystal oherwydd ei hysbryd a’i phersonoliaeth arbennig.  
Mwynha pob eiliad ym Marcelona Rachel a phob 
dymuniad da i’r dyfodol.  Role model i ddisgyblion yr 
ysgol os bu un erioed!

Andrea Parry
Rachel Johncock has had a spectacular start to her 2012 

athletics season.  In the past few months she has defended 
her Welsh Senior 100m title in Cardiff with a time of 
11.92secs.

She came second in the Loughborough international 
with a time of 11.94 competing against the top sprinters 
from England, Scotland and Ireland.

In the Bedford International she recorded a time of 
11.98 to place 2nd another excellent performance against 
a good field.

However her breakthrough to the forefront of UK 
Sprinting happened on the weekend of 16th June where 
Rachel competed against the best junior sprinters in the 
UK.  She won the bronze medal with a massive personal 
best of 11.61 to place her amongst the top 5 junior 

sprinters in Europe.  This time was also an all time 
Welsh U20 record.

The following weekend she travelled to 
Birmingham for the UK Olympic trials and 
although she didn’t match her times from the 
previous weekend she ran well and recorded 
11.85 to place 6th in the semi final.

Rachel as a result of her exceptional 
performances has been selected to 

represent Great Britain Juniors at 
the Olympic Stadium in Barcelona 
on the week of July 8th-15th for 
the World Junior Athletics 
Championships.  She will 
compete in the 100m and 4 x 
100m events.  She is currently 
amongst the top 16 senior female 
sprinters in Great Britain – some 

achievement considering her 
commitments to her A level courses 

over the past 2 years.
We wish Rachel all the best in 

Barcelona and beyond.
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HOCI O DAN 16
Last Wednesday we travelled to Ysgol Y Berwyn in Bala 
to play a friendly hockey match.  It was a very good match 
and as half time came we were 2-0 up.  We would like 
to thank Hannah Cash for stepping up in goal for the 
1st half.  In the 2nd half we decided not to play with a 
keeper and we won 6-0. 

The goal scorers were Emily Watson x3, Hanna Dobson, 
Erin Owen and Anest Rhys.  We all played very well as 
a team and are looking forward to our next game against 
Eirias High on Wednesday 8th of February.
Ysgol Dyffryn Conwy 6 – 0 Ysgol Y Berwyn 
Emily Watson

Llwyddiannau Unigol:
CHWARAE I SIR CONWY!
Llongyfarchiadau i Emily Watson, Leah Hamilton a 
Hannah Dobson (blwyddyn 11) ar eu llwyddiant o gael 
eu dewis i chwarae hoci i dîm merched dan 16 Sir Conwy.  
Chwaraeodd y genod mewn twrnament ym Mae Colwyn 
ar Ddydd Sul, Hydref yr 2il.  Daeth Conwy yn gydradd 
ail yn y twrnament.

PDC (PERFORMANCE DEVELOPMENT 
CENTRE) HOCI CYMRU O DAN -14
Eleni cafodd tair o ferched Blwyddyn 9, sef Mari Evans, 
Hannah Cash a Lliwen Wyn eu dewis i fynychu PDC 
ym Mae Colwyn yn dilyn treialon.  Mae’r tair yn ymarfer 
gyda Chlwb Hoci Bae Colwyn ac yn aelodau ffyddlon 
o Glwb Hoci Ysgol Dyffryn Conwy.  Da iawn chi 
ferched!

Pupils from Year 7, part of a 3 week pilot project by 
Conwy Expressive Art incorporating dance and climbing 
to create a collaborative working process.

JORDAN DAVIES YEAR 13 – ONE OF THE 
WORLD’S BEST JUNIOR SQUASH PLAYERS

Here is a taste of some of Jordan’s successes this year.  He 
won the South Wales Junior Open Competition; reached 
the quarter finals of the Belgian Junior Open; retained 
his title at the Welsh Junior Closed; was runner up in 
the North East Wales – Adult Tournament; was runner 
up in the Swiss Junior Open; won the North Wales Junior 
Closed and to crown his year of amazing successes, was 
elected Wales Captain and represented Wales in Portugal 
in March.  Jordan has had a magnificent year, and is a 
world class sportsman.  We wish him all the best for the 
future, hopefully as a professional squash player.

MATTHEW MULLENDER

Matthew Mullender is an excellent athlete – and beat 
his own personal best of 6.05 meters at the Eryri Athletics 
in the Long Jump this year.  This made him eligible to 
represent Eryri at Brecon in the Welsh School 
Championships.  He has also been selected to train with 
the Welsh Youth Squad.  Llongyfarchiadau a phob lwc 
i’r dyfodol.
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LLYSGENNAD IFANC CONWY/YOUNG 
AMBASSADOR
Ar 18 Ebrill roedd 100 diwrnod i fynd tan seremoni 
agoriadol Llundain 2012.  I ddathlu’r garreg filltir hon 
bu i dîm PIE Conwy wahodd bob ysgol yn y sir i gymryd 
rhan mewn o leiaf un awr o chwaraeon gyda’r nôd o 
gynnal 100 awr o chwaraeon yng Nghonwy.  Bu i rai 
ysgolion gynnig chwaraeon traddodiadol, eraill yn cynnig 
gemau unigol neu gemau tîm, tra bo eraill wedi meddwl 
am ffyrdd arloesol o fod yn heini e.e. 100 pas rygbi, cadw 
pêl-droed i fyny 100 o weithiau a saethu at gôl pêl-rwyd 
100 o weithiau. 

Yn Ysgol Dyffryn Conwy defnyddiwyd y thema 
olympaidd i drefnu sesiwn athletau dan do i ddisgyblion 
Bl 7.  Trefnwyd y gweithgareddau ar y cyd rhwng yr 
adran addysg gorfforol, llysgenhadon ifanc yr ysgol sef 
Emily Watson (Arian) ac Ynyr Jones (Arian) a Rachel 
Johncock (Aur) a’r cynllyn 5x60. Roedd hyn yn gyfle 
gwych i godi ymwybyddiaeth disgyblion o’r Gemau 
Olympaidd ac fe gafwyd prynhawn hwyliog.  

The 18th April marked 100 days to go until the opening 
ceremony of London 2012.  To celebrate this milestone 
the Conwy AYP team invited all county schools to take 
part in at least 1 hour of sports in the aim of having 100 
hours of sport taking place in Conwy.  Some schools 
offered traditional sports, others offered individual or 
team games, whilst others came up with innovative ways 
of being active e.g. 100 rugby passes, 100 keep ups with 

a football and 100 netball shots. 
An Olympic themed indoor athletic session was 

organised for the Year 7 pupils at Ysgol Dyffryn Conwy.  
The activities were organised by the PE department, the 
schools Young Ambassadors Emily Watson (Silver), Ynyr 
Jones (Silver) and Rachel Johncock (Gold) and the 5x60 
program.  This was an excellent opportunity to raise 
pupils awareness of the Olympic Games and was also a 
fun afternoon for all involved.

CLWB HOCI YSGOL DYFFRYN 
CONWY
Eleni cafodd Clwb Hoci Ysgol Dyffryn Conwy ei 
ddechrau i ferched Bl.7 i 11 yr ysgol.  Roedd ymarferion 
yn cael eu cynnal pob nos Fercher ar ôl ysgol, a threfnwyd 
gemau yn erbyn Ysgol Y Berwyn ac Ysgol Eirias.  Hon 
yw’r flwyddyn gyntaf i’r clwb, felly rydym yn gobeithio 
bydd y clwb yn tyfu o nerth i nerth flwyddyn nesaf !

HOCI O DAN 16
Ar y 8fed o Chwefror chwaraeodd tîm hoci dan 16 Ysgol 
Dyffryn Conwy yn erbyn tîm Ysgol Eirias, roedd ein tîm 
ni yn cynnwys disgyblion o Flwyddyn 11 a 9.  Roedd 
hi’n gêm agos iawn, andros o gystadleuol, ac roedd llawer 
o densiwn yn yr ail hanner i geisio sgorio mwy.  Roedd 
gan y tîm arall bedair aelod o’r chweched yn chwarae, 
felly roeddent yn dîm cryf iawn hefo mwy o brofiad na 
ni, ond wedi dweud hyn doedd y sgôr terfynol ddim yn 
ddrwg, 6-4 i Eirias.  Sgoriodd Emily Watson dair gol, a 
sgoriodd Elin Wrennall un.  Hefyd roedd Llywela 
Edwards o flwyddyn 9 yn chwarae yn y gôl, ac achubodd 
ambell bêl yn ardderchog.  Ysgol Dyffryn Conwy 4 - 6 
Ysgol Eirias.
Anest Rhys Ellis
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MABOLGAMPAU ERYRI
Elin Jones – LJ/TJ  - 4.75/9.70m  1st /1st 
Abi Backshall  300/800m  1st /1st 
Matthew Mullender – LJ 6.05m  1st 
3 uchod a Rachel Johncock 100/200m yn mynd ymlaen 
i’r Gemau Cenedlaethol Aberhonddu – Gorffennaf 6ed.
Tom Jones –   100/LJ/TJ -  3rd /4th /5th 
Emyr Court –   Picell  5th 
Mared Wyn –   LJ  3rd 
Lois Roberts –   1500m  4th 
Lois Evans –   200m  5th 
Iestyn Thomas –  100m  4th 
Rowan Braunton –  SP  7th 
Tom Casey –   LJ  6th 
Lliwen Wyn –   100m  8th 
Lewis Mullender –  400m  8th 

ATHLETAU NASUWT 
U14 Girls – 2nd out of o 9
U14 Boys – 6th out of 9
U 16 Girls – 3rd out of 9
U16 Boys – 4th out of 9

U14 Girls
100m – Gwawr Wynne – 3rd 
200m – Lydia Wilson – 3rd 
800m – Mared Wyn – 3rd
1500m - Leah Roberts – 2nd 
Long Jump – Gwawr Wynne – 1st 
High Jump – Manon Owen – 4th 
Shot Put – Lydia Jones – 4th 
Javelin – Lydia Wilson – 8th 
Relay – Lydia, Gwawr, Leusa, Leah Rbts – 1st 
Hurdles – Leusa Ellis – 2nd 

U14 Boys
100m – Luke Snape – 7th 
200m – Tom Smith – 7th 
300m – Tomos – 6th 

800m – Gethin Roberts – 3rd 
1500m – Owain Jones – 6th 
Long Jump – Russell Wingfield – 6th 
Triple Jump – Steffan Morris – 2nd 
High Jump – Harry Thomas – 2nd 
Shot Put – Zafer Ozkan – 6th 
Javelin – Iwan – 2nd 
Relay – Luke, Steffan, Tomos, Tom Smith – 7th 
Hurdles – Steffan Morris – 5th 

U16 Girls
100m – Elin Jones – 2nd 
200m – Lois Evans – 3rd 
800m – Lea Royle – 3rd 
1500m – Abi Backshall – 1st 
Long Jump – Elin Jones – 1st 
High Jump – Tonisha Cornford – 4th 
Shot Put – Chelsea Lucas – 5th 
Javelin – Sophie Parry – 6th 
Relay – Abi, Lliwen, Lois, Leah Roberts – 2nd 
Hurdles – Tonisha Cornford – 4th 

U16 Boys
100m – Gwawr Wynne – 3rd 
200m – Lydia Wilson – 3rd 
800m – Mared Wyn – 3rd
1500m Leah Roberts – 2nd 
Long Jump – Gwawr Wynne – 1st 
High Jump – Manon Owen – 4th 
Shot Put – Lydia Jones – 4th 
Javelin – Lydia Wilson – 8th 
Relay – Lydia, Gwawr, Leusa, Leah Rbts – 1st 
Hurdles – Leusa Ellis – 2nd 

RYGBI RYNGWLADOL

Ben bore Medi 26ain mwynhaodd torf o ddisgyblion y 
gêm gyffrous rhwng Namibia a Chymru ar y sgrin deledu. 
Y sgôr terfynol CYMRU 81 Namibia 7.
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FFRANGEG
Mae’r disgyblion wedi cael cyfle i wneud pethau cyffrous 
eto eleni.  Bu’r adran yn ffodus iawn o gael gweithio 
gyda Celine Raveneau i’w helpu ar gyfer paratoi at 
arholiad llafar.  Diolch unwaith eto iddi!

The pupils have had the chance to do some exciting 
things again this year.  The department was very 
fortunate to work with Celine Raveneau who has 
helped them prepare for their oral exams. Merci 
Celine!

Mae rhai ymwelwyr wedi bod i’r adran eto eleni.  Bu 
Stephanie Haines, oedd yn gyn ddisgybl, yn siarad 
gyda grŵp o ddisgyblion blwyddyn 9 am bwysigrwydd 
dysgu iaith fodern.  Hefyd, bu Stephanie yn siarad 
efo grŵp o flwyddyn 8 am ei chynlluniau i fynd i fyw 
i Valencia a Martinique fel rhan o’i gradd Ffrangeg a 
Sbaeneg ym Mhrifysgol Cymru Bangor.  We have had 
a few visitors again coming to see us in the Languages 
Department.  A former pupil, Stephanie Haines, came 
to speak to a group of Year 9 and Year 8 about the 
importance of studying a foreign language and about 
her plans to live abroad as part of her French and 
Spanish degree.

Bu’r daith i Baris ym mis Hydref yn llwyddiant mawr 
eto eleni a diolch unwaith eto i’r athrawon a wnaeth 
helpu gyda’r daith sef: Mrs Tesni Chaka, Mr Roger Beech 
a Miss Angharad Jones.  Mi gawsom ni amser da iawn 
eto eleni yn mwynhau gweld yr atyniadau a chael mynd 
i’r Stade de France y tro ma.  Cafodd pawb eu plesio 
gyda’r gwesty, yn enwedig rhai o hogiau blwyddyn 11 a 
fu’n cael hwyl yn y sauna!  The pupils enjoyed the trip 
to Paris in October and thanks again to the teachers who 
helped with this trip.  We all enjoyed visiting the sights 
and especially the visit to the Stade de France and the 
Tour Montparnasse.  The year 11 boys were very pleased 

with the hotel facilities, in particular the sauna!
Gwenno Jarvis
Pennaeth Ffrangeg/Head of French

TAITH I BARIS
Yn ystod hanner tymor aeth 39 o ddisgyblion a 4 aelod 
o staff i Baris.  Dyma brofiad gwych a phawb wedi 
mwynhau, gan gynnwys tywydd gwych!. 

Dyma Adroddiad Mared Jones 12J
Dros yr hanner tymor aethom ar drip ysgol i Ffrainc 

am 5 diwrnod.  Cychwynom ar y nos Fercher a 
chyrhaeddom Calais fore dydd Iau.  Aethom wedyn i 
Wlad Belg i weld beddau Rhyfel Byd Cyntaf.  Gwelsom 
fedd Hedd Wyn yn ogystal â rhai eraill.  Dydd Gwener 
cawsom ein tywys o gwmpas y Stade de France, roedd 
yn ddiddorol iawn ond roedd pawb wedi eu siomi ychydig 
ar ôl canlyniad Cymru!  Aeth pawb wedyn i fyny’r twr 
Eiffel, heblaw am 5 ohonom a aeth i’r amgueddfa celfi.  
Buom yn lwcus gan ei bod yn ddiwrnod braf.  Gyda’r 
nos aethom i fyny adeilad uchel oedd hefo’r lifft cyflymaf 
yn Ewrop.  Roeddem yn gallu gweld Paris i gyd o’r llawr 
uchaf wedi’i oleuo i fyny.  Dydd Sadwrn aethom i ben 
yr Arc de Triomphe, roedd yn rhaid dringo 284 o risiau 
i gyrraedd y brig!  Hefyd aethom i siopau yn Gallerie 
Lafayette ac aethom i weld y Sacre Coeur.  Gyda’r nos 
aethom ar drip ar gwch ar hyd y Seine.  Dydd Sul aethom 
i Euro Disney.  Cafodd bawb amser da yno.  Hoffwn 
ddiolch i’r athrawon am edrych ar ein holau ac yn enwedig 
i Mrs Jarvis am drefnu trip gwych arall!
Mared Jones 12J
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DAEARYDDIAETH/GEOGRAPHY

Cafodd yr Adran Ddaearyddiaeth flwyddyn brysur iawn.  
Bu Blwyddyn 11 yn cwblhau gwaith ymchwil ar Dwristiaeth 
ym Metws y Coed ar gyfer eu hastudiaeth unigol.  Mae 
blwyddyn 9 wedi bod yn adeiladu modelau llosgfynyddoedd 
ffrwydrol dros ben a phob blwyddyn ysgol wedi bod yn 
edrych ar wledydd sy’n cymryd rhan yn y Gemau 
Olympaidd yn Llundain eleni fel rhan o’r Get Set Network.   
(Blwyddyn 7 yn edrych ar wledydd unigol trwy greu 
Posteri, Blwyddyn 8 yn edrych ar yr Eidal a Blwyddyn 9 
yn edrych ar Kenya a gwledydd Affrica.)

BLWYDDYN 9/YEAR 9
BLOOD DIAMONDS IN UGANDA, SIERRA 
LEONE AND THE CONGO.
Blood diamonds are diamonds which have been mined 
by Ugandan people.  These people have been forced to 
mine diamonds at gunpoint by the Lord’s Rebel Army 
(LRA) which is fronted by warlords such as Joseph Kony.  
Some people have had their limbs cut off for challenging 
their captors and others have had their children 
kidnapped, then used as child soldiers against their own 
family with guns and violence.  There are many bad things 
happening there.  To help we can stop buying uncertified 
diamonds so that money is not used to buy more weapons 
and violence against these innocent people.  We learnt 
this by watching the Kony 2012 video in class. 
Cai Roberts 9L

Criw o Flwyddyn 9 gyda’i modelau o losgfynyddoedd.

BETH MAE BLWYDDYN 7 WEDI EI FWYNHAU’R 
FLWYDDYN HON?
Y flwyddyn hon yn Naearyddiaeth rydym wedi mwynhau 
astudio afonydd trwy wneud drama ‘Y Diferyn Dwr’ 
mewn grwpiau.  Dysgais am holl brosesau’r basn afon 
wrth iddi deithio o’r tarddiad yn y mynyddoedd i’r aber.  
‘Rydym yn edrych ymlaen at astudio’r Eidal a Throsedd 

ym Ml.8.   Sion Jones a Sam Roberts 7G
Rydym wedi mwynhau edrych ar lifogydd mewn 

gwledydd datblygol megis Bangladesh a dysgu sgiliau 
map.  Lauren a Cassidy 7G

BLWYDDYN 11 – YMCHWIL I 
DWRISTIAETH
Yn ystod mis Ionawr aeth criw TGAU Daearyddiaeth 
Bl.11 i Fetws y Coed i wneud ymchwil ar Dwristiaeth.  
Gofynnwyd cwestiynau ar ffurf holiaduron i ymwelwyr 
gan gynnwys manteision ac anfanteision twristiaeth, 
gwnaethpwyd archwiliad i ansawdd siopa a thaclusrwydd, 
a mapiwyd defnydd tir.

Canlyniadau’r ymholiad oedd fod mwyafrif ymwelwyr 
mis Ionawr yn lleol, bod safon ac ansawdd y siopau yn 
uchel a bod Betws y Coed yn daclus dros ben.  Roedd 
pawb yn gytûn yn yr holiaduron bod swyddi ac arian i’r 
ardal leol yn fantais fawr, ac nad oes angen mwy o feysydd 
parcio i ddinistrio’r golygfeydd.

DYSGU AM BERYGLON YSMYGU AR Y 
DIWRNOD CENEDLAETHOL DI-FWG

Criw hapus yn dechrau ar y daith i Barc Eirias i weld y 
Fflam Olympaidd.
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PROM BLWYDDYN 11/YEAR 11 PROM

Yn dilyn dymuniad Blwyddyn 11 ac oherwydd eu 
hymdrechion a’u gwaith caled ac agwedd dda at waith 
trefnwyd Prom yn neuadd yr ysgol ar Fai 3ydd.  Cafwyd 
noson wych gyda llawer o hwyl.  Tydw i ddim yn siŵr 
ai’r disgyblion ai’r athrawon fwynhaodd fwyaf !
‘Roedd y neuadd yn werth ei gweld gydag addurniadau, 
balwnau piws ac arian a blodau hardd.  Bu Alwyn a Helen 
yn hynod o brysur yn tynnu lluniau unigolion a grwpiau 
o ffrindiau drwy’r noson.
Noson lwyddiannus iawn ac atgofion hyfryd i Flwyddyn 
11.
Delyth Gray
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GWYDDONIAETH/SCIENCE

RAF VALLEY
We were invited to RAF Valley to see how the engineers 
dealt with problems on a day to day basis.  We were 
kindly shown around by Bob Godin, the T1 Operations 
Manager, who gave us a tour of the hanger, where 
engineers were working with the Hawk T2 aircraft.

At the beginning of the year we were then presented 
with a challenge, the brief was as follows; ‘to design 
an electronic system which enables ground staff to 
detect whether tools and equipment have been left 
inside the aircraft, or have been safely placed in the 
correct storage area on completing repair and 
maintenance procedures.’  The project had to be 
completed and ready to present in just over two weeks 
from when it was proposed so we fell straight into 
brainstorming about different ideas and what was 
achievable.  The idea we came up with was for a tool 
storage cupboard which had special hooks to hold 
the different tools, which contained pressure switches 
which are attached in a parallel circuit to LED bulbs.  
When a tool was placed onto the switch the circuit 
would be broken and this would cause the light to go 
off.  On the other hand when a tool was taken out, 
the circuit would be completed and a specific LED 
would light up to show that a tool was missing.

We then took our project to a Science Fair to present 
the idea to a few judges and the RAF.  It was a memorable 
but challenging day, with numerous other schools and 
colleges displaying projects in various sectors of 
engineering.

PROSIECT PEIRIANNEG

Blwyddyn 12 yn Venue Cymru yn cyflwyno eu Prosiect 

Peirianneg, sef system a ddyluniwyd ganddynt ar gyfer 
diogelwch gydag offer yn RAF Fali.

A VISIT TO THE ALWEN RESERVOIR
When we visited the Llyn Alwen Welsh Water we learnt 
lots and took part in numerous activities.  We firstly went 
into a room where a lady talked to us about plants and 
how they can be used for dye, smell essences and are 
good for us to eat.  We then played a game where we had 
to use tubes to set water to certain places.  After lunch 
we had a walk to the dam and look at the lake which was 
huge.  We then returned to the building and were shown 
how jelly bath works and we made a big model of the 
reaction that takes place by using sticks and coloured 
hats.
Jonathan Roland Coates 9N

GWEITHDY ROBOTICS

Cynhaliwyd Gweithdy Robotics i ddisgyblion Bl.8 gan 
Goleg Llandrillo.  Cafwyd y cyfle i ddefnyddio 
meddalwedd microrobotiau ac aeth 6 o ddisgyblion 
ymlaen i gystadleuaeth ar 29fed o Fehefin yn erbyn 
ysgolion eraill.



Y BONT 2012      51

GWEITHDY FFORENSIG/FORENSIC WORKSHOP

‘A Case of Conspiracy’ - Pupils took part in a workshop 
finding out how forensic science helps the Police solve 
crimes every day.  They found out how forensic evidence 
is gathered, analysed and used to compile a picture of 
events leading up to a crime.

ANNUAL YEAR 12 WORKSHOP IN THE 
SCHOOL OF CHEMISTRY AT BANGOR 
UNIVERSITY
There have been strong links between the school of 
Chemistry at Bangor University and the Chemistry 
Department at Ysgol Dyffryn Conwy for a number 
of years now.  Our Year 12 Chemistry pupils are 
pictured here at the school of Chemistry at Bangor 
for a workshop that runs every year especially for our 
school.  The workshop provides our pupils with hands-
on practical experience of a range of analytical and 
spectroscopic techniques that are of direct relevance 
to their studies, which would not be possible to 
replicate in the school.  It has proved to be very helpful 
to our pupils.  We are very grateful for the hard work 
and effort of the Chemistry staff at Bangor University 
for this. 

YEAR 9 VOLCANOES PROJECT

Some pupils in Year 9 are pictured here erupting their 
volcanoes.  Their task was to build a volcano using paper 
mache and to model an eruption by using common 
laboratory chemicals such as sodium carbonate, dilute 
acid and red food colouring.  It was particularly satisfying 
to see the pupils working hard to modify their recipes 
in order to find the most suitable quantities of chemicals 
to bring about the best eruptions.



52       Y BONT 2012

CYFARFOD GWOBRWYO
Cynhaliwyd Seremoni Wobrwyo lwyddiannus ar y 5ed 
Ionawr, a daeth nifer uchel o ddisgyblion a rhieni i 
ymuno â’r dathlu.  Gwobrwywyd disgyblion ar draws 
yr holl Gyfnodau Allweddol am eu llwyddiannau 
academaidd ac yn y maes chwaraeon.  Cafwyd eitemau 
cerddorol hyfryd gan Joshua Bradnam-Smith Bl.9, 
Siwan Rhys Bl.12, Erin Gwyn Bl.11 a Pharti Canu Hŷn 
yr ysgol.

Dywedodd Mrs. Janet Hughes, Y Dirprwy Bennaeth 
ei bod wedi ei phlesio yn arw â’r noson o ddathlu.  Pleser 
oedd croesawu Mr. Dilwyn Price, sydd newydd ymddeol 
fel Pennaeth Gwasanaethau Gwella Ysgolion Conwy 
fel siaradwr gwadd.  Bu 2011 yn flwyddyn ragorol i 
Ysgol Dyffryn Conwy, cafodd hyn ei amlygu yn araith 
Mr. Dilwyn Price i’r rhieni, y disgyblion a’r staff.  Nid 
yn unig y gwelwyd y canlyniadau TGAU gorau erioed, 
ond cafwyd hefyd lwyddiant ardderchog yn Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd a’r Eisteddfod Ysgol a gafodd ei 
hailgyflwyno eleni, Mr. Price oedd un o’r beirniaid ar 
y diwrnod.  Pwysleisiodd Mr. Price hefyd y dylid mesur 
ysgolion nid yn unig yn ôl llwyddiannau academaidd, 
ond hefyd yn erbyn y profiadau a’r sialensiau maent yn 
eu rhoi i’r disgyblion.  Roedd y seremoni wobrwyo yn 
gyfle i ddiolch i’r disgyblion oedd wedi cyfrannu 
cymaint at lwyddiant yr ysgol.

Cyflwynwyd Ysgoloriaethau’r Llywodraethwyr i 
fyfyrwyr sydd erbyn hyn yn y Brifysgol ar eu blwyddyn 
gyntaf, sef Llio Jones, Evelyn Moulden, Dafydd 
Wrennall, Cai Elis, Zana Chaka a Jennifer Davies, a 
enillodd 18 gradd A*/A, rhyngddynt. Cyflwynwyd 
Ysgoloriaeth Cymdeithas Hanes Llanrwst i Evelyn 
Moulden a Cai Elis.  Diolchwn i’r gymdeithas am ei 
haelioni yn cynnig yr ysgoloriaeth.

Cyflwynwyd Gwobr Rotari am y canlyniadau TGAU 
gorau i Angharad Evans ac fe roddwyd gwobr ysgol i 
Naomi Morus, Gruffudd Ap Gwyndaf a Nathan 
Montaigue am eu canlyniadau ardderchog hwythau.  

Yn ogystal, rhoddwyd gwobrau arbennig am lwyddiant 
yn yr arholiadau Uwch Gyfrannol i Catrin Davies, Elin 
Owen, Dafydd Evans a Rachel Johncock.

Cyflwynwyd Gwobr CA3 i Hannah Bird, Anest Jones, 
Erin Jones ac Ynyr Jones a Gwobrau am Bresenoldeb 
Llawn 2010/11 i Lois Cooke, Daniel Davies, Porsche 
Challinor, Joachim Rigotti, Dale Davies a Paige Thomas 
Harding. 

Rhoddwyd tariannau Victor Victrix Ludorum i 

Owain Jones a Lydia Wilson Bl.8, Tom Jones a Ellie 
Martinez Bl.9, a Iestyn Thomas ac Abi Backshall 
Bl.10.

Pleser mawr oedd cyflwyno gwobrau eleni hefyd i 
Athletwr ac Athletwraig y Flwyddyn, gyda Jordan 
Davies, chwaraewr sboncen rhif un dan 20 oed yng 
Nghymru, a Rachel Johncock, aelod o Dîm Ras 
Gyfnewid Prydain Fawr yn cael eu hanrhydeddu.

Llongyfarchiadau mawr iddynt i gyd ar eu 
llwyddiant.
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Er cof am/In Memory of 

Iorwerth 1970-2006

Iorwerth was a pupil at Ysgol Dyffryn Conwy from 
1981-87.  He then went on to complete a National 
Diploma in Audio Visual Media Studies at Wrexham; 
followed by a HND in Film, Photography and 
Television at Plymouth College of Art and Design. 

His first post college role was as a researcher at the 
Chapter Video Workshop, Cardiff.  Subsequently, 
his first director role was the short film (B&W) 
‘Efelychiad’, screened by S4C.  Efelychiad was filmed 
on location at his grandfathers’ farm near Llanrwst 
and edited at a video workshop at the Chapter 
Theatre in Cardiff.  Efelychiad starred S4C presenter 
Brychan Llyr and members of the band ‘Jess’ who 
also produced the soundtrack.

The success of Iorwerth’s first film led to the 
commission of his second film by S4C, ‘Er Cof ’.  This 
colour film, which was screened by S4C to renowned 
appreciation, provided the springboard for Iorwerth’s 
colourful and successful career in the TV and Film 
Industry.

Some of his further work is Pacio (S4C), Slaymaker 
(a long running role for this popular culture magazine 
show) S4C, Ralio (S4C) and Cor Liberia and the 
song ‘Far Away’.

His work involved extensive travel and Iorwerth 
visited many parts of the world : New York, Los 
Angeles, Kerala, India, Las Vegas, Chicago, Kuala 
Lumpur, Croatia, France, Brussels, Ireland (to name 
but a few).

We are extremely grateful to Iorwerth’s family for 
awarding a trophy in his memory to the school and a 
prize to be awarded annually, to the student whose 
work has attained the highest standard in art.  Iorwerth 
studied Art and Photography at Ysgol Dyffryn Conwy, 
under the guidance of our Head of Department, Mrs. 
Anne Lloyd Cooper and enjoyed his courses so much 
that the family felt it was a very fitting memorial to 
award a prize to a promising Art student.

The proud joint winners of the prize this year are 
Gwenllian Deiniol and Hannah Jones Year 13.  

Llongyfarchiadau Gwenllian a Hannah a diolch o 
galon i deulu Iorwerth am eu caredigrwydd.

GWOBR CELF IORWERTH JONES
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CELF SAFON UWCH/
ART A LEVEL

CELF UWCH GYFRANNOL/ADVANCED SUBSIDIARY

TGAU/GCSE BLWYDDYN 11/YEAR 11
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GWAITH BLWYDDYN 9/YEAR 9

GWAITH BLWYDDYN 7/YEAR 7

GWAITH BLWYDDYN 8/YEAR 8
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CERDDORIAETH

‘Rydym wedi bod yn brysur iawn dros y flwyddyn 
ddiwethaf ac wedi bod yn lwcus iawn o gael 
cydweithrediad mor frwdfrydig y disgyblion.  
Dechreuodd y flwyddyn gyda’r Eisteddfod Ysgol a oedd 
yn hynod lwyddiannus gan alluogi’r disgyblion i dangos 
eu doniau a chystadlu yn erbyn ei gilydd.  Wedi hyn 
cawsom y Gwasanaeth Nadolig, eleni yng Nghapel 
Seion, Llanrwst.  Cafwyd amrywiaeth o eitemau gan 
gynnwys y Gerddorfa a’r Parti Llefaru.  Hoffem ddiolch 
fel adran i’r holl ddisgyblion a gyfrannodd i’r gwasanaeth 
hwn.

Wedyn, ar ddechrau’r flwyddyn, dechreuodd yr holl 
baratoadau ar gyfer Eisteddfod yr Urdd.  Cawsom lawer 
o hwyl ac eto ymroddiad ardderchog gan y disgyblion.

Llongyfarchiadau mawr i bawb fu’n cystadlu ac yn 
arbennig i’r rhai ddaeth i’r brig yn y Genedlaethol.

Mawr obeithiwn y cawn yr un brwdfrydedd ac 
ymroddiad gan y disgyblion y flwyddyn nesaf !

DATHLU’R NADOLIG
Swynwyd yr ardal gan nifer o ddigwyddiadau cerddorol 
cyn y Nadolig a bu’r disgyblion, dan arweiniad yr Adran 
Gerdd ac mewn cydweithrediad ag athrawon eraill yn 
hyfforddi a threfnu eitemau hyfryd.  Ar yr 2il o Ragfyr 
bu canu carolau ar y sgwâr yn Llanrwst i ddathlu’r noson 
oleuo ac yna aethpwyd ar ras i Fetws y Coed i berfformio 
datganiadau arbennig yn y Neuadd Goffa, fel rhan o’u 
dathliadau hwythau. 

Roedd Capel Seion dan ei sang ar nos Lun y 12fed o 
Ragfyr wrth i’r ysgol gynnal gwasanaeth bendithiol a 
llwyddiannus.  Cafwyd rhaglen amrywiol o unawdau, 
deuawdau, carolau cynulleidfaol, darlleniadau, eitemau 
offerynnol unigol, cyd adrodd, ensemble offerynnol - 
trefniant o garolau adnabyddus, côr yr ysgol, parti 

bechgyn iau a pharti cymysg hŷn.  Llwyddwyd i greu 
naws arbennig ac effeithiol iawn a chafodd y gynulleidfa 
niferus gyfle i werthfawrogi’r safon uchel a’r ymbaratoi 
gofalus.

How the wheel keeps on turning, over thirty years ago I 
was a pupil in Ysgol Dyffryn Conwy and here I am now 
Head of the English Department.  If someone had told 
me then, I would not have believed them.  However, 
inspiration comes in a variety of disguises but one of them 
was my first English teacher in Year 7, Mrs. Janet Hughes.  
Mrs. Hughes has been the backbone of the English 
Department for over thirty years and as a department we 
will miss her calm composure, vast knowledge of subject 
and exams as well as her impeccable clothes sense.

7 MACHNO worked well in groups to create the Polish 
Magazine ‘Biedronka’ or ‘the Ladybird’ – using the 
Apprentice style of working to everyone’s strengths, 
using a Project Manager.  The groups produced some 
professional and entertaining magazines.

ENGLISH DEPARTMENT

The rest of the department has kept busy throughout 
the year.  We welcomed Ms Lucy Parry as an extra 
English teacher to help reduce class sizes, Ms Julie Hall 
has been appointed as a permanent member of the 
department, Ms Kate Beard – a newly qualified teacher 
is to join us in September for a year.  

As you can see, the students’ work shown here is just 
a taste of what we do in class.  There are many lively 
and entertaining examples which we hope you enjoy 
reading.
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THE SCRIBBLERS TOUR
On 26th March as part of the Hay Festival, Year 7 
pupils took part in the Scribblers Tour hosted by 
Bangor University.  They had the opportunity to 
listen to readings from latest novels by Cathy Brett, 
Melvin Burgess (winner of Carnegie Medal) and 
Jenny Valentine.  Pupils were each given a booklet 
to help with future ideas for creative writing.  Who 
better to comment on the day than the pupils 
themselves.

On Monday the 26th March some of Year 7 got 
invited to Bangor University for the Scribblers Tour.  
I enjoyed the tour because we got to see some amazing 
writers; their names were Cathy Brett, Jenny Valentine 
and Melvyn Burgess.  We did three sessions, one with 
every writer.  At lunch we got to buy books and get 
them signed.  In my opinion the day was very 
inspirational and if I could go again I would.
Lois Siriol Williams 7P

I really enjoyed the Scribblers Tour on Monday.  I liked 
the authors that were there, Cathy Brett, Jenny Valentine 
and Melvyn Burgess.  The university was nice.  My best 
author was Cathy Brett, I got one of her books, and 
the book was called ‘Ember Fury’.  Jenny Valentine based 
her books on everyday life.  Cathy Brett’s books were 
illustrated.  She used to be a fashion designer and 
Melvyn Burgess wrote one of his books about what he 
was scared about as a child.  I really enjoyed the 
Scribblers Tour.
Katie Valintine 7P 

On Monday I went to Bangor University for the 
Scribblers Tour.  Three different authors talked to 
us about the books they had written and what 
inspired them to write them.  The authors were Jenny 
Valentine, Cathy Brett and after lunch break we had 
Melvyn Burgess.  At break time we had the 
opportunity to buy a few of their books.  I bought 
‘Variety Fibbs’ by Cathy Brett and so far have found 
it to be very good.  I also got Jenny Valentine to sign 
one of my books.  I found her talk to us the most 
intriguing.  I like that she found inspiration in 
everyday life and didn’t have to plan all of her books.  
I liked the book very much and would love to go on 
a similar trip again.
Gwenan Lewis 7P

8GW Set 1 wrote some descriptive beach scenes and 
this extract was chosen by the class as having lots of 
different features and so fulfilled the purpose of our 
task fully.

I strolled along the sandy shore.  I could feel the 
warmth of the golden gritty sand going in between my 
toes and sharp edged sea shells under my bare feet.  The 
sun was shining brightly on the surface of the aqua blue 
sea and the waves were crashing against the craggy, 
black tall rocks.

The adults were lazing around on stripy sun beds, 
whilst the children were yelling and laughing as they 
splashed and swam in the sea.  Some were building big 
sand castles and the tapping of spades could be heard 
as they turned over their buckets.  Others were enjoying 
the donkey rides as the donkeys ambled their way along 
the water’s edge.
Natalie Elias – Year 8

MINI SAGA MAYHEM….
Fiction doesn’t have to be long and boring!  A mini 
saga is a story that is told in fifty words or less.  Fifty 
words is not a lot.  This was the challenge that faced 
English classes in December, as they prepared work for 
submission to the Young Writers Mini Saga 
competition.  

Think it sounds easy?  Think again!  Not only do you 
have to draw on your own creativity, but you need to 
flex your vocabulary and structuring skills to ensure 
your writing meets the brief as effectively as possible.  
Our students rose to the challenge and we were able 
to submit entries to all age categories of the competition 
with fantastic results that saw many of Ysgol Dyffryn 
Conwy’s entries published in ‘Mini Sagas: Swashbuckling 
Stories’.  Some of the published pieces follow below.  
After reading them, why not challenge yourself to write 
something short, snappy and sparkling!

Flying Without Wings
Darren was soaring through the air.  He dodged rocks 
and buildings.  All of a sudden he plummeted down just 
missing people walking below.  He turned from side to 
side, missing countless objects.  He dipped once again and 
slowed down.  It stopped and he got off the ride and walked 
away.
Joachim Rigotti (9N)
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The Visitor
She can’t put her red lipstick on any longer, nor curl 
her short, brunette hair.  Used to knock on the front 
door, every other day, telling me the latest gossip.  I 
turn my head to the side, no one there.  But always in 
my heart, her soul, no matter what.

Relief
I feel sweat running down my forehead, it’s dark, it’s 
raining, then there’s a scraping on my door.  Suddenly 
my door swings open and there, in my doorway, is a 
dark hooded figure.  I wake up.  I sigh with relief then 
I hear a scraping on my door.
Hamish Youngson (9N)

Secret
My friend has a secret.  She won’t tell me.  It’s really 
getting on my nerves.  But I beg her over and over again 
and she tells me.  She says, ‘I like your brother.’  I say, 
‘Ew, ew, ew…how, how did this happen, why?  Since 
when?  He’s a toad!’
Megan Lloyd (8E)

The Pink Pig
The pink pig walked towards the mud patch.  The wind 
blew and the pink pig’s curly tail waggled.  The farmer 
ran after the pink pig.  Oink! Oink!  The farmer caught 
it, was stroking it, then put it down.  The farmer and 
his wife had lovely bacon for their lunch.
Mercedes Galbraith (8N)

Why?
You.  You haven’t seen me or spoken to me in the first 
fourteen years of my life.  Now, all of a sudden you 
want to meet up.  What’s wrong with you?  I don’t 
know anything about you, and I don’t even know who 
you are.  Life has moved on now…
Megan Murray (9P)

The Forest Fear
I walked nervously into the dark, mysterious forest.  
The tall branches created moving shadows in the 
moonlit sky.  The autumn leaves crunched loudly 
beneath my feet.  Suddenly I felt a light stroke on the 
back of my neck.  I froze before I turned back to see a 
cheeky tawny owl.
Owain Rhys Vaughan (7M)

SNOWDONIA ARTS FESTIVAL 
SUCCESS!
Ysgol Dyffryn Conwy have a couple of star poets in 
the form of Hannah Roberts (7T) and Branwen Morus 
(9W) who came First and Second respectively in this 
year’s Snowdonia Arts Festival‘s poetry competition.

The judge, prizewinning poet Elizabeth Ashworth, 
said of Hannah’s poem, ‘My Fantasy World’:  ‘I enjoyed 
it because I think the imagination is so important to 
all of us – it not only frees us to be who we like whenever 
we like, but also helps us to understand how life is for 
other people.’  Of Branwen’s poem, ‘Greggs’ (about 
Greggs Bakery!) she said: ‘Branwen’s list of sausage 
rolls, cream doughnuts and custard slices made my 
mouth water!  She uses rhyme well and I liked her 
invention of a new word ‘blusterier’ for the way the 
wind was blowing.’

Both girls received a prize of a fountain pen set and 
a certificate, and we are very proud of them!

Greggs!
The wind was blowing blusterier and blusterier,
My hair was messy, ooo what a disaster!
My legs were running quicker and quicker,
While the queue was getting longer and longer.

And there they were, glowing in my eyes,
Cakes and biscuits and so many pies.
Ice buns and chocolate flavour eggs,
Yes, there I was in yummy Greggs!

Crispy steak pasties, and soft doughy bread,
Steaming sausage rolls that turn your head.
Sweet sugary donuts stuffed with cream,
Custard slices, strawberry tarts…O what a dream.

So many choices, which one to pick?
I can’t take them all, or sure I’ll be sick!
Branwen Morus

‘ROMEO AND JULIET’
During the summer term, Mrs Evans’ Year 9 GWP Set 
4, along with the rest of Year 9, studied the famous 
Shakespeare tragedy,’ Romeo and Juliet’.  We enjoyed 
participating in various activities based on the play, and 
most of the class proved themselves to be excellent 
Shakespearean actors, taking the parts of Gregory and 
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Sampson, two Capulet servants, and Abram, one of 
the Montagues, in a re-enactment of Act 1 Scene 1.  
We also wrote invitations to the Capulet ball and 
designed masks.  We found the ‘Romeo and Juliet’ film 
to be very useful in understanding the challenging 
language and were very proud of our achievements 
during the course of the year.
Carys Evans

Some of Year 9 Set 4 pupils with their ‘Romeo and 
Juliet’ masks. 

They are standing in front of a display of Year 9 Set 
1 work on the same theme.

MY FANTASY WORLD
There is a secret place,
Where no one can ever go,
It is a magical place that I love,
For there, I am never alone.

Everything can happen there,
It can be a forest or a desert,
And I can meet whomever I wish,
For I am its controller.

It is not a country, nor a town,
‘Tis not in air, ocean, nor land,
And even the strongest in the land,
Can’t break the walls, my defences.

It is my world, my place,
Much better than you could hope for,
Reality is nice, don’t get me wrong,
But my fantasy is so much better.

Never alone, always with friends,
Locked in my own mind,
You’ll never find me, when I disappear,
Into my fantasy world.
Hannah Roberts 7T

HOMEWORK COMPETITIONS – 
SCHOOL EISTEDDFOD
It was wonderful for the English Department to take 
part in the school’s first Eisteddfod for some years.  The 
homework winners are included here.

Year 7 – A Diamond Poem –

TREFRIW
Quiet, sweet,

Fishing, walking, chatting
Cottages, pubs, restaurants, churches,

Cycling, playing, socialising,
Community, homely,

Village.
Shauna Lyons 7T

Year 8 – My favourite Place in Wales
My favourite place in Wales is a very beautiful and very 
quiet waterfall near Nant Hill.  I am not sure what it’s 
called, but I love it.  In the autumn the leaves are 
changing colour and I pick them up in every colour 
leaf.  I can carry and throw them into the foamy water.  
I always run down the hill and the wind rushes to your 
face nearly making you topple backwards.
Ellie Powell 8E 

My favourite place in Wales is Blaenau Ffestiniog.  It 
is a town shaped like a horseshoe at the head of a valley, 
nestling amongst the rugged Moelwyn mountain range 
of Snowdonia.  These mountains are scarred by old 
quarry workings as the area used to be a major part of 
the slate industry.  Only a couple of working quarries 
remain today and the barren rock faces are being healed 
slowly by nature.
Annest Jones 8W

Year 9 – Haiku Poem – Wales
Pluck colourful strings
Sweetest music to my ears
Harp of my young Heart.
Gwenllian Pyrs 9W 
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Years 10/11 – My Welsh Hero
Most people have at least one famous hero and even 
though I admire a lot of famous people I can’t call one 
of them my hero.  But my Taid Bryn is someone who 
I really admire.  His full name is Ceiriog Wyn Morris.  
He is 80 years old, has 4 children and is married to 
Gwyneth Lloyd Morris.

Pop singer, presenter, rugby player.  But no!  My taid 
is none of them.  When he was younger he ran a petrol 
station.  But by now he has passed his business to his 
son.  His hobbies now are fixing old cars like Morris 
Minors and then selling them.

My taid is a quiet person but when he talks he talks 
a lot of sense, and has given a lot of good advice to our 
family.

Until about five years ago my taid didn’t do anything 
like cooking, shopping or washing up.  But about that 
time five years ago my nain broke both of her arms and 
taid had to learn to do all of this stuff in just a few 
hours.  Five years on and my nain is better and does 
most of the things but one thing taid still does is the 
shopping.  My taid could tell you the price of a jar of 
jam in every local big supermarket.

Four granddaughters and four grandsons’ we are all 
proud to call him taid.  So my taid is one of my heroes 
because he will never give up on anything and give his 
time to everyone.
Lois Roberts – Year 10

CHEESY JOKES
Mrs. Moseley’s Year 9 class set to work on the unusual 
task of making up jokes about cheese, this term.  Inspired 
by two examples,
Question: How do you get a bear down from a tree 
with cheese?
Answer: Camembert.  
Question: What did the cheese say when it looked in 
the mirror?  
Answer: Halloumi
They came up with some grated – sorry, great – cheese 
jokes of their own.  You could say they were on a cheese 
roll!

The cheesy craze later spread to Mrs. Chaka’s Year 9 
class.  Here are our favourite cheese puns from both 
classes.
•	 Which	celebrity	enjoys	cheese	the	most?	Paris	 
 Stilton

•	 What	happens	if	you	eat	too	much	cheese?		You	 
 get feta
•	 What’s	Rihanna’s	favourite	cheese?	Mozerella	 
 – ella – ella…
•	 How	 do	 you	 move	 a	 fragile	 cheese? 
 Caerphily!
•	 Who	 were	 the	 first	 people	 to	 try	 cheese? 
 Edam and Eve
•	 How	 do	 you	 disguise	 a	 horse	 with	 cheese? 
 Mascarpone

AN INSPECTOR CALLS
This term Year 10 and 11 pupils went to see the Stephen 
Daldry production of An Inspector Calls, at Venue 
Cymru.  The play is one of their set texts for English 
Literature, and the chance to see text spring to life on 
stage was an invaluable experience and one that was 
much appreciated by the students.
Here are a few of their comments on the day: “It was 
really useful to see how the characters talked to each 
other” “It was actually quite tense at times, and though 
you knew what was going to happen, you still thought, 
‘oh no!’” “I thought the tiny house with them all 
crammed in was brilliant” “I’m going to ask my Mum 
if I can go again”.  Thanks to all members of staff involved 
for making the trip possible and the – as always – 
charmingly mature and well behaved pupils of Ysgol 
Dyffryn Conwy.

Some of our Year 12 students enjoyed a very interesting 
presentation on Cambridge University given by two 
Link Officers from the college.


