Ysgol Dyﬀryn Conwy
Ffordd Nebo Road, Llanrwst LL26 0SD

Cyfarchiad y Pennaeth

Ffarwelio ag athrawon:

Annwyl Ddisgyblion,
Rieni a Phartneriaid
yr Ysgol,

Ar ddiwedd tymor yr Haf, buom yn dweud ﬀarwel wrth aelodau staﬀ - Miss Gemma Bourne, Miss Mari Scanlon a Mrs
Tracy Howes. Mae’r tair wedi symud i swyddi a heriau newydd - a dymunwn yn dda iddynt am eu holl waith caled yn
yr ysgol.

Mae’n bleser mawr, fel Pennaeth Newydd yr Ysgol, ysgrifennu
cyﬂwyniad i’r Bont 2014. Fel y gwelwch o’r
cylchgrawn, roedd 2013/14 yn ﬂwyddyn brysur a llwyddiannus
iawn i’r ysgol. Cawsom arolwg
llwyddiannus ym mis Mawrth 2014 sydd yn cydnabod holl
waith caled y disgyblion, staﬀ yr ysgol, y
llywodraethwyr a phartneriaeth yr ysgol efo’r gymuned gan
gynnwys ein hysgolion Cynradd. Mae hefyd yn
cydnabod ein partneriaeth lwyddiannus efo cwmni Sodex
o sydd yn cydweithio yn galed efo ni i sicrhau
adeilad a thirwedd ragorol ar gyfer ein disgyblion - i’w gwaith
a’u hamdden o ddydd i ddydd.
Rhai o’r rhannau rwyf mwyaf balch ohonynt yw’r gydnabyddia
eth am y ﬀordd mae’r disgyblion yn
cydweithio ac yn cyd-dynnu efo'i gilydd gan gynnwys y gwaith
rhagorol a wnaeth aelodau o’n 6ed
dosbarth llynedd wrth gynnal sesiynau rhifedd a darllen efo
disgyblion blwyddyn 7. Mae’n braf iawn
gweld sut mae timau arwain 2014/15 hefyd yn adeiladu ar
y sylfaen ardderchog gychwynnodd y
disgyblion yn ystod 2013/14. Gallwch ddarllen am gyfran
iadau amrywiol y disgyblion i ddatblygiad yr
ysgol yn y cylchgrawn, gan gynnwys gwaith y Cyngor Ysgol,
Cyngor Eco, Cyngor Chwaraeon a’r Timau
Arwain y 6ed Dosbarth.
Bu’n drist iawn ﬀarwelio a Mr Paul Matthews Jones ar ddiwe
dd tymor yr Haf 2014 wrth iddo gychwyn ar
her newydd fel Pennaeth Ysgol Syr Hugh Owen yng Nghae
rnarfon. Darllenwch y can a ysgrifennwyd gan yr
Adran Gerdd a Drama er mwyn i ﬂwyddyn 7 gael dangos teyrng
ed i Mr Matthews Jones am ei waith a’i
ddylanwad ar yr ysgol dros y 4 mlynedd o dyﬁant a datbly
giad diwethaf. Yr her i ni gyd yw adeiladu ar y
sylfaen gadarn mae wedi ei adael, llwyddiant yr Arolwg, ac
i sicrhau fod yr ysgol yn mynd o nerth i nerth
wrth i ni anelu am ragoriaeth.
Mwynhewch hanesion y disgyblion, eu llwyddiannau, a’u gwaith
creadigol wrth i chi bori drwy’r Bont eleni.
Daw ac atgoﬁon braf a melys i ni gyd!

Yn gywir,
Miss Elan Davies, Head teacher.

2

Ar ddiwedd tymor yr Haf mi adawodd Mr Paul Matthews Jones am swydd newydd, Pennaeth Ysgol Syr Hugh Owen
yng Nghaernarfon. Wrth ymadael dywedodd Mr Matthews Jones ei fod wedi bod yn “bleser ac yn anrhydedd i fod
yn bennaeth ar yr ysgol arbennig hon. Rwyf wedi mwynhau bob eiliad! Hoﬀwn gymryd y cyﬂe i ddiolch i bob aelod
o staﬀ, pob disgybl a phob rhiant yn yr ysgol. Mae’r disgyblion yn haeddu'r ysgol ardderchog hon ac rwyf yn sicr y
bydd yr ysgol yn mynd o nerth i nerth yn y blynyddoedd nesaf.” Arweiniodd Mr Matthews Jones yr ysgol yn
llwyddiannus drwy ein harolwg diweddar gan ddatblygu a chryfhau'r ysgol. Rydym yn gwybod y bydd yn ysbrydoli
yn ei ysgol newydd hefyd ac yn symud yr ysgol ymlaen yn ei ﬀordd unigryw! Dymunwn yn dda iawn iddo yn ei
swydd newydd ac yn ei yrfa i’r dyfodol.

Pennaeth Newydd:

In September Miss Elan Wyn Davies was appointed as the school’s new Permanent Head teacher. Miss Davies was
born in Rhuddlan, Denbighshire and has been Deputy Head at the school since September 2012. She previously
worked as an English and Literacy Adviser for Cynnal, working with schools in Gwynedd and Anglesey as well as
Conwy.

Dyma rai ffeithiau am Miss Davies:
Enw : Miss Elan Wyn Davies
Swydd : Pennaeth
Hoff liw : Teal
Anifail anwes : Cath
Hoff fwyd : Pizza
Cas fwyd : Eog
Hoff ffilm / Rhaglen deledu : Downton Abbey
Hoff le yn y byd : Betws y Coed a Rhuddlan
Cyngor da i rhywun?
Nid ras ond marathon ydy bywyd – pwyll bia hi!
Beth yw eich nod fel Pennaeth Ysgol Dyffryn
Conwy? :
I sicrhau ysgol hapus sydd yn gweithio yn galed i
sicrhau fod disgyblion yn cyrraedd eu potensial ac
yn datblygu yn ddinasyddion gweithgar a chydwybodol.
Davies ar ei
Yn staff a disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy, hoffem longyfarch Elan
d! Rydym yn
phenodiad fel Pennaeth - y brifathrawes gyntaf mewn 400 o flynyddoed
falch iawn o gael cario’m mlaen i gyd weithio gyda hi.
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Llwyddiannau
Canlyniadau Lefel A Canlyniadau
“Rydym yn hynod falch unwaith eto at berﬀormiad da
TGAU 2014

DATHLU LLWYDDIANT YSGUBOL
DISGYBLION MEWN SEREMONI
WOBRWYO DDISGLAIR YN YSGOL
DYFFRYN CONWY, LLANRWST.

iawn disgyblion Ysgol Dyﬀryn Conwy eleni. Mae
canlyniadau eleni yn dangos llwyddiant cynyddol mewn
cyrsiau Lefel A, Lefel A Galwedigaethol a’r BTEC, a hefyd
cynnydd y Fagloriaeth Gymreig. Ymysg y disgyblion sydd
wedi perﬀormio yn uchel iawn eleni mae: Lowri Roberts
A*, A*, A, A; Elin Arfon, A*, A, A; Elin Wrennall A, A, A; Leah
Hamilton A*, A, B; Lois Wynne A, A, B; Gwen Thomas A*, A,
C; Amy Jones and Ceri Noble A, B, B; Roxanna Richardson
Distinction*, A, C; Emily Watson Bacc, A, B, C; Erin Owen,
Stephanie Jones and Hanna Dobson A, B, C; Erin
Rossington Distinction-Merit, B, B; Morgan Evans Double
Distinction, B, C; Jack Williams Bacc, B, C and Elen
Hughes a Isabelle Adams B, B, B.

Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Holt i Angharad Evans AAAC a
Mali Wyn Roberts A* A* A.
Roedd y gwobrau am y canlyniadau AS gorau hefyd yn
syfrdanol:
Lowri Llwyd Roberts AAAA, Elin Wrennall AAAA and Elin
Arfon AAAB.
Rhoddwyd y wobr am ganlyniadau TGAU gorau gan Glwb
Rotari Dyﬀryn Conwy a chymaint oedd y rhagoriaeth fel
bod wyth disgybl yn wir - haeddiannol ac yn rhannu’r
wobr: Hannah Bird, Lois Evans, John Brereton, Erin Jones,
Ynyr Jones, Tolly Taylor a Talia Williams gyda 50 A*/A i’w
ryfeddu rhyngddynt!

Unwaith eto mae nifer o’n disgyblion wedi cyrraedd yr
uchelfannau yn eu canlyniadau, gan gynnwys yr efeilliaid
oedd ym mlwyddyn 11 eleni. Yn y llun mae Llywela (3A*,
6As) a Ceridwen Edwards (3A*, 7As) o Gerrigydrudion a
Jasmine (1A*, 7A, 2B) a Hannah Cash (1A*, 4A, 4B) o
Ddolgarrog. Cafodd y canlynol hefyd ganlyniadau
rhagorol: Rhiannon Hughes (5A*, 4A, 1B), Ilan Owen (3A*,
4A, 3B), Joshua Bradnam (5A*, 4A), Rachel Gates (5A*, 3A,
2B), Branwen Morris (3A*, 5A, 2B), Llion Roberts (2A*, 7A,
1B), Joanthon Coates, (5A*, 3A, 1B), Luca Carpena (3A*,
3A, 3B), Ciara Rickard (3A*, 2A, 3B), Joachim Rigotti, (3A*,
2A, 3B), Bee Wylie (2A*, 3A, 2B, 2C).
Nododd Ceridwen Edwards ‘Rwy’n hynod falch fy mod i
wedi gwneud mor dda ar ôl yr holl waith caled!”
Mae heddiw felly yn ddiwrnod i ddathlu, ac yn gyﬂe ar
ran yr Ysgol a’i Llywodraethwyr I longyfarch yr holl
ddisgyblion, eu teuluoedd a’n staﬀ ymroddgar am eu
holl waith caled. Dymunwn yn dda i’n holl ddisgyblion
ac i bob llwyddiant yn eu dyfodol. Byddwn yn edrych
ymlaen at ddilyn eu llwyddiannau drwy’r Brifysgol,
astudiaeth bellach a gyrfaoedd.”
Mae Ysgol Dyﬀryn Conwy unwaith eto yn dathlu
blwyddyn o ganlyniadau rhagorol. Rydym yn hynod
falch o’n disgyblion a’u llwyddiannau, ac ar ran yr ysgol
gyfan rydym yn eu llongyfarch nhw a’u teuluoedd ar y
canlyniadau gwych! Mae ein llwyddiant yn holl
haeddiannol ac edrychwn ymlaen at groesawu'r mwyafrif
ohonynt yn ôl i’r 6ed dosbarth. Hoﬀwn hefyd gymryd y
cyﬂe i ddiolch i’n holl staﬀ am eu gwaith caled parhaol.
Mae rhesymau ychwanegol i ddathlu eleni hefyd efo’r
BAC yn ychwanegu at lwyddiant a chymwysterau ein
disgyblion a’u CVs cynhwysfawr. .

4

Fel pennaeth rwyf hefyd yn hynod falch o weld yr holl
wynebau hapus sy’n cadarnhau'r hyn mae llwyddiant yn
ei olygu i’n pobl ifanc, pa mor galed maen nhw wedi
gweithio. Maent yn llawn haeddu eu llwyddiant! Rwyf
yn eu llongyfarch nhw a’u teuluoedd. Mae’r ﬂwyddyn
hon wedi bod yn un gwych ac arbennig i’r ysgol, ei
disgyblion a’r gymuned ehangach. Yn dilyn adroddiad
canmoladwy gan Estyn a chanlyniadau lefel A gwych
wythnos diwethaf. Mae heddiw, fel mae hi bob
blwyddyn yn ddiwrnod i’r disgyblion, ac efo cynnydd yn
ein canlyniadau Saesneg, Mathemateg a Chymraeg eleni
- mae digon i’w ddathlu. Dymunaf yn dda iddynt yn eu
dyfodol!”
Paul Matthews-Jones,
Pennaeth, Ysgol Dyﬀryn Conwy, 21/08/14

Cynhaliwyd seremoni wobrwyo lwyddiannus iawn yn
Ysgol Dyﬀryn Conwy ar yr 17eg o Fedi yng nghwmni
gwahoddedigion arbennig. Er i’r ysgol broﬁ blwyddyn
ragorol yn 2012/13 ar y maes chwarae ac yn yr
Eisteddfod Genedlaethol, roedd y noson hon yn neilltuol
am ragoriaeth academaidd. Cymaint oedd y
llwyddiannau academaidd fel bod 96 gwobr wedi ei
chyﬂwyno i ddisgyblion. Y gŵr gwadd arbennig oedd Mr
Guto Bebb AS dros Aberconwy a chafodd ef y pleser o
gyﬂwyno llawer o wobrau sylweddol a gwerthfawr.

Uchafbwyntiau eraill oedd y wobr am gyﬂawniad
ardderchog i Haydn Jenkins. Cyﬂwynodd Maer Llanrwst
wobr am ei chyfraniad i’r gymuned i Annie Monks.
Rhoddwyd gwobrau hefyd i ddisgyblion am eu
canlyniadau ardderchog yn y Cwricwlwm Cenedlaethol
ac eleni hefyd am y tro cyntaf roedd gwobrau am
ragoriaeth yn y proﬁon Darllen a Rhifedd Cenedlaethol.

Dywedodd Mr Paul Matthews-Jones, Pennaeth, ei fod yn
ymhyfrydu o gael cynnal noson i ddathlu, “Mae
cyﬂawniadau academaidd ein disgyblion yn hynod iawn.
Heno mae’r ysgol a minnau fel Pennaeth, yn dathlu, nid
yn unig ganlyniadau TGAU a Lefel A ond hefyd orchest y
disgyblion, eu rhieni a’u teuluoedd sy’n haeddu’r holl
lwyddiant a’r anrhydedd a roddwyd iddynt. Hoﬀwn
hefyd ddiolch i Mr Geraint James, Y Prif Swyddog Addysg
am ei bresenoldeb a hefyd am gefnogaeth ei holl
adrannau i addysg yng Nghonwy.”
Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Dr Harold Williams am
ragoriaeth ac ar gyfer astudiaeth bellach mewn Prifysgol
yn y DU i Haydn Jenkins a gafodd A*, A*, A, A yn ei lefel
A.
Aeth Ysgoloriaeth William J Lewis hefyd i ddau fyfyriwr
arbennig Fﬁon Adele Hughes sydd eisoes wedi dechrau
ar ei chwrs Gwyddoniaeth ﬁlfeddygol ym Mhrifysgol
Caeredin gyda 3 gradd A* berﬀaith mewn Bioleg, Cemeg
a Mathemateg; ac, ar ei ﬀordd i Warwick, Prifysgol Grŵp
Russell arall i astudio Mathemateg- Benjamin Griﬃth
gydag A* Ac ac A.

Wrth gloi'r seremoni talodd Mr Bebb deyrnged i’r
disgyblion ac i’r ysgol am eu hymdrechion neilltuol, a
phwysleisiodd pa mor bwysig yw addysg a sgiliau yn y
gweithle. Dyma ddechrau ysbrydoledig i ﬂwyddyn
academaidd 2013/14 a fydd heb amheuaeth yn
ﬂwyddyn lwyddiannus arall i ddisgyblion talentog Ysgol
Dyﬀryn Conwy.
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Llais Disgyblion / Cyngor Ysgol

Cyngor Eco

Cyngor Eco Ysgol Dyffryn Conwy
Eleni rydem ni wedi bod yn brysur iawn yn y Cyngor Eco. Ein targedau am y ﬂwyddyn oedd lleihau’r sbwriel ar y
llawr ac i geisio arbed ynni. Aethom ni i Venue Cymru i weld ysgolion eraill fel ni oedd yn ceisio bod yn fwy
ecogyfeillgar. Yn ystod ein hymweliad fe dderbynion ni gyngor ardderchog ar sut i ddechrau ar ein siwrne o fod yn
fwy ecogyfeillgar.

Cyngor Ysgol 2013/14.

Prif Ddisgyblion 2013/14

Ym mis Medi mi wnaethon ni roi arwyddion arbed ynni uwch ben switys golau pob ystafell yn yr ysgol. Cafodd y
rhain eu gwneud gan ddisgyblion yr ysgol yn ystod yr wythnos sgiliau haf 2013, ac yn Rhagfyr dechreuon ni fynd o
amgylch yr ysgol yn ystod amser egwyl a chinio yn cofnodi pa athrawon doedd ddim yn diﬀodd eu goleuadau pan
oedd yr ystafelloedd yn wag. Os oedd athro yn gadael y golau ymlaen roedd poster A3 yn cael ei osod ar ei ddrws
yn rhybuddio iddyn nhw ei ddiﬀodd y tro nesaf. Y troseddwr dro ar ôl tro oedd Ms Eira Wyn Jones Cymraeg 1!!
I geisio lleihau’r sbwriel ar y llawr mi wnaethon ni greu posteri i atgoﬀa pawb i roi’r sbwriel yn y bin. Rhoddwyd y
posteri i fyny o amgylch yr ysgol i gyd. Er syndod i bawb mi wnaeth hyn weithio’n rhyfeddol ac mae’r ysgol rŵan yn
lle llawer taclusach nag o’r blaen. Mae ein cynnydd ni yn ystod y ﬂwyddyn ddiwethaf wedi bod yn ysgubol, y mwyaf
ers i ni ddechrau yn 2011. Yn wir, fe lwyddon ni fel cyngor i ennill y Wobr Arian eleni ac rydym yn falch iawn o hyn!

BOBs

Eleni roedd criw BOBs Blwyddyn 8 yn ddisgyblion prysur iawn! Cawsant hyﬀorddiant gan Mrs Nia Williams ar gyfer
cynnal gweithdai i ddisgyblion cynradd yn y Ffair Masnach Deg yn Glasdir.

Cyngor Eco 2013/14
Roedd rôl y Cyngor Ysgol eleni yn bwysig iawn yn
enwedig wrth baratoi am arolwg ym mis Mawrth. Mae
adroddiad arolwg yr ysgol yn tystio i gyfraniad
gwerthfawr iawn y Cyngor Ysgol i ddatblygiad a rhediad
yr ysgol o ddydd i ddydd ac o ﬂwyddyn i ﬂwyddyn:
“Mae cyngor yr ysgol wedi cael dylanwad allweddol ar
drefniadaeth yr ysgol gan gynnwys trafod
blaenoriaethau a pholisïau ysgol gyfan a chymryd rhan
mewn hunanarfarnu ysgol gyfan. Mae dau ddisgybl yn
aelodau o’r corﬀ llywodraethol ac yn gwneud cyfraniad
pwysig, gan gynnwys mynegi barn ar adnoddau dysgu ac
addysgu, a syniadau ar welliannau i’r saﬂe ar gyfer
disgyblion.”
Eleni bu’r Cyngor yn trafod nifer o bynciau gan gynnwys:
• Llythrennedd a Rhifedd
• Beth sy’n gwneud gwers dda?
• Blaenoriaethau'r ysgol gan gynnwys gwella Saesneg a
Phresenoldeb disgyblion
• Syniadau am weithgareddau allgyrsiol ac Eisteddfod yr
ysgol
• TGCh ar draws y Cwricwlwm gan gynnwys y system
Ddiwifr (yn cynnwys trafodaethau aml am y cynnydd
araf bu mewn sefydlu’r system!).
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rth 2013/14
Timau Arwain y 6ed Dosba

Bu criw ohonynt hefyd yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth BOBs yng Nghanolfan bwyd Bodnant - enillwyd ail yn y
gystadleuaeth! Dyma rhai o luniau o’r digwyddiad. Bu cydnabyddiaeth arbennig i Jessica ac Elen ddaeth yn ail yn y
caterogi Chef. Roedd pob un ohonynt yn weithgar iawn a bu canmoliaeth fawr am eu hagwedd a’u hymddygiad
wrth ymwneud a gwahanol heriau gan gynnwys cydweithio, rheoli a choginio.

Bu’r Cyngor yn cyfarfod yn rheolaidd bob hanner tymor
gan sicrhau bod eu gwaith yn cael ei rannu efo
disgyblion eraill drwy ei hysbysfwrdd, y Llywodraethwyr
a safwe'r ysgol.
Cadeirydd y Cyngor eleni oedd Carradog Hughes a
gafodd ei gefnogi gan Brif Ferch, Morgan Evans o
ﬂwyddyn 13 ac Annest Ellis a Jessie Bailey fel Dirprwy
Prif Ddisgyblion. Roedd gan bob blwyddyn o leiaf dau
gynrychiolydd ar y Cyngor a buont yn adrodd yn ôl am
waith y Cyngor i’w Fforymau Blwyddyn ac i’w Fforymau
Dosbarth.

Timau Arwain y
6ed Dosbarth:

Datblygiad pwysig arall mewn Llais Disgyblion oedd y
Timau Arwain a sefydlwyd yn y 6ed. Roedd y rhain yn
cynnwys aelodau o’r 6ed a wnaeth adnabod tîm i
gyfrannu ato. Roedd y timau yn cynnwys Llythrennedd,
Rhifedd, Chwaraeon, Perﬀormio, Cyswllt CynraddUwchradd a PCAI/Cymreictod. Maent bellach wedi
sefydlu traddodiad fydd angen i ddisgyblion y 6ed
dosbarth ei barhau i’r dyfodol! Gallwch ddarllen mwy
am eu gwaith yn yr adran Llwyddiannau'r 6ed Dosbarth.
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Gweithiwr Ieuenctid yr Urdd
newydd i Ysgol Dyffryn Conwy:

Urdd

Yn mis Ebrill penodwyd gweithiwr Ieuenctid newydd i’r ysgol mewn
partneriaeth a’r Urdd a’n ysgolion Cynradd. Bu Elliw Baines Roberts yn
cydweithio efo disgyblion a staﬀ yr ysgol a’i dalgylch i sefydlu clybiau ac i
hyrwyddo gweithgareddau i ddatblygu'r Gymraeg yn anﬀurﬁol yn yr
ysgol.

Dyma ychydig o
wybodaeth am Elliw:

Enw: Elliw Baines Roberts
Oed: ...... ifanc ;) !!
Conwy & Urdd
Swydd: Swyddog Ieuenctid Ysgol Dyffryn
yn
Hoff liw: Pob lliw! Pinc , melyn a glas
ffefrynnau!
Anifail anwes: Oes - ci a buwch!
f!
Hoff chwaraeon: Rygbi a Thynnu Rhaf
, llysiau ,
Hoff fwyd: Bwyd Indiaid , ffrwythau
d fel
cinio rhost , Hufen ia, dulce de leche syd wedi
oedd
saws caramel ac Asado - (llawer o gig
eu rhostio) pan 'dw i yn yr Ariannin!
Least favourite food: Caws a chnau
biau yn yr Ysgol a thu allan
cly
fnu
tre
i’n
Dw
:
dd?
swy
dy
yn
eud
Beth fyddi di’n wn
/swyddogion yr Urdd/menter iaith
iau
yb
chl
a
gyd
hio
eit
-w
cyd
yn
ac
l
leo
i oriau’r ysgol yn yr ardal
y’n cyd weithio gyda’r
Rw
yd.
hef
au
thi
tei
fnu
tre
el
ca
yw
h
ac ysgolion cynradd lleol. Y gobait
aeg o fewn yr Ysgol / clybiau a’r
mr
Gy
’r
bu
Hy
nc.
ifa
l
bob
i
ych
gw
edd
Urdd sy’n rhoi cyfleo
gall pawb fwynhau
digwyddiadau yw’r nod, mewn ffordd ble
is
i ei fwynhau hyd yma? : Mae clwb ten
wed
wyt
h
bet
a
nal
cyn
eu
l
cae
yn
d
Pa glybiau fyd
Mercher. Bydd clwb gemwaith ,
dd
ddy
ar
io
cin
ser
am
1yh
n
lae
ym
nd
bwrdd / ping pong yn my
r mwy!). Ar nos Lun mae
we
lla
(a
di
Me
Fis
u
hra
dec
yn
rts
ˆ
da
a
peintio wynebau a chlwb pwl
cael ei gynnal a byddaf
yn
st
nrw
Lla
d
lwy
Ae
e
ma
er
rch
Fe
s
Clwb Ffermwyr Ifanc Llanrwst , No
cydweithio gydag ysgolion cynradd
y’n
Rw
.
ith
wa
l
bel
am
an
If
ty
by
Ys
yn mynd i Glwb Ieuenctid
y cwis llyfrau i Ysgolion
yn
tig
ma
dra
u
da
nia
lwy
cyf
u’r
ad
rni
- cefais fwynhad mawr yn bei
cynradd fis Mai , roeddynt yn wych!
au! Dwi yma i helpu!
iad
syn
h
eic
nu
ran
i
rs
sgw
am
ch
dew
Os oes gan unrhyw un syniad am glwb

8

Hoffwch y dudalen Facebook Clybiau Dyffryn Conwy

C

Fis Mai aeth criw o fechgyn blwyddyn 9 i Eisteddfod yr Urdd yn y Bala gydag Elliw, y
Swyddog Ieuenctid, a Siân Breakell, y swyddog 5x60, i gystadlu ar y dydd Sadwrn olaf
mewn Sialens Antur. Daeth y tîm yn fuddugol a phawb yn cael dewis hwdi gan yr Urdd
fel gwobr. Da iawn chi! Dyma ychydig o luniau i chi o rai o’r sialensiau bu rhaid i'r
bechgyn eu gwneud!

Codi pabell gyda
mwgwd dros y
llygaid....ond roedd hyn
braidd rhy anodd ,
doedd y mygydau ddim
yn hir yn dod i ffwrdd!!

Ras pacio sach
gysgu a bag!

Sialens bwa
a saeth!
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Gweithgareddau Allgyrsiol

Gweithgareddau 5 x 60 gyda Siân
Breakell
Bu criw o ddisgyblion yr ysgol mewn sawl sesiwn dringo a hwylio ym Mhlas y Brenin yn ystod y ﬂwyddyn yn
ogystal â chlybiau o fewn yr ysgol ac ar grwydr. Dyma ychydig o luniau i chi gael blas ar yr hyn a wnaethant!
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Gwobr John Muir

Elusennau

Aeth saith o ddisgyblion Blwyddyn 10 i Gwm Idwal ﬁs Meheﬁn gyda Janet Pierce ac Elliw Baines , ar gyfer
cwblhau eu gwobr John Muir. Cawsant gerdded o amgylch Cwm Idwal a dysgu am y planhigion , rhai prin ,
enwau’r mynyddoedd o amgylch y cwm a mwynhau’r golygfeydd godidog! Diolch i Guto o’r Ymddiriedolaeth
Genedlaethol am arwain y criw.

C2 Radio Cymru
Trefnodd y Swyddog Ieuenctid fod Magi Dodd a Gwynfor o Gaerdydd yn dod i’r Ysgol at griw o ﬂwyddyn 9 i
gynnal gweithdy radio ﬁs Meheﬁn. Diolch i’r merched am gymryd rhan , cawsant hwyl yn dysgu sut i
gynhyrchu , cyﬂwyno a hefyd recordio rhaglen radio eu hunain.

Rydym fel ysgol yn casglu dillad i’w
ailgylchu gyda chwmni Crest Co operative. Diolch yn fawr iawn i’r rhai
ddaeth a llond bagiau o ddillad i ni i’r
ysgol yn athrawon , rhieni a disgyblion.
Mae’r Ysgol yn cael arian am bob
tunnell o ddillad yr ydym yn eu casglu
ar gyfer Crest.
Os ydych awydd clirio’r cwpwrdd dillad i wneud lle i ddillad newydd neu gael gwared ar
ddillad o gwbl, dewch a nhw i’r Ysgol! Mae gan Elliw Baines y Swyddog ieuenctid ddigon o
fagiau pwrpasol ar gael os mynnwch!

Mae Crest Co-operative yn
fenter gymdeithasol.

Eitemau NAD
ydynt yn eu derbyn:

:
Eitemau maent yn eu derbyn

• Clustogau
• Bric a Brac
• Duvets
• Dillad / Eitemau budr

• Dillad Plant
• Dillad Oedolion
• Pâr o esgidiau
• Bagiau
• Beltiau
• Dillad Gwlâu
• Tywelion
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Addysg Gorfforol
GEMAU A CHANLYNIADAU
DYFFRYN CONWY 2013/14

Rygbi:
Dan 18

Dan 16

Dan 15

Dan 14

Dan 13

Recordiau Athletau Ysgol Dyffryn Conwy 2007-2014
Camp
100m

YDC v St Davids
Coleg Menai v YDC
St Davids v YDC
Ffeinal Eryri Glynllifon

48-3 (curo)
0-55 (curo)
curo
curo

YDC v St Davids
YDC v Eirias
YDC v Glan Clwyd
YDC v Glan y Mor
YDC v Llanfyllin
YDC v Hawthorns Pontypridd

50-0 (curo)
37-0 (curo)
49-12 (curo)
53-7 (curo)
27-3 (curo)
26-29 (colli)

YDC v Eirias
YDC v YJB
YDC v YDH

5-24 (colli)
24-18 (curo)
12-8 (colli)

YDC v YJB
YDC v St Davids
YDC v Eirias

50-0 (curo)
50-0 (curo)
19-20 (colli)

YDC v Eirias
Twrnament Conwy
Twrnament Conwy
YDC v YJB
YDC v Eirias
YDC v Dyﬀryn Ogwen

50-5 (curo)
curo
curo
53-0 (curo)
24-14 (curo)
colli

Pêl - droed:

Addysg Gorfforol

200m

300m

800m

1500m

TJ

LJ

HJ

SP
Dan 18

YDC v Aberconwy
YDC v Holyhead

6-2 (curo)
2-2 (colli ar pens)

Dan 16

YDC v Tryfan

2-4 (colli)

Dan 15

YDC v YJB

2-8 (colli)

Dan 14

YDC v YJB
YDC v YJB
YDC v Aberconwy

1-1
4-0 (curo)
2-4 (colli)

YDC v Creuddyn

2-2 (colli ar pens)

Dan 13
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DT

JT

Blwyddyn 7

Blwyddyn 8

Blwyddyn 9

Lidia Wilson (2011) 13.02

Holly Martinez (2013) 14.66
Sara Roberts (2014) 14.66

Sam Thomas (2013) 13.60

Sam Backshall (2007) 12.62

Lidia Wilson (2011) 30.89

Rachel Johncock (2007) 28.12

Lois Evans (2011) 31.72

Tomos Williams (2011) 30.78

Tom Jones (2011) 26.69

Iestyn Thomas (2011) 24.56

Sara Roberts (2013) 54.03

Rachel Johncock (2007) 44.77

Abi Backshall (2011) 46.33

Owain Jones (2011) 50.24

Alex Tolson (2011) 44.84

Iestyn Thomas (2011) 39.32

Sara Roberts (2013) 3.04.1

Abi Backshall (2010) 2.30.3

Abi Backshall (2011) 2.34.4

Tomos Land (2014) 2.45.5

Jac Ellis (2014) 2.31.28

Lewis Dallimore (2010) 2.36.3

Lea Royle (2010) 6.25.6

Lois Roberts (2010) 6.27.8

Lisa Allsup (2009) 6.15.5

Owain Jones (2011) 5.45.2

Ben Hayward (2008) 5.31.3

Lewis Dallimore (2010) 5.33.6

Glain Roberts (2007) 7.60m

Stacey Jones (2007) 7.70m

Annest (2010) 7.87m

Sion Pringle (2007) 8.57m

Tom Jones (2011) 9.82m

Andre Channer (2007) 10.33m

Gwawr W (2011)

Abi Backshall (2009) 4.20m

Gwawr Wynne (2013) 4.32m

Sion Pringle (2007) 4.17m

Alex Tolson (2011) 4.35m

Owain Jones (2013) 4.86m

Heledd Roberts (2013) 1.25m

Bronte Butters (2008) 1.31m

Nia Jones (2007) 1.35m

Elgan Hughes (2007) 1.40m

Tom Smith (2013) 1.45m

Tom Smith (2014) 1.63m

Elinor (2009) 7.12m

Izzie Barry (2013) 7.55m

Leah Mari R /
Lidia Jones

Dylan Jones (2014) 8.00m

Josh Williams (2014) 11.20m

Charlie Mills (2007) 10.49m

Sioned (2009) 14.10m

Teleri Lloyd (2007) 15.45m

Millie Mullins (2007) 15.30m

Jack Hughes (2010) 18.78m

Erol Ozkan (2010) 18.77m

Charlie Mills (2007) 27.80m

Heledd Roberts (2013) 14.35m

Llinos Williams(2013) 19.80m

Jasmin Kepil (2009) 20.10m

3.91m

Leah Mari R (2013) 13.43
Iestyn Thomas (2011) 12.25

7.90m

Ces i dreialau pêl-droed ar gyfer tîm merched gogledd Cymru. Yn y treialau bu rhaid inni newid ein saﬂeoedd er
mwyn iddyn nhw weld pa mor dda roeddem ni. Ar y diwedd, gofynnon nhw inni roi ein manylion a dywedon nhw y
byddem ni’n derbyn llythyr ymhen ychydig o wythnosau. Ar ôl wythnosau o ymaros, mi dderbyniais i’r llythyr!
Roeddwn i’n ofnadwy o nerfus a doedd gen i ddim syniad beth fyddai’r newyddion. Agorais i’r llythyr ac MI GES I LE
AR Y TÎM! Roedd y llythyr yn dweud y byddem ni’n dechrau hyﬀorddi bob wythnos yn dechrau ar y 9fed o Fedi
2014, ac mi fydda i’n derbyn y cit ar y dydd. Fedra i ddim aros am y tymor cyntaf ac i ddechrau chwarae!
Jordan Jones 8T

15

Cymraeg
Yn ystod y tymor cafwyd diwrnod sgiliau arbennig o ddiddorol ac addysgiadol yng nghwmni rhai o feirdd a llenorion
mwyaf adnabyddus Cymru. Gwahoddwyd y Prifardd Meirion MacIntyre Huws, yr actores Rhian Cadwaladr a’r awduron
Bethan Gwanas a Marged Roberts i’r ysgol i arwain sesiynau ar ysgrifennu creadigol efo blwyddyn 7.
Cafwyd diwrnod i’w goﬁo a phawb wedi mwynhau cymryd rhan. Dyma rai o’r cerddi a gyfansoddwyd.

TU ÔL Y LLENNI
Dwi’n smart a dewr, a dwi’n
Fy hoﬀ gig yw cig oen

enwog

Mae gen i dri deg cegin
n.
Ydw, dwi’n llond fy nghroe
Ond hoﬀwn fwyta o fy llaw
w.
Gibab, un nos, ynghanol gla
Mae gen i goron lachar,
A llygaid run lliw â ngwaed
A gosgordd hir o weision
A chlogyn at fy nhraed.
ngwên
Ond dydw i ddim yn fawr fy

mynd yn hen.
A hyd ‘n oed gwaeth - dwi’n
Fe’m ganwyd i yn Frenin
Fy enw yw enw ‘nhad
Ni allaf ddianc rhagddo

Dwi’n unben ar fy ngwlad.
d
Ond o! am lonydd am un dyd
dd.
I weld y byd a ‘nhraed yn rhy
7 Tudur’s Poem

BE WELAIST TI

Be welaist ti gyfaill wrth deithio’r byd?
A welaist ti wartheg yn hawlio pob stryd?
A smotiau ar dalcenni a chyris poeth iawn.
A saris amryliw a phob mandir yn llawn.
Eliﬀantod can tunnell? A welaist ti rai?
A chasgliad o ddolis yn mynd yn llai ac yn llai.
A welaist ti Joey yn ﬀedog ei fam?
A beiciau yn rhesi yn Amsterdam?

di-ri.
Oedd na blu gwyn ym mhobman, neu readrau
A gwynt fel llafn cyllell yn mynd drwyddot ti?
Neu dywod yn toddi dan haul canol dydd.
A chathod mawr perig yn crwydro’n rhydd?
A welaist ti dedi-bêrs ciwt du a gwyn,
A Iesu’n groes llonydd ar ben rhyw fryn
A cherﬂuniau sy’n symud am Lira neu ddwy.
Neu galon ac enwau wedi eu cerﬁo ar lwy?
A welaist ti dderyn ag adenydd chwim.
Achos yma’n fy mhowlen wela’i ddim.
7 Pandy’s Poem

COF Y COED
Pwy oedd yn crwydro bryniau’r defaid un tro,
A’r cerrig yn tincial dan ei ‘sgidiau fo
A’r rheiny yn sgleinio, roedd o’n grand o’i go?
Pwy oedd y llanc pump oed?
Gofynnwch i’r coed.
Pwy oedd biau’r piser yn ’Nhai’n Foel un prynhawn.
A’r haul ar ei uchaf a’r caeau yn llawn.
A rhawiau’n lladd nadroedd yn y corsydd mawn?
Pwy sy’n nabod sŵn ei droed
Neb ond y coed.
Tybed pwy a wisgai’r hen, hen fwgwd nwy;
Mewn cwt o dan ddaear, â’i galon yn ddwy.
A phob bom yn syrthio yn addo mwy
Pwy deimlodd ei fod yno erioed?
Holwch y coed.
Ac i ble’r aeth y bwystﬁl, anferthol o fawr
A’i draed fel boncyﬃon a fu’n ysgwyd y llawr
Dim ond darn ohono sydd ar ôl yn awr.
Pwy brofodd nerth ei droed?
Y coed!
7 Machno’s poem
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Bu 7 Tudur yn brysur yn cyfansoddi cerddi ar y thema ysgol hefyd. Dyma eu barn hwy ar Fathemateg a Chelf :

MATHEMATEG

Saesneg
Dyma gerddi rhai o ddisgyblion blwyddyn 8 gymerodd rhan mewn cystadleuaeth genedlaethol i elusen Water Aid.

RAINFALL

Mathemateg yw gwneud symiau mawr a twyllo gyda chyfriﬁannell.
Mathemateg yw proﬁon anodd bob tymor.

the sky
is turning
grey, clouds,
are gathering up
above, plants are
slowly withering, rivers
and waterholes are drying.

Mathemateg yw cael pob sỳm yn gywir, a phopeth yn iawn.
Neu’r ateb yn anghywir a dechrau eto a mynd yn ﬂin.
Mathemateg yw ﬀracsiynau, ﬀactorau a lluosrifau.
Dydi mathemateg ddim bob tro yn hawdd.

CELF

I have been talked of for days,
farmers are waiting for me,
everything relies on me, then
DRIP DROP, DRIP DROP.

Celf yw tynnu llun ond ﬀrindiau yn colli paent ar y llun a chael ﬀrae gan yr athro.
Celf yw colli glud ar y llawr.
Celf yw cymysgu glas a melyn i wneud gwyrdd a coch a glas i wneud piws.
Celf yw lluniau Picasso ar y wal.
Celf yw mynd i fewn i’r ystafell i arogl paent wedi sychu.
Celf yw tynnu esgid i ﬀwrdd i’w chopïo a mygu yn oglau traed Jaco.
Celf yw gwastraﬀu paent a chael ﬀrae.
Celf yw mynd adra hefo paent ar fy nhrowsus a mam yn mynd yn boncyrs!
Celf yw mynd adref a rhoi llun arbennig i mam.

People sing, and dance as I fall through the sky, rivers burst their banks
in excitement, as I lash against people’s iron roofs, and give plants a new breath of life.
Thunder and lightning begins,
BOOM CRACKLE, BOOM CRACKLE
Young children hide from the terrible noise,
and shelter in their unprotected huts.
People hide from me, indoors
for I am rain.
Ethan Witt 7C

RAIN
The water that falls down on us is also known
as rain, but most of us here in Britain
seem to think it’s a pain. think
of those in other countries
longing for that drop,
they need it
more than
anything
and
they
can’t
just
get
it
from
the shop.
Rosy Pearson
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Blwyddyn 9 Set 1

EXAMPLES OF
PERSONIFICATION AND
PATHETIC FALLACY IN
DESCRIBING THE
PLACES WHERE WE LIVE
IN THE CONWY VALLEY

because of its welcoming attitude towards its few
visitors.
Loui

Llanrwst sits alongside the ever ﬂowing river Conwy. The
famous marker town nestles in the heart of the Dyﬀryn
Conwy Valley, neighbouring Trefriw and Betws y Coed.
This calm, mystical and relaxing environment is hard to
substitute.
Dolgarrog welcomes visitors with a huge smile sleeping
amongst the mountains. It is the heart of the community
full of kind and loving people.
Eve Jones
Llanrwst is a lively, historic town. The river runs through
the town, sparkling and glistening. The huge clock tower
stands in the middle of the square, staring at the busy
surroundings. Standing behind the small town is a
completely diﬀerent world. A land of dancing, swaying
trees. There is nothing but green to be seen, and there’s
nothing but the sound of wildlife and nature to be heard.
Elin Cawley
Trefriw welcomes everyone with a warm heart. The
people of Trefriw welcome everyone, it doesn’t matter
who it is they will always make you feel welcome and at
home in the village.
Shauna
Trefriw gives a warm welcome to everyone. The trees
sway with the wind. The ﬂowers dance along the paths.
The Fairy Falls trickles down the rocks.
Georgia
Rowen sleeps between the mountains like a baby. It is
cared for well. But the village cries as the school closes.
The school is silent and the rooms are empty and cold.
The wind whispers through the trees and forces the
leaves to dance. Dark clouds roll over casting their eerie
shadow. The river babbles happily along. Tourists
invade the quiet corners as they ramble over the
patchwork hills. Sheep stare, rabbits hide. The shy fox
stays underground. The sun keeps a watchful eye from
above.
Gwion Jones
Eglwysbach is a sleepy village, sitting quietly in the
Conwy Valley. It is a shy village which doesn’t attract
much attention from fairly local people which it should
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“Out of all the books I Read for the Readathon challenge
I preferred ‘Llwyth’. The storyline was very adventurous
and exciting. The story went back many years.
I loved the characters’ names. The people included their
animal tribe in their names: Drogen, Branwen, Arthur and
Bleddyn. My favourite character was Branwen because
she’s a very brave and intelligent character.
Bethan Gwanas is the author of the book and I think that
the book is appropriate for years 8/9 and older.
In my opinion, this was an excellent book and I give it a
full 10/10.

A town plodding along a few steps behind this modern
age, trying to catch up with the present.
The rusted sign-reading “Welcome to Llanrwst” –
beckons us to step forth into the crowds of familiar
strangers;
Although it is almost LOST in its coat of moss therefore
the sign might as well be non-existent.
Sleeping soundly submerged in the mountains and
TOWERING trees, awoken only by the sound of the
Conwy River screaming breathless protests as pollution
ﬁlls its banks.
Cadi Edwards
Llangernyw has the beating heart of the Conwy valley.
Gwydion
Llanrwst is a happy town; the many perky daﬀodils
dance in the breeze down by the shivering river. The
houses stand proud, watching over the cars crawling past
on the roads below. The historic clock, guards the town’s
impressive primary school, watching the children play
each day, laughing silently at the jokes of the town.
Amelia
Trefriw is your classic little-village-in-the-country with its
cheerful smile and open arms to any visitors. Holding
fast with little but enough.
Llanddoged makes everybody feel welcome with its
smiling building and bouncy facade. Every building
stands tall, shoulders broad, as the happy people wonder
around. Gloopy rain falls, but nobody cares, the elders
stand talking in the blossoming courtyard, yattering on
about chatter and gossip from the day before. The ﬁelds
and countryside glisten in the sunset, even with grey
clouds settling above, beauty overtaking the small town
as it happens. With open arms, Llanddoged welcomes
everyone who comes with kindness and respect –
Llanddoged loves everyone and smiles at everyone as
they enter and leave every day.
Bethany Roberts

Eglwysbach, a fresh young village in the heart of the
Conwy Valley. Where children play in the local park, and
sheep graze the large ﬁelds. With the sun beaming
down; the village is alive, awoken by the screaming of
the small river, trying to break its bank after the heavy
rainfall.
Eglwysbach is a friendly village, that lights up when you
enter.
Lois
Llanrwst welcomes with open arms; the green of the
ﬁelds with ﬂowers dancing and trees swaying in the cold
breeze. The bridge stands great while the river travels
underneath. The streets are alive by day, dead by night.
The historic buildings rise above all.
Jac
HERE IS HANNAH’S TAKE ON OUR USE OF THE
‘VISUALISER’ IN ENGLISH LESSONS
Try to visualise a visualise that’s visualising a visualise
because it’s a visualise and that’s what visualises do and
since it’s a visualise it’s visualising a visualizer and since
visualising is fun try to visualise that!
No. of visulis - !11
Hannah Roberts
‘The novel was about a young boy’s life. The funny thing
about the book was that the Boy always fought with his
Brother, as do I. I always ﬁght with my brother, but as
they do in the book, we always make up in the end.”
Heledd 7M
“My favourite book that I Read was ‘Flipped’. It’s very
interesting and it shows the backgrounds of two young
people. The author is Wendelin Van Draanen. I really
enjoyed this book because a lot happens in it.”
Elliw Jones
“I enjoyed the book ‘Gangsta Granny’ by David Walliams
very much. It was funny and very interesting. I think that
children from Y6 to Y8 would enjoy this book.”
Siwan Fﬂur Roberts 7M

My favourite book was ‘The Hen Who Dreamed She
Could Fly’. This novel is very interesting and it’s about a
hen which wants to lay an egg. It’s a very emotional and
exciting novel. The author of the book is Sun Mi Hwang
and it was translated from Chinese to English.
Elliw Fﬂur Ford 7M
On September 11th, 2001, the world watched their
television screens in shock as the two towers of the
World Trade Centre in America fell to the ground. Over
31,000 people were killed or injured in the tragic
incident including many brave rescue workers.
Before long it became clear that Al-Qaeda, a
terrorist movement in the Middle East, was
responsible for the attack.
In my opinion, this book was
extremely good because I’m very
interested by this subject. There are
many interesting facts and striking
images in the book.
Lowri Everiss 7M
I enjoyed ‘When Summer Ends’ very
much because I found it funny
and appropriate for ages 1115.
The book was about a girl who
fell in love over the summer
holidays. She went back to
school and there was a new maths teacher.
The new maths teacher was the one she’d
fallen in love with over the
summer.
Erin Edwards 7M
My favourite book was ‘Swshi’ by
Gwen Lasarus because there was
humour in it and it was exciting.
Many things happen in the book, such
as Corin and her friend, Catrin, starting
a band. The book was very
good and very funny. I would
encourage anyone to read
the book because of its
humour and its strong
storyline.
Gwen Arfon
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MATHEMATEG:
MGWERSI MEISTR
MATHEMATEG:

Mynychodd Gwion Jones, Anna
Carpena a Hannah Roberts
sesiynau ‘Maths Masterclasses’ ym
mhrifysgol Bangor. Dyma
brofiadau Hannah a Gwion:
Yn fuan yn 2014, es i ac ambell ddisgybl arall o ﬂwyddyn
9 i sesiynau “Maths Masterclasses” eleni ble dysgom ni
fathemateg safon uchel, yn cynnwys rhai pethau na
fyddem ni’n dysgu tan y brifysgol! Roedd pum gwers
dros ddeng wythnos, un bob pythefnos, ac roedd
gennym ni ddarlithydd gwahanol bob tro. Mi ddysgom ni
am bethau fel matrices, rhifau dychmygol a ﬀormwlâu
PowerPoint. Fy hoﬀ wers, mae’n debyg, oedd y wers am
y ﬀormwlae y soniais amdano, er i mi fwynhau’r wers am
y cod deuaidd. Roeddwn i’n meddwl bod yr holl broﬁad
yn ddiddorol ac yn bleser cael bod yno. Rydw i wedi
ennill parch tuag at y mathau gwahanol o fathemateg. Pe
cawn i’r cyﬂe, mi fuaswn i wrth fy modd yn gwneud yr un
math o beth eto.
Hannah M. Roberts.

weithio fel
tîm i gymharu pa
gwmni ﬀonau
symudol oedd efo’r
"deal" gorau. Roedd yn
dda i weithio hefo ﬀrind ac
roedd y prosiect yn un
diddorol i blant ein hoedran ni,
gan fod gan y rhan fwyaf ohonom
ﬀon symudol. Yn y prosiect roedd
cymeriadau gwahanol ac roedd yn rhaid
ystyried pa mor aml oeddynt yn ﬀonio, tecsio a
defnyddio data drwy fynd ar y we. Yr ail brosiect, yr her
oedd dylunio ﬀerm fyddai yn gwneud elw. Roedd yn
rhaid cyfrifo arwynebedd a pherimedr yn ogystal â dewis
yr anifeiliaid fyddai’n sicrhau’r elw mwyaf. Prosiect arall
a fwynheais oedd trefnu trip sgïo i deulu o bedwar.
Roedd yn brosiect hwyliog ac roedd llawer o ﬀactorau
i’w ystyried wrth drefnu taith sgïo ﬀorddiadwy i’r teulu.
Credaf fod y prosiectau wedi bod yn llwyddiannus iawn,
ac yn dangos pwysigrwydd mathemateg mewn bywyd go
iawn.

Mae Prosiectau ffwythiannol
wedi eu plethu i gynlluniau
gwaith mathemateg ym
mlynyddoedd 7 ac 8
erbyn hyn. Dyma
brofiadau Angharad
Butler (Bl 7)
Cawsom gyﬂe i ddatblygu ein
sgiliau cyfathrebu, meddwl
a datrys problemau a
gwneud mathemateg
drwy brosiectau hwyl
a diddorol. Yn y
prosiect cyntaf y
cawsom
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Y disgyblion enillodd dystysgrif yn y gystadleuaeth iau oedd:
Bl 8
Rosy Pearson
Howard Wingﬁeld
Ifan Jones
Thomas Pollard
Cari Jones

Efydd
Efydd
Efydd
Efydd
Efydd

Bl 7
Cieran Kelly
Patrick Lynch

Arian
Efydd

Y disgyblion enillodd dystysgrif yn y
gystadleuaeth ganolraddol oedd:

Bl 11

Joshua Bradnam
Jonathon Coates
Rachel Gates

Y ﬂwyddyn yma mi es i a dau ddisgybl arall i wneud
mathemateg ym Mhrifysgol Bangor. Mi wnaethom
ddysgu llawer ac mi oedd y darlithwyr yn ddiddorol
iawn. Y rhai o’r pethau wnaethom ddysgu amdanynt
oedd mathematrig, siapiau 3D a rhifau dychmygol a
bydd y proﬁad yn fy helpu pan fyddaf yn gwneud TGAU
a Lefel A. Mi wnes i fwynhau fy hun ac mi wnes i
gyfarfod ﬀrindiau newydd.
Gwion Jones

PROSIECTAU

CYSTADLEUAETH ‘MATHS CHALLENGE’
PRIFYSGOL LEEDS

Arian
Arian
Efydd

Bl 10

MENTER MATHS
Cafodd y rhaglen ymyrraeth i roi hwb i sgiliau rhifedd
rhai o ddisgyblion blwyddyn 7 ei redeg yn hynod o
lwyddiannus gan griw o’r chweched dosbarth o dan
arweiniad ardderchog Stephanie Jones (Bl 13). Roedd
20 disgybl yn rhan o’r cynllun eleni ac roedd pob disgybl
yn credu fod y cynllun wedi arwain at welliant yn eu
sgiliau rhifedd. Cafwyd adborth hynod gadarnhaol gan y
disgyblion gyda’r mwyafrif llethol yn honni eu bod yn
fwy hyderus yn y gwersi mathemateg a bod cael ‘buddy’
yn y chweched dosbarth wedi eu cynorthwyo i setlo yn
yr ysgol. Y gobaith nawr yw ymestyn y cynllun yn y
dyfodol!

Meirion Layton
Rory Thorburn
Charlotte Wright
Owain Jones
Harry Thomas
Russell Wingﬁeld
Hannah Jones

Arian
Efydd
Efydd
Efydd
Efydd
Efydd
Efydd

Y9
Loui Harris

Efydd

Yn ogystal â’r llwyddiannau hyn, cymrodd
nifer o ﬂwyddyn 8 ran yng nghystadleuaeth
Fathemategol Prifysgol Bangor.
Llongyfarchiadau arbennig i Cari Jones, Jac
Cernyw, Efa Davies, Mali Williams, Howard
Wingﬁeld, Cara Gates, Ifan Jones a Rosy
Pearson am ennill tystysgrif am berﬀormiad
rhagorol.
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GWYDDONIAETH
BIOLEG CA5
Aethom ni i weld cyﬂwyniad yn Ysgol
Eirias a oedd yn sôn am facteria,
anifeiliaid hynafol / sydd wedi darfod a
chancr. Dysgom ni lawer a chawsom ni ein
hysbrydoli. Roedd y siaradwyr yn frwdfrydig
a siaradon nhw am eu llwybrau addysg nhw,
yn cynnwys gyrfaoedd gwahanol a ﬀyrdd
gwahanol o ddysgu. Roedd y rhan fwyaf o
agweddau’r cyﬂwyniad o fudd i ni ar ein cwrs.
Tolly Taylor (Yr. 12)

TECHNIQUEST

Yn nhymor y gwanwyn, aeth genethod sydd â diddordeb
mewn bioleg o ﬂynyddoedd 9, 10 ac 11 i weithdy
dadansoddi DNA yn Techniquest Glyndŵr yn Wrecsam.
Yn ystod y dydd, buom ni’n echdynnu samplau o DNA o
feirysau anhysbys a bacteria i ddarganfod beth oedden
nhw. Bu’r diwrnod o fudd inni ddod i ddeall testun
Dadansoddi DNA mewn mwy o fanylder, a bu’r proﬁad yn
bleser.
Sophia Dallimore (Yr.10)

GWYDDONIAETH CA3

HANES

Cyflwyniadau Arteffactau Blwyddyn 7
Ar ddechrau bob blwyddyn
mae disgyblion Blwyddyn 7
yn cael y cyfle i ddod ag
arteffact teuluol i’r wers
hanes a’i gyflwyno i’r
disgyblion eraill. Dyma flas
o’r arteffactau lu a ddaeth o
gartrefi disgyblion
Blwyddyn 7 eleni.

Daeth gwyddonwraig ﬀorensig o Awstralia i mewn i’r
ysgol a dangosodd sut mae datrys troseddau, gan
ddefnyddio gwyddoniaeth. Cawsom gyﬂe i fynd o
amgylch y neuadd yn edrych ar dystiolaeth wedi ei
ddarganfod ar saﬂe llofruddiaeth ﬀug. Gwnaethom hyn
drwy edrych ar samplau gwaed, olion bysid a thraed,
DNA a samplau ﬃbrau o dan ﬁcrosgop. Erbyn diwedd y
gweithdy cafwyd hyd i’r troseddwr.

CWIS
Ar ddechrau mis Ebrill aeth criw o ferched o ﬂynyddoedd
9, 10 ac 11 am ddiwrnod i Techniquest Glyndŵr yn
Wrecsam. I gychwyn y dydd aeth staﬀ y brifysgol a ni i
labordy ac egluro trefn y diwrnod. Yna, roedd pawb wedi
cael cotiau labordy gwyn i wisgo. Yn ystod y dydd
cawsom gyﬂe i gogio bod yn ﬁolegwyr go iawn a datrys
pa aﬁechyd oedd y samplau yn y tiwbiau a gafwyd.
Roedd yn gyﬂe i ni wahanu’r DNA gan ddefnyddio gel
electroﬀoresis. Roedd yn ddiddorol iawn ac yn gyﬂe
anhygoel, fuaswn yn argymell yn gryf i bawb sy’n cael y
cyﬂe i fynd gan ei fod yn help mawr ar gyfer cwrs TGAU.
Elain Jones (Yr.9)
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Bu i ni ymgeisio mewn cystadleuaeth ym Mhrifysgol
Bangor a chawsom ein proﬁ ar ein gallu i gyﬂawni rhai
arbroﬁon ymarferol. Mi welsom ni hefyd rhai arbroﬁon
ﬄach bang mewn neuadd ddarlith yn yr adran gemeg.
Bu’n ddiwrnod llawn hwyl.
Wil, Tolly ac Aron

Mae’r cloc yma wedi cael ei adeiladu gan Griﬃth Owen o
Lanrwst. Mae’r teulu Owen o Lanrwst yn reit enwog ac
yn ôl pob tebyg, y teulu Owen yw'r teulu gorau yng
Ngogledd Cymru am wneud clociau yn yr 18fed ac yr
19eg ganrif. Y clociau mwyaf adnabyddus roeddynt yn
ei wneud oedd y clociau tadcu (grandfather clock yn
Saesneg). Mae gan y cloc ddrws ar y top, ac mae’n rhaid
agor o unwaith yr wythnos, ac wedyn rhaid rhoi allwedd
yn wyneb y cloc wedyn rhaid weindio'r cloc.
Mae’r cloc hwn wedi ei wneud allan o bren derw, ac
mae’r defnydd yma’n cael ei ddefnyddio llawer wrth
wneud clociau.
Ffaith wir i chi, dydi’r clociau ddim yn mynd os ydyn
nhw’n sefyll yn gam.
Mi roedd pobl yn teithio dros y byd i Lanrwst i brynu
clociau Griﬃth Owen.
Elliw Ford (7 Machno)

Baedda

Dyma faedda o’r tridegau. Roedd yn cael ei ddefnyddio i
wneud menyn ar ein ﬀerm ni i fyny at y chwedegau. Mi
roedd menyn yn cael ei wneud o hufen oedd wedi cael
ei wahanu o lefrith. I wneud hyn roedd angen troi'r carn
am amser hir.

CEMEG
Cawsom ein gwahodd gan Adran Gemeg Prifysgol
Bangor i diwtorial er mwyn syntheseiddio asbirin fel y
bydden nhw’n gwneud mewn labordy ﬀeryllol.
Dywedwyd wrthym ni y cynhyrchom ni asbirin yn y lab,
ac mi brofon ni ei bwynt toddi a berwi. Profon ni hefyd ei
burdeb.

Fy Nghloc Tad Cu

Tun Pres
Cafodd y tun pres yma ei roi gan y Dywysoges Mari i
ﬁlwyr yn ystod Nadolig 1914. Roedd ynddo siocled,
sigaréts a phensel mewn cas fwled yn ogystal â llythyr
gan y Dywysoges Mari.
Fy hen daid, Patrick Duﬀy, oedd piau’r tun yma. Roedd o
yn y Flaengad Wyddelig. Roedd y tuniau yma’n symbol o
gefnogaeth i’r bechgyn a oedd dramor dros y Nadolig.
Dylan Evans 7M

Yr offer

Dyma beth o’r oﬀer roedd yn cael eu defnyddio gyda’r
faedda. Mi roedd yn rhaid mowldio'r menyn i’r siâp oedd
angen. Mi oedd yn bosib rhoi print arbennig ar y menyn
hefo peth o’r oﬀer.
Lowri Medi Everiss (7 Machno)

Fflasg Dun

Enamel yw’r defnydd, sef metel tenau wedi ei baentio
mewn paent gwyn ar y ﬄasg. Roedd y tun yma’n cael ei
ddefnyddio i gario llaeth enwyn neu de. Yn adeg yr Ail
Ryfel Byd roedd pobl yn ei ddefnyddio i gario llymed i’r
gweithwyr. Roedd un ai’n hel gwair yn y caeau neu yn
trin y tir. Mae’n siŵr bod gan y ﬀerm fwy nag un
oherwydd roedd llawer o weithwyr yn gweithio ar y
ﬀerm ac eisiau paned. Mae’r caead yn dod i ﬀwrdd ac yn
gallu cael ei ddefnyddio fel cwpan i ddal y llymed o’r
ﬄasg.
Pwyll Williams 7M
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Cap Yncl Medwyn

Engan Crydd

Yr eitem yr ydwyf i wedi dod i mewn heddiw ydi llun hen
gap awyrlu Canada. Perthynai’r cap yma i fy ewythr sef
brawd i fy hen daid sef Medwyn Edwards. Saethwyd ei
awyren ac fe blymiodd i’r dŵr yn sianel Lloegr yn ystod
yr Ail Ryfel Byd pan oedd yn 24ain oed ac ni chanfuwyd
ef nai gyfeillion y diwrnod hwnnw. Roedd fy ewythr
Medwyn yn un o naw o blant, pum brawd a phedair
chwaer wedi ei magu ym Mhentre Draw, Pentre Llyn
Cymer yn Uwchaled. Roedd yn gyfnod tlawd ac fe
benderfynodd dri brawd allfudo i Ganada i chwilio am
waith gan gynnwys Yncl Medwyn. Penderfynodd wedyn
ymuno ag Awyrlu Brenhinol Canada yn dilyn cychwyn yr
Ail Ryfel Byd. Roedd y cap yma yn rhan o’i lifrau ﬀurﬁol
at achlysuron a digwyddiadau pwysig. Roedd ei frawd
Emlyn Edwards wedi aros adre ym Mhentre Draw i
ﬀermio a hwn oedd fy hen daid
Gruﬀudd Edwards (7 Machno)

Cafwyd hyd i’r esgid hon wedi ei rhoi mewn wal gydag
esgyrn cath yn ein tŷ ni. Yn ôl y goel, mae esgid yn y wal
yn cadw ysbrydion drwg draw. Ym 1998 daeth fy nheulu
i o hyd i’r esgid pan oedden nhw’n dymchwel y wal.
Maen nhw’n dweud bod yr esgid wedi ei phwytho â llaw
a’i bod tua chant a hanner o ﬂynyddoedd oed. Dim ond
un esgid y dylid ei rhoi yn y wal, nid dwy.
Lewis Wyn Jones (7 Pandy)

Gwlad Belg
Dros y dydd Iau, Gwener a’r penwythnos diwethaf, sef y
10fed ar 13eg o Orﬀennaf aethom ni ar daith
addysgiadol i Wlad Belg. Cyrhaeddom ni yng Hotel De
Verde yn Diksmuide am tua 6.30 nos Iau ar ôl bod mewn
amgueddfa yn Ypres. Roedd rhaid cychwyn yn fuan y
bore wedyn er mwyn teithio i ardal y Somme yn Ffrainc.
Yno cawsom weld y Vimy Ridge (cofeb i ﬁlwyr o Ganada).
Cofeb i’r Cymry yn Mametz, amgueddfa ﬀosydd y
Somme, cofeb Thiepval a pharc coﬀa New Foundland. Y
noson honno cawsom ni ymweld â siop siocled o’r enw
Leonidas.

Fy wythnos i
gyda Hedd Wyn
Cafodd fy ﬀrind, Tom Smith, a minnau gyﬂe i ymweld â’r
Ysgwrn, cartref Hedd Wyn yn Nhrawsfynydd, yn ystod yr
wythnos weithgareddau.
Cawsom hanes bywyd cynnar Hedd Wyn fel bugail a
bardd.
Bu farw Hedd Wyn y 31ain o Orﬀennaf 1917 yng
Ngwlad Belg ym mrwydr Passchendaele. Bythefnos yn
ddiweddarach, cyhoeddwyd mai fo oedd prifardd yr
Eisteddfod Genedlaethol. Galwyd ei gadair “Y Gadair
Ddu” gan ei bod wedi ei gorchuddio dan gwrlid du fel
arwydd o angau.
Bu Tom a minnau’n ﬀodus iawn i gael y cyﬂe i fynd i
Wlad Belg i weld bedd Hedd Wyn a'r fan lle bu farw.
Roedd cael mynd i weld ei fedd yn ystod canmlwyddiant
y Rhyfel Byd Cyntaf yn gyﬂe unigryw.
Rydw i’n falch o gael dweud i mi ymweld â chartref Hedd
Wyn a’i fedd a’r fan lle bu farw yn ystod yr un wythnos.
Jaycob Salter 9T

Bobbin
Rydw i wedi dod o hyd i bobbin. Roedd o’n perthyn i fy
hen nain. Roedd fy nain yn defnyddio fo i wneud pethau
allan o wlân. Mae'r bobbin yma yn hen iawn. Roedd fy
nain yn dweud wrthyf fod o’n hawdd gwneud, ond yn fy
marn i mae’n edrych yn anodd iawn. Mae hi wedi
gwneud patrymau andros o neis a lliwgar gyda'r bobbin
yma. Dwi eisiau trio, mi wna i ofyn i fy nain sut mae ei
ddefnyddio ac efallai bydd hi’n coﬁo.
Casey Mamwell (7 Pandy)

Yr esgid
Cafwyd hyd i’r esgid hon wedi ei rhoi mewn wal gydag
esgyrn cath yn ein tŷ ni. Yn ôl y goel, mae esgid yn y wal
yn cadw ysbrydion drwg draw. Ym 1998 daeth fy nheulu
i o hyd i’r esgid pan oedden nhw’n dymchwel y wal.
Maen nhw’n dweud bod yr esgid wedi ei phwytho â llaw
a’i bod tua chant a hanner o ﬂynyddoedd oed. Dim ond
un esgid y dylid ei rhoi yn y wal, nid dwy.
Finlay Watkins (7 Pandy)
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Metronom

Mi gafodd y metronom ei ddefnyddio gan Ifan Jones y
cantwr yn Neiniolen tua 1845. Mae Ifan wedi
cyfansoddi llawer o ddarnau clasurol a mwyaf tebyg
wedi cael ei ddefnyddio i gyfansoddi’r darnau. Ar ﬂaen y
metronom mae yna ysgrifen yn dweud France,
Angleterre, Hollande, Paris, Belgiouea, Metronome,
Maelzel. Mae’n debyg mai ym Mharis cafodd y
metronom yma ei gwneud. Mae modrwy gwraig Ifan ar
fys mam rŵan. Tydi’r metronom ddim yn gweithio rŵan
oherwydd bod y goriad ar goll ac oherwydd bod y
pwysau ar goll, one mae’n dal i eistedd ar ben ein piano
ni.
Angharad Butler (7 Garmon)

Ar y dydd Sadwrn roedd gennym dywysydd. Aethom ni i
Fynwent Essex Farm ble ysgrifennodd John McCrae ei
gerdd enwog ‘In Flanders Fields’, ‘Artillery Wood’ ble
claddwyd y bard Hedd Wyn, Cofeb Tyne Cot a mynwent
Almaeneg yn Langemark. Hefyd cawsom ni fynd i
ﬀosydd a llochesi Yorkshire lle wnaeth llawer o Gymry
ymladd ag i Amgueddfa Passchenndale. Yna cafwyd ni
ddwy awr i fynd o amgylch Brugge yn siopa. Y saﬂe olaf
wnaethom ni ymweld oedd yr Menin Gate sef cofeb i
ﬁlwyr Prydain. Yna gwelom ni seremoni sydd wedi
digwydd pob dydd ers y rhyfel heblaw am yn yr Ail Ryfel
Byd. Ddydd Sul roedd hi’n bryd ﬀarwelio gyda Ffrainc a
Gwlad Belg ac mi wnaethom ni ddychwelyd i Lanrwst
erbyn 7.30 y nos.
Fy hoﬀ ddarn o’r daith oedd ymweld ag Amgueddfa
Ffosydd Somme a’r Amgueddfa yng Ypres. Mi roedd
Amgueddfa Somme yn gwneud i mi deimlo fel fy mod i
yn y rhyfel go iawn ag roedd gan Amgueddfa Ypres
amrywiaeth o agweddau diddorol iawn.
Rhan gorau o’r daith oedd ymweld â’r siop siocled
‘Leonidas’. Yna gafwyd y siawns i brynu siocled unigryw
Gwlad Belg. Mi roedd yn ﬂasus iawn a phrynodd pawb
llwyth.
Mi hoﬀwn ni ddiolch i Mrs Jarvis a Miss Brychan am
drefnu'r daith a Mrs Chaka a Mr Beech am helpu a
gwarchod ni. Hebddynt hwy ni faswn wedi medru cael y
cyﬂe i gael y proﬁad byth coﬁadwy hwn.
Gwenan Lewis and Lois Siriol Williams
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Taith Hanes Blwyddyn 9

Cartref Hedd Wyn a Thryweryn
Ar ddydd Llun yr wythnos weithgareddau cawsom y cyﬂe fel blwyddyn i fynd
ar daith i ardal Meirionydd i ymweld â Llyn Tryweryn a’r Ysgwrn, cartref y prif
fardd Hedd Wyn.
Wedi cyrraedd y llyn aethom am dro ar hyd yr argae ac wedi cyrraedd y pen mi
gawsom sgwrs gyda rhai o’r athrawon am hanes y lle. Roedd edrych ar y llyn
yn broﬁad rhyfedd gan ein bod yn gwybod ychydig dros hanner canrif yn ôl
safai pentref a chymuned glos Gymreig yno a nawr dim ond llyn o ddŵr
ydoedd.
Ar ôl cyrraedd nôl at y bws fe aethom i'r capel coﬀa lle siaradom gydag
Eurgain Prysor Jones un o’r cyn pentrefwyr a roddodd ychydig o hanes y lle
inni.

Wedi hynny aethom i Drawsfynydd ac i’r Ysgwrn, cartref y bardd lle cawsom
sgwrs hynod ddiddorol gyda nai Hedd Wyn, Gerald Edwards a ddangosodd y ﬀordd y cafodd y bardd enwog ei fagu.
Cawsom lawer o hwyl wrth sgwrsio a gweld y gadair ddu.
Cyn pen dim fe ddaeth yn amser i ni ddychwelyd i’r ysgol. Trip diddorol iawn a dechrau da i’r wythnos.
Dylan Roberts (9 Pandy)

Adroddiad am y Daith Hanes
Rydym ni wedi bod yn astudio Llywelyn Fawr yn Hanes, a pham yr adeiladodd o ei
gestyll. Aethom ni i Ddolwyddelan a Beddgelert i ddysgu mwy.

Yn gyntaf, aethom ni i Gastell Dolwyddelan ble ganwyd a magwyd Llywelyn i fod
yn dywysog da. Ar ôl taith hir i fyny’r bryn, cyrhaeddom ni’r castell a oedd yn
edrych fel bocs o’r gwaelod. Pan ddaethom ni at y copa, fe welom ni bod hanner y
castell wedi dymchwel dros y blynyddoedd. Aethom ni i weld y darn wedi
dymchwel yn gyntaf ond doedd dim llawer i’w weld felly chwaraeom ni yn yr
afaelion. Roedd tywysydd gyda ni yn sôn am hanes y castell, yna aethom ni i mewn. Doeddwn i ddim yn
disgwyl beth oedd i’w weld y tu mewn. Roeddwn i’n disgwyl bwrdd gwledda oherwydd bod Miss wedi dweud efallai
y buasem ni’n bwyta cinio yno, ond doedd dim yno ond lle tywyll a dim ond ychydig o ﬀenestri. Aethom ni i lawr i’r
ddaeargell a oedd yn dywyll iawn. Yn anﬀodus doeddem ni ddim yn gallu gweld llawer oherwydd ei fod wedi ei
neilltuo. Bûm i’n dawnsio gyda fy ﬀrind, Hannah am ychydig (roedd hynny’n hwyl), yna aethom ni i’r twr uchaf. Roedd
y grisiau’n serth iawn ac roedd hi’n ddu fel bol buwch yno. Pan gyrhaeddom ni’r pen uchaf roedd llawer iawn i’w
weld. Roedd yr olygfa’n drawiadol. Yna, aethom ni’n ôl i’r bws ar ôl bore diddorol. Roeddwn i’n falch o fod wedi cael
gweld y castell.
Ar gyfer ail ran y daith, aethom ni i Feddgelert. Dysgom ni mai dyma ble claddodd Llywelyn ei gi, Gelert. Roedd hi’n
ddiwrnod braf ac roedd y pentref yn brysur. Pan gyrhaeddom ni, aethom ni ar draws pont garreg fechan i gwrdd â’r
gweddill am ginio. Ar ôl cinio, gwelsom ni gofeb Gelert a oedd yng nghanol cae. Wedi hyn gwelsom ni afaelion rhyw
adeilad gyda cherﬂun o gi ynddo a phobl ar ei gefn. Roedd o wedi dechrau rhydu. Aethom ni at yr afon i drochi ein
traed a thaﬂu cerrig, roedd hynny’n hwyl. Yn ﬀodus, cawsom ni brynu hufen iâ felly prynais i hufen iâ siocled a oedd
yn ﬂasus iawn. Yna, aethom ni am dro o gwmpas y siopau ac mi brynais i inja roc, 7up a bar enfawr o siocled
Cadbury. Aeth pawb ar y bws yn meddwl mai dyna oedd diwedd y daith, ond roedd ar Mr Roberts eisiau mynd i weld
y trenau. Yn anﬀodus, roedd y trên yn gadael pan gyrhaeddom ni ac felly aethom ni’n ôl tua’r ysgol.

Taith Hanes
Fel rhan o wythnos weithgareddau aethom ni i Dŷ Mawr
Wybrnant a Chastell Gwydir. Yng Nghastell Gwydir cawsom
ni’n tywys o gwmpas gan Mrs Maureen Hughes a wnaeth
adrodd hanes diddorol y castell i ni. Mae Castell Gwydir yn
gastell a chafodd ei adeiladu yn oes y Tuduriaid. Teulu'r
Wynniaid oedd perchen arno ond rŵan Peter a Judy ydy’r
perchnogion.
Mae’r castell wedi ei rannu i ddau ddarn, darn ymwelwyr a
darn lle mae Peter a Judy yn byw. Ar ben rhai drysau mae’n
dweud ‘IW’. Mae hynny yn sefyll am Ionhannes Wynn. Mae
rhai pobl yn credu bod ysbrydion yna. Mae pobl yn dweud
bod nhw wedi gweld pobl ar gefn ceﬀyl a phobl yn cerdded
ar hyd y coridorau.
Roedd Tŷ Mawr Wybrnant yn gartref i William Morgan.
William Morgan oedd y dyn wnaeth gyﬁeithu'r Beibl i’r
Gymraeg. Cafodd y Beibl ei gyﬁeithu yn 1588. Mae casgliad
helaeth o Feiblau o ieithoedd gwahanol yno. Mi ddysgon ni
sawl peth gan Wil, y tywysydd, yn cynnwys bod teulu cyfan
yn gorfod rhannu un gwely ac roeddent yn gorfod cysgu yn
eistedd fyny. Roedd yna garthen yn hongian dros ben y
gwely i atal llygod mawr rhag disgyn ar y teulu tra roeddent
yn cysgu. Roedd babis yn gorfod cysgu mewn drôr. Roedd y
plant gorfod gweithio o fory gwyn tan nos.
Elen Jones (8 Tudur)

Ai bwriad Emily Davison oedd lladd ei hun?
Ai bwriad Emily Davison oedd lladd ei hun? Naci, yn ôl haneswyr cyfoes.
Rydym ni i gyd yn coﬁo’r diwrnod trist pan, yn ôl y son, neidiodd Emily Davison o ﬂaen ceﬀyl yn Darby Epsom.
Bellach mae tystiolaeth newydd wedi ei chanfod: ﬃlm wedi’i adfer a scarf. Gall y ddau ddarn yma o dystiolaeth
newid ein barn am y diwrnod hwnnw am byth.
Bu haneswyr yn gweithio’n hir a diwyd i adfer y ﬃlm o Emily Davison. Bellach dydyn nhw ddim yn credu ei bod hi’n
ceisio lladd ei hun ond yn hytrach yn ceisio rhoi sgarﬀ o amgylch gwddf ceﬀyl y brenin. Mae mwy o dystiolaeth sy’n
cadarnhau mai dyma’r sgarﬀ yr oedd hi’n ceisio’i thaﬂu o gwmpas gwddw’r ceﬀyl. Daethpwyd o hyd iddi pan oedd
rhywun yn ceisio ei gwerthu i dalu am ﬃoedd cadw cartref.
Mae hyn yn anodd gan rai gredu oherwydd bod gan Emily gefndir ansefydlog. Yn y gorﬀennol roedd hi wedi cynnau
tân yn Swyddfa’r Post, cuddio yn Nhŷ’r Cyﬀredin ddwywaith, bod ar streic newyn ac wedi ei harestio droeon.
Y rheswm dros hyn i gyd oedd y suﬀragettes. Grŵp o ymgyrchwyr yn brwydro dros hawliau merched oedden nhw.
Yn ogystal â’r newydd nad bwriad Emily oedd lladd ei hun, mae hefyd yn newyddion mai at geﬀyl y brenin yr oedd
hi’n anelu ac nid at unrhyw geﬀyl arall. Roedd hi wedi cynllunio popeth: o ble y gallai hi weld ceﬀyl y brenin yn
cyrraedd, tua ble’r oedd y camerâu yn edrych. Ymgyrch gyhoeddusrwydd a aeth o’i chwith oedd hi. Beth aeth o’i le,
ar ôl gymaint o gynllunio? Roedd hi wedi tan amcan cyﬂymder y ceﬀylau, a phan holon ni arweinydd y suﬀragettes
dywedodd:

Fy hoﬀ ran oedd y castell, roedd mwy i’w weld ac mi ddysgom ni ychydig yn fwy.

“Mae hon yn drasiedi enbyd a ddigwyddodd i ferch ifanc arbennig”.

Izzy Adams (7 Cennin)

Rhydian Jones 9T
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ADDYSG GREFYDDOL
MUNUD I FEDDWL!

Eleni rhoddwyd y dasg i mi o ysbrydoli chi ddisgyblion yr ysgol a’ch arwain i feddwl yn ystod tiwtorial y bore!! Wel
am dasg, gan fy mod yn gwybod fod hanner ohonoch yn dal i gysgu wrth gerdded i mewn trwy’r drysau!! Yn ystod y
ﬂwyddyn gobeithio eich bod wedi cael budd o’r amrywiol adnoddau o Marie Curie i Nelson Mandela o‘r Holocaust i
Gwpan y Byd, a choﬁwch fod drws fy ystafell ddosbarth ar agor bob amser a fy mod ar agor i unrhyw syniadau
newydd. Byddaf yn gwerthfawrogi pob adborth, y pethau wnaethoch fwynhau yn ogystal â’r hyn nad oeddech mor
hoﬀ ohono.
Yn barod bu i mi gael adborth hynod o ﬀafriol ynghylch ‘Dal ati’ a oedd yn eich annog i ddal ati i geisio cyﬂawni nod
neilltuol er gwaethaf anawsterau. Bu i’r clip ﬁdeo o athletwr Ifanc, Derek Redmond a oedd wedi ymarfer ar hyd ei
fywyd ar gyfer ras ac yna’n cael anaf a’i dad yn ei gario bron i’r llinell derfyn gan ei helpu i ddal ati er gwaethaf ei
anawsterau gael gryn eﬀaith arnoch. Dwi’n gwybod pa mor hoﬀ ydych o gael clip ﬁdeo ymhob cyﬂwyniad!
Efallai mai’r adnodd ar onestrwydd aeth a’ch bryd ac eich bod wedi mwynhau edrych ar enwogion a’u
camgymeriadau a dysgu ei bod llawer gwell i fod yn onest gan ei fod yn amhosib cuddio celwydd am byth. Os ydyn
ni’n cael ein dal yn dweud celwydd bach dro ar ôl tro, buan iawn fydd neb yn ymddiried ynom ni. Coeliwch ﬁ mae
hyn yn wir! Does ond angen i chi ofyn i unrhyw oedolyn a dwi’n siŵr y bydd ganddynt stori i’w rhannu gyda chi!
Hyderaf eich bod wedi cyfranogi o’r cyfnodau yma, ac y byddaf yn dal i lwyddo i’ch ysbrydoli yn y ﬂwyddyn
academaidd nesaf! Coﬁwch, os oes gennych syniad am adnodd dewch draw i’m gweld, wedi’r cwbl eu pwrpas yw
eich ysbrydoli chi ac mae eich llais yn bwysig!
Glesni Ellis Williams

DAEARYDDIAETH
CYSTADLEUAETH CREU
LLOSGFYNYDD

TRIP DAEAR I BLAS TAN Y BWLCH
Yng nghanol mis Mawrth, bu criw o’r chweched dosbarth
ddigon ﬀodus i fynd ar drip gyda’r adran Ddaearyddiaeth
draw i Blas Tan y Bwlch, ger Maentwrog. Er yr holl fwynhad a
gawsom, yno i ddysgu a gwneud gwaith maes yr oeddem ni,
wrth i ni astudio afon Cwm Bychan, a oedd yn nalgylch afon
Glaslyn ar ein diwrnod cyntaf, ac yna astudio pentreﬁ
gwledig ar ein hail ddiwrnod.
Wedi i ni gyrraedd y Plas, cawsom groeso cynnes ac i ﬀwrdd
â ni ar y bws mini draw at yr afon. Roedd criw o Ysgol y
Berwyn gyda ni, yn ogystal â thri o Ysgol Bro Ddyﬁ. Wrth
ddechrau cerdded, fe aethom ym mhell ar y blaen wrth i
ﬃtrwydd hogia’ Nant Conwy ddangos gan gyrraedd y copa
ymhell cyn yr ysgolion eraill, a’r haul anhreuliedig yn disgleirio ar ein cefnau.
Er mwyn casglu'r data, cawsom ein gwahanu fewn i grwpiau, a’n cymysgu i fyny, fel ein bod yn gweithio gyda phobl
newydd. Roedd tri grŵp, a phob grŵp gyda phedwar saﬂe'r un i’w wneud. Cawsom oﬀer i’w ofalu am, a
chyfarwyddiadau pendant o sut i’w defnyddio, ac yn sicr nid oedd Mrs Harris, Swyddog Addysg Parc Cenedlaethol
Eryri, ddim am weld neb yn stwﬃo'r ﬀon medr i fyny pen ôl eu ﬀrind! Aethom ymlaen i gasglu'r data drwy fesur
arllwysiad y dŵr, maint a siâp y cerrig o wely’r afon, y dyfnder a’i lled ac yn olaf graddiant pob saﬂe. Roedd angen i
ni fod yn ofalus dros ben rhag llithro, ac roedd popeth yn mynd yn dda tan i mi lithro yn ganol y dŵr, gan wlychu o’n
nghorun i’m sawdl, ond diolch byth roedd hi’n amser ei throi hi yn ôl tua’r Plas.
Cawsom fwyd bendigedig yn y Plas, ond roedd angen gwneud swm enfawr o waith cyfrifo, a dadansoddi ein gwaith
afon, cyn cael ymlacio yn y lolfa. Roedd y gwaith yn cynnwys graﬃau o bob math a gwaith cymhleth felly roedd
angen i ni ganolbwyntio. Yna, cawsom baned yn y lolfa wrth wylio ﬃlm, cyn ei throi hi am y gwely.
Ar ôl noson wych o gwsg, a brecwast gwerth chweil, roedd hi’n amser dechrau tuag at y pentreﬁ. Y pentreﬁ roeddem
yn ymweld â nhw oedd Maentwrog, Trawsfynydd a Gellilydan er mwyn cael ein data cynradd, ac yna er mwyn cael
ein data eilaidd, edrychom ar Benrhyndeudraeth ar y rhyngrwyd. Yn y pentreﬁ yma, roeddem yn cymharu pa mor
wledig yr oeddynt ac yn eu sgorio 0 i 5 ar wahanol rinweddau o’u pentref megis y gwasanaethau oedd ar gael, ei
stad amgylcheddol hi a’r nifer o nwyddau lleol a welwyd yn adeiladau'r pentreﬁ. Cymerodd hyn fore i ni ei wneud,
ac mi roedd yn ddiddorol dros ben, wrth i ni ddysgu fod y pentreﬁ yma yn llawn dirgelwch a chymeriad.
Wedi cinio, roedd gennym ni un darn arall o waith i’w wneud, sef dadansoddi, cymharu â mynd dros ein gwaith.
Roedd hyn yn ddiddorol wrth i farn pob unigolyn fod yn wahanol am ba mor wledig oedd y pentreﬁ, a thoc wedi cryn
ddadl, roeddem wedi gorﬀen, ac mi roedd hi’n amser ei throi hi yn ôl tua Llanrwst.

I greu'r llosgfynydd, dewisais bartner i weithio
gyda hi, sef Mali.
Dros hanner tymor Chwefror, es i dy Mali i greu’r
llosgfynydd. Es i a phaent a ‘cornﬂour’ gyda ﬁ.
Pam gyrhaeddais i dŷ Mali, roedd rhaid i ni gael
hyd i’r cynhwysion i gyd sef, ‘cornﬂour’, dŵr,
glud, halen, papur newydd, potel wag a
chardfwrdd. Toron ni stripiau o gardfwrdd a bâs.
Gludom ni'r stripiau o amgylch y botel i greu
strwythur y llosgfynydd. Yna, gludon ni stripiau
o hen bapur newydd oedd wedi cael ei foddi yn
y cymysgedd o ﬂawd, glud a halen, ar strwythur y llosgfynydd. Rhoesom ni lawer o bapur newydd gludiog ar y
llosgfynydd, yna roedd rhaid aros amser hir iddo sychu.
Ar ôl i’r llosgfynydd sychu, dechreuon ni baentio fo. Rhoddom ni lawr gwyrdd, awyr las, a llosgfynydd brown-llwyd.
Ar ôl i’r paent sychu, ychwanegon ni gerrig, “worry people” mwsog, pabelli a thywod i greu eﬀaith.
Diolch byth, cafon ni gyntaf gydag ein llosgfynydd! Roedd Mali ﬁ yn hapus fel y gog! Cafodd Elain o 9Tudur
drydydd, a chafodd Elgan o’n dosbarth ni ail. Cafom ni gyd lun ac mae’r lluniau ar ﬂaen y dosbarth heddiw….diolch
syr…. I ddathlu, prynodd syr wy Pasg i’r pedwar ohonom ni, diolch!
Cafodd Mali a ﬁ andros o hwyl wrth greu’r llosgfynydd ac roeddem ni wedi dysgu llawer

I Dinorwig o Lanberis

Dyma enwau'r buddugwyr cystadleuaeth creu llosgfynydd i ﬂwyddyn 9:

Mae’r broses yn cychwyn yn Llyn Marchlyn Mawr, y dŵr yn llifo lawr i gael ei bwmpio gan y turbine i greu trydan.
Wedyn mae’r twr yn cael ei symud I Lyn Peris cyn cael ei bwmpio i fyny yn ôl I Lyn Marchlyn Mawr yn defnyddio'r
trydan. Roedd yn daith arbennig, un wnaethom ei fwynhau yn fawr.

Yn sicr, mi fydd y trip yma o fudd i mi, wrth iddo fy helpu i, a gweddill y criw ar gyfer ein harholiadau. Roeddwn i a’r
criw yn sicr wedi mwynhau ein hunain, a hoﬀwn ddiolch i Mr Carwyn Meurig Williams, Pennaeth yr Adran
Daearyddiaeth am drefnu'r trip, i Mrs Pierce am ein cludo yno, ac i Blas Tan y Bwlch am eu croeso cynnes a’u llety
gwych.
Ynyr Wyn. 12D.

Ar y 3ydd o Orﬀennaf, teithiodd blwyddyn 8 i Fynydd Trydan Dinorwig, Llanberis. Roedd y daith yn broﬁad diddorol
a gwych! Taith fythgoﬁadwy! Roedd y siwrne yn un braf - golygfeydd anhygoel o fws Llew Jones.
Wrth I ni deithio o amgylch Mynydd Trydan gwelsom turbine anferth oedd yn troelli yn gyﬂym iawn. Aethom ar fws
Arriva I mewn i’r mynydd gan gael ein tywys o amgylch yn dysgu ﬀeithiau am Dinorwig. Roedd y daith yn un
addysgiadol iawn - pob un ohonom (yn athrawon a disgyblion) wedi dysgu llawer.

1af - Mali Siôn ac Elin Cawley 2il - Elgan Roberts 3ydd - Elain Davies
Alys Erin Hughes 8C
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Art

Dyma enghreifftiau o waith ardderchog y disgyblion Celf
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DYLUNIO A THECHNOLEG

Longyfarchiadau
i Gwen Thomas ac
Elin Arfon
Blwyddyn 13 mae eu prosiect
ar gyfer lefel A
Dylunio a
Thechnoleg wedi
ei enwebu i fynd
i’r Gystadleuaeth
Arloesi ledled
Cymru.

DRAMA
Cafwyd blwyddyn brysur eleni yn yr adran
gyda’r disgyblion yn cael nifer o gyﬂeodd amrywiol.

Teithiau allgyrsiol
Cafodd disgyblion drama blwyddyn 10 i 13
amryw o deithiau allgyrsiol eleni. Bu’r
disgyblion yn gwylio “Taﬂiad Carreg” yn Ysgol
y Moelwyn ym Mis Tachwedd. Buom hefyd
yng Nghanolfan Glasdir Llanrwst yn cefnogi
perﬀormiad o’r ddrama “Dim Diolch” gan
Gwmni Fran Wen.
Ysgrifennodd y disgyblion adolygiadau o’r
perﬀormiadau, dyma rhai o’u barn nhw.
“Mi wnes i wir fwynhau'r perﬀormiad o
“Taﬂiad Carreg” oedd yn llawn egni ac yr
actio oedd yn dda iawn.” (Leah Roberts
Blwyddyn 10.)
“Mi wnes i fwynhau Dim Diolch yn fawr!
Doedd ‘na ddim rhan ohoni ble cefais i fy
niﬂasu na rhan nad oeddwn i’n ei fwynhau.
Mi fuaswn i’n bendant yn argymell i eraill
weld i ddrama.” (Faye Chapman Blwyddyn
10.)

Perfformiadau
cyhoeddus

Ym mis Chwefror gwahoddwyd y cyhoedd i
berﬀormiadau o waith ymarferol 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.
Eleni sefydlwyd Clwb Drama ar ôl ysgol.
Mae gan y clwb dros 30 o aelodau
brwdfrydig ac rwyf yn hynod o falch
ohonynt a’u gwaith caled yn ystod y
ﬂwyddyn. Diolch yn fawr iawn i chi.
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Hanes y Clwb
Drama gan Efa
Celyn
Mi sylwais ar boster yn hysbysebu'r clwb drama o
amgylch yr ysgol ym Mis Medi. Mi benderfynais fynd
iddo oherwydd roedd yn edrych fel hwyl ac mae gen i
ddiddordeb mewn drama a pherﬀormio. Roedd y clwb
yn cael ei gynnal bob nos Iau o hanner awr wedi tri i
hanner awr wedi pedwar, ac mi rydw i yn hynod o falch i
mi ymuno.
Yn ystod y cyfarfodydd cyntaf chwaraewyd llawer o
gemau er mwyn i ni gael dod i adnabod ein gilydd. Fy
hoﬀ gêm oedd “Sblat.” Ond roeddem hefyd yn gweithio
ar ein sgiliau actio, yn creu cymeriadau ac arbroﬁ gyda
meim a symudiadau.
Ar ôl hanner tymor mi fuom yn brysur yn paratoi at
berﬀormiad ar gyfer sioe Nadolig yr ysgol. Mi oeddem
eisiau gwneud perﬀormiad hwyliog oedd yn trafod y
Nadolig mewn ﬀordd wahanol. Mi wnaeth Miss Llio
Japheth ysgrifennu cyﬂwyniad i ni gan wneud yn siŵr
bod gan bawb ddarn. Mi oeddem yn ymarfer
symudiadau fel corws a gwneud yn siŵr ein bod yn
adrodd gyda’n gilydd. Roeddwn i yn chwarae un o’r
bugeiliaid ac mi ges i hwyl yn chwilio am wisg addas i mi
fy hun, sef lliain llestri ar fy mhen a dressing gown.
Mi oeddwn yn nerfus cyn y perﬀormiad oherwydd
roeddwn i fod i gerdded ar y llwyfan gyntaf. Ond mi
aeth yn wych. Mi oedd y gynulleidfa yn chwerthin ac mi
wnaeth bawb fwynhau'r perﬀormiad. Mi gawsom ni
barti Nadolig gyda bwyd a disgo i ddathlu.
Ym mis Ionawr mi gychwynnom ni weithio ar
berﬀormiadau ar gyfer Eisteddfod yr Urdd.
Penderfynom ein bod eisiau gwneud Cyﬂwyniad
Dramatig yn dilyn y thema Grym. Mi wnaeth Miss
Japheth weithio ar y sgript a gofyn barn aelodau'r clwb
am y stori a’r sgript. Roedd y sgript yn son am rym
Cariad a defnyddio'r syniad o Yoda o’r ﬃlm StarWars.
Cychwynnom drwy ddysgu cân a symudiadau gan
ychwanegu at y sgript wrth i ni symud ymlaen. Mi ges i
chwarae rhan Yoda, sef un o brif gymeriadau'r
perﬀormiad. Mi oedd yn hwyl cael gwisgo i fyny a
pheintio fy wyneb yn wyrdd! Fy hoﬀ ran i o’r cyﬂwyniad
oedd y meim make over gan Gok Wan. Mi roeddem yn
llwyddiannus a chael mynd drwodd i’r Eisteddfod
Genedlaethol yn y Bala.
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Roeddem yn cystadlu yn gynnar bore Iau'r Eisteddfod,
gyda phawb wedi gwisgo i fyny mewn lliwiau lliwgar ac
yn llawn cyﬀro. Pan glywom ein bod wedi cael llwyfan
mi aeth pawb i’r ﬀair i ddathlu - gan gynnwys Miss
Japheth! Roeddem i gyd yn hynod o hapus ac yn edrych
ymlaen at gael mynd ar y llwyfan.
Tu ôl i’r llwyfan mi ges i feicroﬀon fy hun. Roedd y
llwyfan yn fawr, ac roedd angen llenwi’r llwyfan.
Perﬀormiodd pawb yn wych, ac roeddem i gyd yn hapus
a balch ar y diwedd. Ar ôl aros yn hir iawn gefn llwyfan
mi dderbyniom ni'r canlyniadau ac mi ddaethom yn
GYNTAF. Roedd pawb yn y paﬁliwn yn gweiddi. Roedd
yn ddiwrnod hir ond roedd o werth o.
Ar ôl yr Eisteddfod roedd y clwb drama yn parhau i
gyfarfod. Mi wnaethom wneud ac addurno masgiau ar
gyfer gymeriadau unigryw ein hunain. Roedd fy masg i
fel un dywysoges. Wedi gwneud y masgiau, dewiswyd
gwisg addas ar gyfer y cymeriadau o’r stordy ddrama. Mi
wnes i ddewis ﬀrog laes binc. Rydym wedi bod yn
gweithio ar greu “silent movie” gan ddefnyddio ein
masgiau a gwisgoedd. Rydym wedi cael cyﬂe i ﬃlmio
gan olygu ein ﬃlmiau ac ychwanegu cerddoriaeth yn y
cefndir.

YR URDD
Eleni, am y tro cyntaf buom yn cystadlu yn y Cyﬂwyniad dramatig yn Eisteddfod yr Urdd.
Ysgrifennwyd y cyﬂwyniad gan Miss Llio Japheth. Roedd 27 disgybl o ﬂwyddyn 7 ac 8
yn perﬀormio yn y cyﬂwyniad, pob un yn rhoi o’i g/orau i’r holl ymarfer ac i’r
cyﬂwyniad terfynol. Buont yn cystadlu ar ddydd Iau'r Eisteddfod gan roi o’n gorau
glas - perﬀormiad ardderchog! Daethom gyntaf yn y
gystadleuaeth - llongyfarchiadau mawr iddynt!

Roedd grŵp arall o ddisgyblion
talentog hefyd yn rhan o’r Urdd - yr Ymgom. Daethant gyntaf yn y
rownd sirol gan deithio i Fala I gystadlu ar ran Conwy. Roedd y
perﬀormiad yn dda iawn, yr adborth yn galonogol ond yn anﬀodus
ni chawsant lwyddiant ar y llwyfan.

Hoﬀai’r Adran Ddrama ddiolch i bob disgybl am eu cyfraniadau ac am
eu amser – rydym yn hynod falch ohonoch!

I orﬀen y ﬂwyddyn mi aeth aelodau o’r clwb i Landudno i
Fowlio deg a chael bwyd i ddathlu'r ﬂwyddyn brysur hon
a llwyddiant yr Eisteddfod. Mi ddaeth Miss Elliw Baines,
Miss Angharad Ellis a Miss Llio Japheth efo ni a chael
hwyl wrth yfed slush. Ac mi wnes i ennill un gêm!
Mae hi wedi bod yn ﬂwyddyn brysur iawn ac rydw i’n
falch iawn a hapus fy mod wedi bod yn rhan o’r clwb
drama. Rydw i’n gobeithio cael ymuno eto'r ﬂwyddyn
nesaf. Mae hi wedi bod yn ﬂwyddyn wych rwyf wedi
cael llawer o gyﬂeoedd gwahanol a llawer iawn o hwyl.
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CERDDORIAETH
Mae hon wedi bod yn ﬂwyddyn brysur iawn yn yr Adran Gerdd. Cychwynnodd y
ﬂwyddyn ar nodyn uchel gyda newyddion o lwyddiant Côr Ieuenctid Dyﬀryn Conwy,
sef côr o ddisgyblion hŷn ac athrawon ifanc yr ysgol, yn Eisteddfod Genedlaethol
Dinbych ddechrau Fis Awst. O dan arweiniad Miss Angharad Ellis ac i gyfeiliant Anwen
Mair daeth y côr yn drydydd mewn cystadleuaeth gref iawn. Roedd y llwyddiant yma yn
sbardun i lawer mwy o ganu gan Gôr Cymysg Hŷn yr Ysgol. Yn wir, yn sgil y llwyddiant yma,
mae’r côr wedi cyfrannu’n helaeth at fywyd yr ysgol a’r ardal trwy gydol y ﬂwyddyn. Rydym yn
lwcus iawn o gael disgyblion mor frwdfrydig ac ymroddgar.
Prif waith allgyrsiol yr Adran yn ystod Tymor yr Hydref oedd paratoi at y Gwasanaeth Carolau, a
gymerodd le yng Nghapel Seion, Llanrwst. Yn ogystal â datganiad gan y Côr Hŷn, cafwyd amrywiaeth
eang o eitemau gan y Côr Iau, Y Parti Bechgyn Iau, y Parti Merched Iau, yr ensemble telynau, a nifer o
unawdwyr a deuawdau. Un o uchafbwyntiau’r noson oedd perﬀormiad o’r gân “Anfonaf Angel” gyda’r Côr Iau
yn cychwyn, a’r Côr Hŷn yn ymuno’n annisgwyl yn y canol i greu eﬀaith wefreiddiol. Daeth y galwad i ni
gyfrannu at nifer o gyngherddau Nadoligaidd eraill hefyd, gan gynnwys noson yng Nghapel Y Tabernacl,
Llanrwst, y Cyngerdd “Wedi’r Ŵyl” ym Mhentrefoelas, a’r noson “Nadolig Llanrwst” ar Sgwâr y Dref.
Ar ôl y Nadolig aethom ati o ddifrif i baratoi ar gyfer
Eisteddfod yr Urdd. Penderfynom gystadlu mewn chwe
chystadleuaeth, ac unwaith eto roedd ymroddiad y
disgyblion at y dasg o ddysgu caneuon oedd weithiau yn
eithaf “tricky” yn anhygoel. Roedd eitemau’r Côr Iau, a’r
partïon merched a’r bechgyn iau, yn sicr yn sialens, ond
cafwyd hwyl ar ddysgu’r darnau “Coch Bach y Bala”, “Oen
Duw” a “Croesi’r Paith”. Trefniant o’r gân “ Cae o Ŷd”
oedd y darn ar gyfer y Côr Hŷn, a threfniant o gân hyfryd
Fiona Bennett, sef “Law yn Llaw”, oedd y darn
gosod i’r merched hŷn. Cafwyd llawer
o hwyl wrth ddysgu’r hen ﬀefryn
“Hen Feic Peniﬀardding fy Nhaid”
i’r hogiau, gyda hwythau yn
dyfeisio symudiadau i gydfynd gyda’r geiriau. Yn y
diwedd, penderfynwyd
peidio â chynnwys y rhan
fwyaf ohonynt!

Ym Mis Mawrth, roedd yr ysgol
yn gyfrifol am Gyngerdd
Blynyddol Capel Melin-yCoed. Roedd hyn yn gyﬂe
gwych , nid yn unig i ymarfer y
darnau i’r corau a’r partïon at
yr Urdd, ond hefyd i nifer o
unawdwyr , deuawdau ac
ensemblau gael proﬁad
ychwanegol o berﬀormio o
ﬂaen cynulleidfa cyn cystadlu
yn Eisteddfod y Sir. Ond roedd
y cyngerdd hwn yn llawer mwy
nag ymarfer! Braint i ni oedd
perﬀormio i gynulleidfa mor
frwdfrydig, mewn capel gyda
chymaint o acwstig da. Roedd
yn gyngerdd coﬁadwy iawn
arall!
Ein perﬀormiad olaf eleni oedd yng Nghymanfa Ganu Eisteddfod Llanrwst yng Nghapel Horeb, lle cyfrannwyd nifer o
eitemau gan griw o rai hŷn yr ysgol, gan gynnwys rhai oedd newydd adael ac wedi dod yn ôl i’n helpu, chwarae teg
iddyn nhw!
Yn ogystal â’r holl ddigwyddiadau allgyrsiol, mae bywyd dydd i ddydd yr Adran wedi parhau fel arfer, gan gynnwys
paratoi disgyblion at arholiadau allanol, gwaith ymarferol gyda dosbarthiadau Cyfnod Allweddol 3, ac ymwneud a’r
athrawon peripatetig, sy’n cyfrannu cymaint at lwyddiant y disgyblion yn eu chwarae a’u canu.
Digwyddiad arbennig eleni oedd ymweliad y pianydd rhyngwladol adnabyddus, Iwan Llewelyn Jones, i’r ysgol i
redeg cwrs undydd i’n Chweched Dosbarth ni a Chweched Ysgol y Creuddyn ar y Consierto i Biano gan Ravel. Roedd
hyn yn broﬁad arbennig o ddefnyddiol i’r disgyblion, ac o’i ganlyniad, roedd ganddynt ddealltwriaeth llawer gwell o’r
gwaith gosod cymhleth hwn.
Un peth newydd eleni oedd y pwyslais sydd yn cael ei roi erbyn hyn ar lythrennedd mewn pynciau megis Cerdd.
Mae’r Adran wedi ymateb yn bositif i’r her yma, ac wedi gweld gwaith ysgrifenedig o safon uchel yn cael ei
gynhyrchu gan nifer fawr o’r disgyblion.
Hoﬀem gael y cyﬂe hwn i ddiolch yn fawr iawn i ddisgyblion yr ysgol, ac i’r rhieni sydd wedi cefnogi CYMAINT ar yr
Adran Gerdd. Heb y fath gefnogaeth, byddai wedi bod yn amhosibl.

Wedi’r holl baratoi, daeth yr
amser i gystadlu. Cafwyd
perﬀormiadau graenus gan bob
côr a pharti yn yr Eisteddfod
Cylch, a hefyd yn Eisteddfod y Sir,
lle cafodd Y Côr Iau a’r Parti Merched Iau, Y Côr Hŷn a’r Partïon Merched a Bechgyn Hŷn y saﬂe
gyntaf. Ymlaen wedyn i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn y Bala, lle nad oedden ni mor
lwcus, yn anﬀodus. Dyna fo - eisteddfod, ynde!
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DISGYBLION BLWYDDYN 7
FFORWM BLWYDDYN
CYFLWYNIAD

TAITH I DE AFFRICA HEFO
‘ONLY KIDS ALOUD’
garchar lle gafodd Nelson Mandela ei garcharu a gweld
ei union gell. Hefyd gwelwyd celloedd y carcharwyr
eraill a chlywed eu hanes hwythau.
Ar ôl cyrraedd yn nol yn Capetown cawsom ymlacio tu
allan yn y tywydd braf ac yna paratoi ar gyfer y cyngerdd
cyntaf a chyhoeddi'r gan newydd Spirit of Hope yn
arbennig i Only Kids Aloud gan Paul Mealor. Yn y
cyngerdd fe ganon ni naw can, mewn amrywiaeth o
ieithoedd gwahanol! Clywsom ni gantorion opera o
Gapetown yn canu unawdau hefyd yn ystod y cyngerdd
ac roeddent yn ardderchog.
Yn nol yn Ebrill cefais i Elenid ac Efa gyﬂe i fynd ar daith
i Dde Aﬀrica hefo Only Kids Aloud. Mae’n rhaid i mi
gyfaddef fod hwn wedi bod yn un o broﬁadau mwyaf
gwerthfawr dwi erioed wedi ei gael. Cychwynnon ni ar y
daith ar y 29 o Ebrill. Roedden ni i gyd yn cwrdd yn
Llandudno, lle'r oedd yna fws yn ein cwrdd i fynd a ni i
Heathrow, Llundain. Wedi cyrraedd yma, cychwynnon ni
ar ein taith o tua 16 awr ar awyren i De Aﬀrica, gan
stopio yn Dubai ar y ﬀordd. Roedd hon yn daith hir a
blinedig.

Mae blwyddyn saith wedi hedfan heibio ac mae’n rhaid dweud ein bod wedi mwynhau ein hunain yn fawr. Rydyn ni
wedi cael llawer o gyﬂeoedd gwych yn ystod y ﬂwyddyn. Roedd pawb yn poeni rhywfaint am ddod i fyny i’r ysgol
Uwchradd, ond, ni chawsom ni broblem o gwbl setlo i mewn.
Roedd hyn yn bennaf am ein bod wedi cael diwrnod ymweld llwyddiannus ym mis Hydref, a hefyd diwrnod ymweld
llawn arall ym mis Meheﬁn felly roedd pawb yn gwybod ei ﬀordd rownd yr ysgol. Cawson ni hefyd 2 ddiwrnod o
weithgareddau ym mis Medi, a oedd yn ﬀordd wych o ddod i wneud ﬀrindiau newydd ac adnabod ein tiwtor
dosbarth a disgyblion eraill y dosbarth! Roedd pawb yn glen yn ogystal â’r athrawon ac roedd yn hawdd iawn
gwneud ﬀrindiau newydd.
Ar gychwyn y ﬂwyddyn aethom am drip i Glan Llyn i aros am 2 noson, a gwneud gweithgareddau trwy gyfrwng y
Gymraeg. Cawsom ni lawer o hwyl ac oherwydd ei fod wedi digwydd yn gynnar yn y ﬂwyddyn, roedd yn gyﬂe gwych
eto i wneud ﬀrindiau newydd a chymysgu a disgyblion o ddosbarthiadau eraill. Gwnaethom weithgareddau fel
canŵio, wal ddringo, cwrs rhaﬀau, noﬁo, raﬀt, a llawer iawn mwy.
Ar ddiwedd y ﬂwyddyn cawsom gyﬂe gwych i wneud dvd i ﬂwyddyn 6 sydd yn do di fyny eleni, er mwyn iddyn nhw
gael blas ar yr ysgol. Yn y dvd roeddem yn dangos y wisg ysgol ar wisg ymarfer corﬀ, ein barn ni am yr ysgol, lluniau
disgyblion pob dosbarth a llawer iawn mwy. Cawson ni lawer o hwyl yn gwneud hyn!
Mae hon wedi bod yn ﬂwyddyn lwyddiannus, ac edrychaf ymlaen ym mis medi i fynd ymlaen i ﬂwyddyn 8!
Angharad Butler.
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Wedi cyrraedd De Aﬀrica, aethon ni i’r gwesty ac roedd
yna barot doniol yn y fynedfa yn aros amdanon ni!.
Roedd pawb wedi dotio ato! Roedden ni yn aros yn
Capetown yn y gwesty Capetonian. Wedi i ni gael cyﬂe i
ymlacio a dod dros y daith, cawson weld ein lloﬀtydd a
pwy roedden yn rhannu gyda. Yna cafwyd swper yn y
gwesty a sypreis neis sef cyfarfod a Bryn Terfel!! Ar ôl
gorﬀen ein bwyd aethom yn syth nol i’n lloﬀtydd a
chysgu am y noson.
Y diwrnod canlynol fe godwyd yn gynnar a chael
brecwast lawr yn y gwesty, a cherdded i’r Artscape ble
roeddwn yn cael ein hymarfer cyntaf gydag ein
harweinydd newydd, cerddorfa, côr opera o Gapetown a
Bryn Terfel. Ar ôl cinio aethom i ymweld â phengwiniaid
gwyllt Aﬀrica ar y traeth yn Boulders. Ar y ﬀordd cafwyd
gweld olygfa brydferth Capetown a Table Mountain. Yn
Boulders roedd plant bach tlawd Aﬀrica yn cardota gan
ddawnsio a chwarae drymiau Aﬀricanaidd. Roedden
nhw wedi gwisgo fyny yn lliwgar iawn ac wedi peintio ei
wynebau i dynnu llygad. Ar ôl y diwrnod prysur hwn
cafodd bawb sglodion gan nad oedd neb yn hoﬀ iawn o’r
bwyd Aﬀricanaidd!
Dydd Gwener cawsom egwyl o ymarfer yn y bore gan
fynd ar daith fythgoﬁadwy i Robben Island i ymweld â
chell Nelson Mandela!! Aethom ar y cwch ar hyd ym mor
gan weld morloi a dolﬃn ar y ﬀordd. Yna cyrhaeddon yr
ynys a chael taith o amgylch yr ynys. Yna aethom i

Dyma ein diwrnod olaf ein trip felly fe baciodd pawb gan
ein bod yn gorfod gadael yn gynnar y bore wedyn.
Aethom i ymarfer wedyn yn yr Artscape. Ni wnaethom
lawer ond ymarfer y diwrnod hwn. Pan ddaeth yn amser
i ganu eto yn yr ail gyngerdd roedd pawb yn drist gan ein
bod ni’n gadael Capetown. Fe ganodd pawb yn grêt yn y
cyngerdd ond roedd llawer o grio i weld gan rai aelodau.
Yna cafwyd canu ein hoﬀ gan ‘When i grow up’ o’r sioe
gerdd Matilda yn yr ‘VIP Lounge’ i rieni oedd yno ac
artistiaid o’r cyngerdd. Cawsom luniaeth yno a thynnu
lluniau gyda’r unawdwyr ac aelodau o gôr yn Capetown,
a chafwyd cyfarfod ar brif actor o’r Fﬁlm Merlin.

Y bore olaf fe godwyd yn gynnar iawn a gadael am y
maes awyr. Fe aethom i siop yn y maes awyr ‘Out of
Aﬀrica’ i brynu ‘souvenirs’ ac anrhegion i deulu a
ﬀrindiau.
Ond ar ein taith adref aeth ychydig o’r plant yn sâl, a
chredwyd bod y cwmni awyrennau wedi rhoi gwenwyn
bwyd i ni. Yna cyrhaeddwyd yn ôl adref yn saﬀ, ac yn
falch iawn o weld ein teulu! Taith fythgoﬁadwy!
Efa Celyn (blwyddyn 8), Elenid Alun (blwyddyn 8) a
Modlen Alun (blwyddyn 7)
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URDD

Hefyd yn yr wythnos sgiliau, cawson ni ‘Glwb Fﬁlm’! Ar ôl
gwylio’r ﬃlm, roedd rhaid i ni ysgrifennu adolygiad
ohono. Rhoddodd hyn y cyﬂe i ni ddysgu yn iawn sut i
ysgrifennu adolygiad mewn ﬀordd ddiddorol iawn! Mi
wnaethom ni wylio ‘Frozen’ a ‘Hunger Games.’ Roedd
pawb wedi mwynhau.
Ar y cyfan, roedd yr wythnos sgiliau yn wych!
Elliw Ford a Alex Winestein 7M

WYTHNOS
WEITHGAREDDAU
Bu llawer o ddisgyblion blwyddyn 7 yn cystadlu eleni yn
Eisteddfod yr Urdd yn y Bala. Rydw i a’r disgyblion eraill
wedi mwynhau'r proﬁad yn fawr iawn, ac yn edrych
ymlaen at y tro nesaf yn barod!
Aeth nifer o gystadlaethau drwodd i’r Bala - parti
bechgyn 7-9, parti merched 7-9, côr 7-9, ymgom 7-9 ar
gyﬂwyniad dramatig 7-9. Gyda’r gystadleuaeth yma,
cawson ni'r wobr gyntaf! Roedd cael bod ar y llwyfan yn
anrhydedd mawr, ac yn broﬁad bythgoﬁadwy.

Roedd wythnos gweithgareddau yn un o uchafbwyntiau
ein blwyddyn gyntaf yn Ysgol Dyﬀryn Conwy! Doedd dim
un diwrnod diﬂas! Roedd yn wythnos yn gyﬂe gwych i
wella ein sgiliau cyd-weithio hefo disgyblion eraill.
Roedd llawer iawn o wahanol weithgareddau yn cael ei
gynnal drwy’r wythnos, o greu pypedau i adeiladu raft
yng Nglan-llyn. Cymerodd pob un disgybl rhan ym mhob
un gweithgaredd yn ystod yr wythnos.

Gruﬀudd Edwards 7M

Roedd yr wythnos sgiliau yn wythnos wych a roddodd
llawer iawn o broﬁadau i ni. Cawsom hefyd y cyﬂe i gydweithio gyda disgyblion o ddosbarthiadau eraill. Y
gweithgaredd cyntaf yn yr wythnos sgiliau oedd y trip i
Feddgelert ac i gastell Dolwyddelan. Yn gyntaf, aethom
ni i Feddgelert. Roedd ymweld â lle mor heddychlon a
distaw yn broﬁad bythgoﬁadwy. Wrth gerdded tuag at y
bedd, teimlais ias oer yn mynd lawr fy nghefn. Ar y bedd,
ymddengys stori Gelert a oedd wedi ei ysgrifennu’n
fanwl iawn. Darllenodd yr athro'r stori. Cawsom ni hufen
ia hyfryd mewn siop yn y pentref a’i fwyta yng nghwmni’r
coed.
Wedyn, aethom ni i gastell Dolwyddelan a oedd ar ben
bryn uchel. Castell Dolwyddelan yw un o’r cestyll prin
sydd heb di ei wneud i fyny. Roedd llawer o wybodaeth
am Llywelyn Fawr yno a oedd yn ddiddorol iawn yn fy
marn i. Roedd y castell yn uchel iawn - roedd yn a chyﬂe
i gerdded i’r top, ond ni feiddiodd rhai plant i fynd i fyny.
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Diwrnod
Mabolgampau!

Ar y dydd Mercher roedd y daith gerdded 7 milltir yn
cymryd lle. Roedd yn ﬂinedig ond cawson ni llawer iawn
o hwyl. Roedden ni yn cerdded mewn grwpiau i fyny at
goedwig Gwydir. Unwaith redden ni wedi cyrraedd y
goedwig roeddwn yn cael bwyd a diod cyn cychwyn ar
ein taith yn nol i lawr. Roedd y tywydd yn fendigedig a’r
haul yn tywynnu!

Roedd diwrnod mabolgampau yn wych! Roedd yr haul
yn gwenu a braf oedd gweld pawb yn frwdfrydig i
gystadlu! Roedd yna amrywiaeth o gystadlaethau ac
roedd rhywbeth ar gyfer pawb - ras 100m, 200m,
300m, 800m, naid hir, shot put a phicell. Mi wnaeth un
disgybl i ﬂwyddyn, sef Tomos Land 7T guro record ar y
gystadleuaeth 800 metr.

Diwrnod 4:
Eisteddfod Llangollen
Roedd ymweld ag Eisteddfod Llangollen yn broﬁad
gwych llawn cyﬀro! Roedd yr haul yn tywynnu a
chawsom gyﬂe i werthfawrogi traddodiadau
diwylliannau gwahanol a chael hufen iâ neis!!

Diwrnod 5: Glan Llyn

Ar ein diwrnod olaf redden ni yn lwcus iawn i gael
ymweld ag Glan-llyn. Yn ein barn ni, hwn oedd daith
gorau'r wythnos! Fe adeiladwn raft, canwio a dringo!
Hefyd fe gawsom gyﬂe i neidio fewn i'r llyn!! Roedd yn
daith ardderchog ac yn llawn hwyl!
Rydyn ni yn edrych ymlaen yn fawr at weithgareddau
blwyddyn nesaf!!!
Heledd, Gwen, Siwan

Ar ddiwedd y tymor, cawsom y pleser o fynd i fowlio deg
i Landudno am ein holl waith caled ac ein cyfraniad i’r
Urdd. Cawsom lawer o hwyl ac i orﬀen y noson aeth
pawb i McDonalds fel ‘treat’ i swper.

WYTHNOS SGILIAU

Diwrnod 3:
Taith Gerdded

Diwrnod 1:
Gweithgareddau
5x60 a chreu pypedau

Am yr hanner cyntaf o’r ddiwrnod cawsom ni gyﬂe i greu
pypedau gyda Gruﬀ Wyatt. Yna, yn y prynhawn cawsom
y cyﬂe i fynd allan i’r haul i ddysgu a datblygu ein sgiliau
hoci, rygbi a thennis!
Diwrnod llwyddiannus ac amrywiol iawn, ac roedd y
tywydd yn fendigedig!

Diwrnod 2: Criw Craidd
Ar ein hail ddiwrnod fe ddaeth criw o bobl atom ni i
siarad gyda ni am wasanaeth tân, diogelwch ar y ﬀordd,
womens aid, y groes goch, asiantaeth safon bwyd,
gwasanaeth heddlu ac afonydd ar dymhorau. Roedd
pob un sesiwn yn para 25 munud. Yn y prynhawn fe
gawsom gyﬂe i berﬀormio sioe gydag ein pypedau a
wnaethom ni ar y dydd llun. Datblygodd hyn ein sgiliau
o gyd-weithio gydag eraill a chael hyder.

Dominique Jones oedd yr unig eneth un Bl.7 a gymerodd
rhan yn y 800m y ﬂwyddyn yma, ac mi gafodd hi'r 4ydd
wobr.
Fe wnaeth Lowri Everiss a Tom Cawley ennill tarian am yr
athletwraig ac athletwr gorau ym mlwyddyn 7 - dyma eu
llwyddiannau nhw:
Lowri Everiss: 1af 100m, 1af 200m, 1af 300m, 1af naid
hir, 2il picell.
Tom Cawley: 2il 100m, 1af 200m, 1af 300m, 3ydd 800m,
1af naid hir, 2il picell.
Dyma oedd canlyniadau disgyblion blwyddyn saith y
diwrnod arbennig yma:

CYSTADLEUAETH

BECHGYN

MERCHED

Ras 100m

1af - Llŷr Cawley
2il - Tom Cawley
3ydd - Cieran Kelly

1af - Lowri Everiss
2il - Dominique Jones
3ydd - Heledd Hughes

Ras 200m

1af - Tom Cawley
2il - Tomos Land
3ydd - Dylan Jones

1af - Lowri Everiss
2il - Dominique Jones
3ydd -

Ras 300m

1af - Tom Cawley
2il - Tomos Land
3ydd - Gruﬀydd Edwards

1af - Lowri Everiss
2il - Dominique Jones
3ydd - Modlen Alun

Naid Hir

1af - Tom Cawley
2il - Llŷr Cawley
3ydd - Dylan Jones

1af - Lowri Everiss
2il - Alaw Thomas
3ydd - Catherine Fenner

Picell

1af - Dylan Jones
2il - Tom Cawley
3ydd - Sam Jones

1af - Catherine Fenner
2il - Lowri Everiss
3ydd - Alaw Thomas

Pwysau

1af - Dylan Jones
2il - Sam Jones
3ydd - Llŷr Cawley

1af -Catherine Fenner
2ill - Elliw Jones
3ydd - Heledd Hughes

Naid Uchel

1af - Tomos Land
2il - Cieran Kelly a Dylan Jones

1af – Heledd Hughes
2il - Catherine Fenner
3ydd - Gwen Arfon

LLONGYFARCHIADAU MAWR I BAWB A GYMERODD RAN!
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CYSTADLAETHAU
CELF

CYNGOR YSGOL
Y ﬂwyddyn hon mae’r Cyngor ysgol wedi bod yn gwella'r
ysgol drwy gryfhau sgiliau iaith fel treiglo ac atalnodi.
Mae ein hiaith wedi gwella dros y ﬂwyddyn ac rydym
wedi cyfrannu llawer iawn i strategaeth llythrennedd yr
ysgol.
Dyma rai o’n llwyddiannau eleni a’r pethau yr ydyn ni
wedi cyfrannu atyn nhw:
• bocs DAL PELI NEWYDD
• LLAIS PAWB WEDI CAEL EI GLYWED
• DOD A’R HYN RYDYM NI WEDI TRAFOD I FFORWM
BLWYDDYN
• Y CHWECHED WEDI PAENTIO’R BLOC YN FWY SMART
Pethau rydym yn falch ohonynt:
Daeth llawer o ymwelwyr i’r ysgol eleni i ymweld â ni,
dathlu ein llwyddiannau a’n holi am sut rydym yn dysgu.
Gofynnwyd cwestiynau i’r Cyngor Ysgol a gydag
adroddiad ardderchog mae pawb, gan gynnwys y Cyngor
Ysgol yn wen o glust i glust!

Mae’r ﬂwyddyn yma wedi bod yn wych, rydym wedi
mwynhau ein hunain yn fawr yn y gwersi Celf. Mae pawb
ym mlwyddyn saith wedi cael y cyﬂe i gystadlu mewn
nifer o gystadlaethau amrywiol ac wedi bod yn hynod o
lwyddiannus dros y ﬂwyddyn. Un o’r cystadlaethau a
wnaethon ni gystadlu ynddo oedd cystadleuaeth celf
prifysgol Bangor. Mi wnes i a Gwen Arfon gael cyntaf ac
ail am wneud patrwm naturiol. Cawsom dicedi i fynd i’r
Gelli-gyﬀwrdd fel gwobr a thrip i fy nosbarth i fynd i
Brifysgol Bangor, i neud celf trwy’r dydd gyda Bedwyr
Williams! Roedd hwn yn broﬁad gwych ac mi wnaethon
ni fwynhau yn fawr! Cafodd ein gwaith ei arddangos
mewn arddangosfa celf i bawb ei weld ym Mangor, roedd
hyn yn foment balch iawn.
Rydyn ni hefyd wedi cystadlu yn yr Urdd. Cafodd
Modlen Alun 2il drwy Gymru gyda’i gwaith 3D a
wnaethom yn yr ysgol. Hefyd da iawn i Amber Lloyd. Mi
gafodd hi 3ydd wobr yn y gystadleuaeth ‘Cerdyn Nadolig
Llanrwst’. Cafodd hi £10 a’r cyﬂe i roi goleuadau'r
goeden Nadolig Llanrwst ymlaen. Cafodd Alun Owen
hefyd 2il yn y gystadleuaeth a chafodd o £20.
Mae yna lawer wedi ennill cystadleuaeth celf dylunio
cerdyn Nadolig ar gyfer y Sioe Frenhinol y ﬂwyddyn yma
hefyd. Allan o 9 saﬂe, enillodd disgyblion blwyddyn saith
2 wobr a disgyblion blwyddyn 8 a 9 3 gwobr. Rydym yn
edrych ymlaen at glywed am ganlyniadau cystadleuaeth
ﬀotograﬃaeth ar gyfer y sioe frenhinol eleni, yn ogystal
â’r gystadleuaeth dylunio masgot i elusen Awyr Las.
Blwyddyn lwyddiannus yn y byd Celf!
Charlotte Griﬃths 7P
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Blwyddyn 8
Bu Blwyddyn 8 eleni yn ﬂwyddyn ddiddorol a phrysur
iawn i nifer o ddisgyblion. Cafwyd amrywiaeth eang o
lwyddiannau yn academaidd a phynciol yn ogystal â
mewn meysydd allgyrsiol. Cychwyn gwahanol iawn oedd
i’r ﬂwyddyn wrth i’r disgyblion gyrraedd ym mis Medi
gyda phroﬁadau gwych o Flwyddyn 7 a chanddynt hyder
wrth ddechrau ar ﬂwyddyn ﬀres yn Ysgol Dyﬀryn Conwy.
Cafodd y disgyblion broﬁadau amrywiol, yn cynnwys
cystadlu yng Nghwis Rhaglen Graidd yr Heddlu, serennu
ar Stwnsh Sadwrn, a magu cyfrifoldebau wrth gynrychioli
eu blwyddyn yn y Fforwm Blwyddyn ac ar y Cyngor Ysgol.
Dyma gyfraniadau rhai o ddisgyblion y ﬂwyddyn fu’n
ddiwyd iawn eleni!

gan Mrs Fﬁon Jones ac roedden yn ddigon ﬀodus o gael
cymorth P.C. Meirion Williams i esbonio rheolau’r cwis yn
fanylach. Roedd rhaid i bawb adolygu pob noson tan y
cwis a’r peth anoddaf oedd coﬁo’r atebion!
Cyn y cwis roedden ni yn nerfus iawn oherwydd roedd y
timau eraill yn edrych yn broﬁadol iawn, ond wrth i’r
cwestiynau fynd yn eu blaen sylweddolon fod gennym ni
siawns go dda i ennill y cwis er ei fod yn eithaf heriol. Ar
ôl gwneud ein rhan, arhoson ni’n eiddgar am y
canlyniadau. Roedden ni’n falch iawn o gynrychioli Ysgol
Dyﬀryn Conwy gan ddod yn ail trwy Gonwy gyfan.
Roedd yn broﬁad gwerth chweil ac rydym i gyd wedi
dysgu llawer o bethau fydd yn ddefnyddiol iawn yn y
dyfodol.”

Hoﬀwn fanteisio ar y cyﬂe hwn i ddymuno pob lwc i
bawb ar weddill eu taith trwy’r ysgol ac yn enwedig yn
ystod y ﬂwyddyn i ddod ym Mlwyddyn 9.
Mrs Fﬁon Jones, Pennaeth Blwyddyn 8

Y FFORWM BLWYDDYN
A’R CYNGOR YSGOL

Clwb Rygbi
Nant Conwy
Mae llawer iawn o hogiau blwyddyn saith yn aelodau
brwdfrydig iawn o Glwb Rygbi Nant Conwy. Cawson ni
dymor gwych efo Nant Conwy o dan 12! Yng
Nghynghrair Eryri, collon ni ddwy gêm yn erbyn Pwllheli,
cawsom ddwy gêm gyfartal ac ennill pob gêm arall.
Diwedd y tymor enillon ni dwrnamaint ym Mae Colwyn a
churo yn y rownd derfynol o un cais i ddim yn erbyn Yr
Wyddgrug! Mae gennym ni'r rheng ﬂaen orau yng
nghynghrair Eryri. Mae gennym ni dim cryf a chyﬂym
iawn!
Llŷr Cawley 7P

CWIS RHAGLEN GRAIDD
YR HEDDLU
Llongyfarchiadau i dîm Blwyddyn 8 ar ddod yn ail yng
nghystadleuaeth Cwis yr Heddlu a gynhaliwyd yn Ysgol
Dyﬀryn Conwy.
Derbyniodd aelodau’r tîm, Fﬁon Cash 8 Machno, Niamh
Mainstone 8 Garmon, Heledd Roberts 8 Garmon, Abbie
Wilding 8 Pandy ac Alys Hughes 8 Garmon dystysgrif a
thocyn sinema yr un a siocled i’w rhannu! Cyﬂwynwyd y
gwobrau iddynt gan PC Meirion Williams a Mr John
Roberts.
Dyma Heledd Roberts ac Alys Hughes yn adrodd eu
proﬁadau.
“Roedd y proﬁad o fod yn rhan o Gwis Rhaglen Graidd yr
Heddlu yn broﬁad diddorol iawn. Dysgom lawer o
bethau newydd nad oeddem yn ei wybod o’r blaen. Yn
gyntaf, cawsom ni chwe llyfr i’w darllen ac i’w hadolygu

Ifan Prys Jones 8 Pandy
Fy rôl i yn y Fforwm Blwyddyn yw’r Cadeirydd. Rwyf
hefyd wedi fy ethol i gynrychioli Blwyddyn 8 ar y Cyngor
Ysgol. Felly, ﬁ yw’r negesydd sy’n trosglwyddo’r hyn a
drafodwyd ar y Fforwm Blwyddyn i’r Cyngor Ysgol, yn
ogystal ag o’r Cyngor Ysgol yn ôl i’r Fforwm. Rwyf wedi
mwynhau’r proﬁad yn fawr ac rwyf yn fwy na pharod i
wneud fy rhan ym Mlwyddyn 9 hefyd.
Harrett Williams 8 Cennin
Eleni bûm i’n cynrychioli fy nosbarth, 8 ar y Fforwm
Blwyddyn. Mi drafodon ni amryw o faterion, yn cynnwys
yr hyn y buasai’r disgyblion yn hoﬃ yn yr ysgol a sut y
gallem ni wella’r ysgol. Yn fy rôl i mae gofyn i mi drafod y
syniadau gyda gweddill 8 Cennin a mynd â’r syniadau
hynny at y Fforwm Blwyddyn i’w trafod.
Harry Hughes 8 Cennin
Rydym ni wedi trafod gwahanol syniadau eleni yn y
Fforwm Blwyddyn. Roedd llawer o’r syniadau’n ymwneud
â sut i wella gweithgareddau amser cinio. O ganlyniad i
hynny, mae’r ysgol yn darparu peli pêl-droed a rygbi ar
gyfer disgyblion yn ogystal â gweithgareddau
cymdeithasol eraill megis Clwb Fﬁlm. Dw i’n meddwl ein
bod ni wedi trafod syniadau da ac wedi eu hanfon
ymlaen i Gyngor yr Ysgol.
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PROFIADAU 8 PANDY

STWNSH SADWRN
Dyma adroddiadau
rhai o ddisgyblion 8
Pandy am eu
proﬁadau ym
Mlwyddyn 8.

Dyma adroddiadau rhai o ddisgyblion 8
Pandy am eu proﬁadau ym Mlwyddyn 8.
“Dwi’n teimlo bod Blwyddyn 8 wedi
gwibio heibio ac rwyf wedi mwynhau’n
fawr iawn. Dyma fy uchafbwyntiau i.
Rwyf wedi bod yn y Cyﬂwyniad Dramatig
gan gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Y
Bala ac wrth gwrs ymddangos ar y
llwyfan a chael y wobr gyntaf! Rwyf
hefyd wedi cael proﬁadau arbennig yn yr ysgol wrth fwynhau a chymdeithasu efo ﬀrindiau.”
Elenid Alun
“Ym Mlwyddyn 8, un o fy uchafbwyntiau i oedd cael mynd i weld dwy gêm bêl-droed sef Everton yn erbyn Arsenal a
Manceinion Unedig yn erbyn Everton. Yn ogystal â hyn, roeddwn i a fy ﬀrindiau wedi bod yn cymryd rhan mewn
gweithgareddau 5x60.
Ar ddechrau’r ﬂwyddyn cefais gyﬂe i fynd i weld y ras feicio Tour de Britain. Tua diwedd y ﬂwyddyn byddaf i a fy
ﬀrind Sam yn mynd i Wlad Belg a Ffrainc.
Roedd timau Blwyddyn 8 yn llwyddiannus iawn mewn chwaraeon eleni gyda thîm pêl-droed y merched yn
chwarae’n wych a thîm rygbi’r bechgyn hefyd yn llwyddiannus.
Rhaid peidio ag anghoﬁo ‘chwaith am ein llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd gyda’r Cyﬂwyniad Dramatig yn
fuddugol.”
Meilyr Williams
“Mae Blwyddyn 8 wedi bod yn ﬂwyddyn dda! Dwi wedi mwynhau llawer o bethau sef, cystadlu yn Nhwrnamaint
Cymru gyda’r tîm pêl-droed i ferched gan gyrraedd yr wyth olaf a’r gêm olaf yn agos iawn!
Mwynheais y daith sgïo i Awstria oedd yn wych! Cefais gyﬂe i gyfarfod llawer o bobl newydd a chael proﬁadau
anhygoel.
Dwi wedi cael hwyl ym Mlwyddyn 8 ac rydw i’n edrych ymlaen eto at ddiwrnod y Mabolgampau.”
Caitlin Thomas
“Mae’r amser wedi hedfan ers i mi ddechrau yn Ysgol Dyﬀryn Conwy yn y ﬂwyddyn newydd. Rydw i wedi gwneud
llawer o ﬀrindiau newydd ac wedi bod yn hapus iawn. Mi wnes i fwynhau mynd i Alton Towers yn ystod y gwyliau
Pasg. Roedd hynny’n llawer o hwyl! Rydw i’n edrych ymlaen at yr wythnos weithgareddau, maen nhw’n dweud bod
honno’n gyﬀrous iawn.
Hyd yma, mae Ysgol Dyﬀryn Conwy wedi bod yn anhygoel ac rydw i’n bendant yn edrych ymlaen at Flwyddyn 9.”
Ella Murphy
“I ddweud y gwir mae’r ﬂwyddyn wedi hedfan heibio a dwi’n siŵr bydd pawb yn cytuno wrth i mi ddweud bod y
ﬂwyddyn hon wedi bod yn brysur iawn gyda llawer o lwyddiannau i bawb yn ystod y ﬂwyddyn.
Dangosodd yr Arolwg pa mor dda yw Ysgol Dyﬀryn Conwy, yn arbennig Blwyddyn 8. Gweithiodd pawb yn galed
iawn a dyna sut y cafwyd adborth mor dda.
Cawsom lawer o gyﬂeoedd gwahanol eleni gydag amrywiaeth eang o glybiau at ddant pawb!”
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Cafodd criw o Flwyddyn 8 gyﬂe arbennig ac unigryw iawn ym mis
Meheﬁn sef cael ymddangos ar raglen Stwnsh Sadwrn ar S4C.
Rhoddwyd y cyﬂe i’r holl ddisgyblion gymryd rhan ond y rhai
lwcus oedd, Efa Celyn Davies, Amy Francis, Cail Jones, Trystan
Jones a Tyler Griﬃths ac aethant yr holl ﬀordd i Gaerdydd er mwyn
ﬃlmio’n fyw ar y rhaglen ar fore Sadwrn. Wrth gwrs, roedd rôl
Iwan Owen, Aeron Jones, Sally Murray, Mali Cotcher a Fﬁon Cash
hefyd yn allweddol wrth iddyn nhw gael eu ﬃlmio yn yr ysgol er
mwyn paratoi eitemau a chwis ‘Ffrindiau Ffab’ i’w chwarae’n fyw
gan y disgyblion yn y stiwdio. Dyma hanes y proﬁadau anhygoel!
“Wel, roedd yn daith hir i lawr i’r De am bedair awr yn y car! Pan
gyrhaeddon y gwesty aethom yn syth am fwyd ac roeddwn i’n
llwgu ar ôl y siwrnai bell. Wrth gwrs, roedd rhaid cael gwely cynnar gan fod angen codi gyda’r wawr er mwyn
cyrraedd stiwdio Stwnsh Sadwrn. Mwynheais y proﬁad ar y rhaglen, roedd digon o hwyl a chwerthin i’w gael gyda
chystadlaethau, jôcs, direidi Jac Russell ac wrth gwrs y stwnshio!”
Trystan Jones
“Ces i fy newid i fod ar y rhaglen deledu, Stwnsh Sadwrn, ac roedd hi’n broﬁad gwych cael cwrdd â’r criw. Ces i
gymryd rhan mewn amryw o weithgareddau; rhai o fy hoﬀ rai oedd Jac yn y Bocs a Ffrindiau Ffab. Buaswn i wrth fy
modd yn cael cyﬂe i wneud rhywbeth tebyg eto.”
Amy Francis
“Cefais i a fy ﬀrindiau ein dewis i ﬃlmio ar gyfer Stwnsh Sadwrn yn yr ysgol gyda Kate ac Arwel. Roedden ni’n ﬃlmio
trwy’r dydd! Aethon ni allan i ddangos ein talentau unigol gan fwynhau’n fawr. Ar ôl cinio, roedden ni’n ﬃlmio yn y
dosbarth yn siarad am y criw oedd yn mynd i’r stiwdio yng Nghaerdydd. Roedden ni’n paratoi cwis ar eu cyfer sef
“Ffrindiau Ffab” ac yna’n penderfynu pwy oedd am gael eu stwnshio’n fyw ar y teledu… Tyler druan!
Rydw i’n ddiolchgar iawn am y cyﬂe i gael y proﬁad o ﬃlmio a gweithio gyda S4C, hoﬀwn gael y cyﬂe yma eto yn y
dyfodol.”
Fﬁon Cash
“Enw’r ymwelwyr a ddaeth i’r ysgol oedd Kate ac Arwel gyda’i gamera. Yn ystod y bore roedden ni allan yn yr awyr
agored yn ﬃlmio beth roedden ni’n hoﬃ ei wneud mewn gwahanol lefydd, wrth yr afon hyd yn oed! Yna, symudon y
ﬃlmio tu fewn gan ddweud ychydig am y pump oedd yn teithio i’r stiwdio yng Nghaerdydd a thynnu ystumiau
doniol i’r camera. Wrth gwrs, ni oedd yn cael dewis pwy oedd yn cael ei stwnshio, a’r person hwnnw oedd Tyler. Ych
a ﬁ!

BLWYDDYN 9
PÊL DROED
YN GWNEUD
Fy enw i ydy Sam Roberts, rydw i ym Mlwyddyn 9 ac yn
pêl droed. Rydw i’n chwarae pêl droed ers
GWEITHGAREDDAU fyhoﬃmodchwarae
i’n 5 oed. Rydw i’n 14 oed rŵan. Pan oeddwn i’n
8 oed, ces i fy narganfod gan Wrecsam ac mi fûm i’n
DIFYR Y TU ALLAN
chwarae gyda nhw tan cyn y Nadolig eleni. Rydw i’n
chwarae gyda Chlwb Pêl Droed Cei Conna rŵan. Ar ôl
I’R YSGOL!
hanner tymor gyda Chei Conna, bûm i’n chwarae yn
Dyma rai enghreiﬀtiau:

Fy enw i ydy Loui, rydw i’n chwarae fel gôl geidwad ar
gyfer tîm Cyﬀordd Llandudno dan 14 hŷn ac ar gyfer tîm
dan 14 oed Sir Conwy. Mi ges i dymor da iawn gyda
Chyﬀordd Llandudno eleni, mi enillon ni’r gynghrair,
cwpan y gynghrair a daethom ni’n ail yng Nghwpan
Arfordir Gogledd Cymru. Eleni, fu’r sir ddim yn chwarae
llawer o gemau ond mae disgwyl llawer mwy o bêl droed
y ﬂwyddyn nesaf felly rydw i’n edrych ymlaen at hynny.
Rydw i wedi mwynhau’r pêl droed yn fawr eleni ac rydw
i’n gobeithio dal i chwarae am ﬂynyddoedd i ddod
Loui Harris 9 Pandy

Rowndiau Terfynol Cymru eleni. Fy llwyddiant pêl droed
mwyaf oedd mynd i lawr i’r de pan oeddwn i’n 9 oed,
gyda Sir Conwy. Cawsom ni’n enwi'r sir gorau yng
Nghymru. Rydw i’n mwynhau chwarae gan fod hynny’n
hwyl ac yn fy nghadw i’n heini.
Sam Roberts
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HEBOGYDDIAETH

Mi daniodd fy niddordeb i mewn hebogyddiaeth ar ôl i
mi ymweld â Fferm Bodafon gyda fy mam a’i chyfaill,
Rob. Rydw i wastad wedi mwynhau gweld adar yn hedfan
a’r berthynas rhwng yr aderyn a'r hyﬀorddwr. Mae fy
nhylluan wen i gen i ers dros ﬂwyddyn bellach. Rydw i’n
ei magu hi ers ei bod hi’n bum wythnos oed. Mae hyn yn
golygu mai ﬁ sy’n ei bwydo hi yn hytrach na’i mam. Wrth
iddi dyfu’n hŷn, ﬁ fûm i’n ei chyfarwyddo hi gyda
gwahanol oﬀer megis maneg, taﬂhual a bwrdd troelli.
Rydw i wedi ei dysgu hi i hedfan ataf ﬁ am ddarnau o gig.
Mae rhaid i mi ei phwyso hi bob dydd cyn ei hanfon i
hedfan i sicrhau ei bod hi y pwysa cywir i fynd allan. Mae
hyn yn hobi yr ydw i wrth fy modd ag o.
Molly Jones 9C

CLWB RYGBI
NANT CONWY

Mae Clwb Rygbi Nant Conwy yn Nyﬀryn Conwy, Gogledd
Cymru. Mae llawer o’r adran iau yn mynd i Ysgol Dyﬀryn
Conwy ac i ysgolion cynradd yr ardal. Mae’r adran iau ar
gyfer plant o saith tan un ar bymtheg oed. Mae deg grŵp
oedran: dan 7, dan 8, dan 9, dan 10, dan 11, dan 12, dan
13, dan 14, dan 15 a than 16. Wedi hynny, rydych chi’n
symud i’r Tîm Iau ac yna i’r Ail Dîm ac wedyn, os ydych
chi’n ddigon da mi gewch chi eich dewis i chwarae efo’r
tîm cyntaf!
Rydw i wedi chwarae gyda Nant Conwy am saith
mlynedd, ac yn chwarae ar gyfer y tîm dan 14 rŵan. Mae
gennym ni tua dau chwaraewr ar hugain yn ein sgwad
lawn. Rydym ni’n ymarfer bob nos Wener yn Nant rhwng
6.30 a 7.45 ac mae ein gemau i gyd fore Sul.
Rydym ni’n chwarae yn erbyn gwahanol dimau yng
ngogledd Cymru, fel Wrecsam, Pwllheli, Bae Colwyn,
Rhuthun, Yr Wyddgrug, Llandudno a mwy. Y timau sy’n
rhoi’r her fwyaf i griw dan 14 Nant rŵan ydy Pwllheli,
Rhuthun a Wrecsam, a’r prif reswm ydy eu bod nhw
gymaint yn fwy na ni! Fel arfer, rydym ni’n chwarae yn
erbyn y timau yma ddwywaith y tymor (un gêm gartref a’r
llall oddi cartref) sydd rhwng mis Medi a mis Mai.
Mae Cwpan Eryri bob blwyddyn ar gyfer y grwpiau dan
12, 14 a than 16. Aethom ni i’r rownd gynderfynol eleni a
cholli yn erbyn Bae Colwyn oherwydd dyfarnwr gwael,
ond cawson nhw eu chwalu gan Bwllheli yn y gêm
derfynol, yn Nant, o dros 40 pwynt! Mi enillon ni Gwpan
Eryri yn 2012 pan oeddwn i yn y tîm dan 12, mi guron ni
Bwllheli 7-0 yn y gêm derfynol! Roedd hi’n gêm agos!
Fel arfer rydym ni’n mynd ar daith bob tymor i Loegr neu
i Gaerdydd. Ar y teithiau, rydym ni’n chwarae mewn
twrnameintiau, ac yn gwneud yn dda iawn. Rydym ni’n
mwynhau gyda’r nos, ac yn chwarae gemau gyda phawb
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yn y sgwad. Y llynedd, aethom ni ar fws i lawr i
Gaerdydd. Er mwyn inni allu mynd ar daith, mae rhaid
inni godi arian drwy lenwi bagiau yn ASDA neu Tesco,
rydym ni fel arfer yn codi £600 yno.
Dros y blynyddoedd, rydym ni wedi ennill twrnameintiau
fel yr Anglo Welsh yn Wrecsam a’r Welly Evans yn
Llandudno. Mi fuom ni hefyd mewn twrnamaint 7 bob
ochr ond yn anﬀodus mi gollon ni yn erbyn Pwllheli, ond
roedd hi’n gêm dda. Mae rhai yn y tîm dan 14 wedi bod
yn chwarae gyda’i gilydd ers saith mlynedd bellach ac
mae pobl eraill wedi ymuno a chryfhau’r tîm.
Mae saﬂe Nant Conwy yn un o’r mwyaf deniadol yng
ngogledd Cymru. Mae yno siop, bar, cegin ac
ystafelloedd newid. Dewch i ymuno unrhyw bryd, mi
deimlwch chi’n gartrefol gyda’r tîm ac mi gewch chi hwyl.
Elgan Roberts

TRAVELLING

Ers pan yr oeddwn i’n ddeg oed, rydw i’n teithio Dover i
Dunkerque (yn Ffrainc) ac yn darganfod Ewrop gyfandirol
yn fy fan wersylla. Mae teithio a gweld diwylliannau
eraill wedi bod yn ddiddordeb mawr gen i ers hynny.
Rydw i wedi bod yn Ffrainc, Gwlad Belg, Luxembourg, yr
Almaen, yr Iseldiroedd, Awstria, Liechtensein a’r Swistir
yn y fan wersylla. Mi fuaswn i’n argymell i unrhyw un
fynd i deithio. Rydw i wedi gweld pethau anhygoel ar fy
nheithiau, fel y Khelsteinhaus (tŷ gwyliau Hitler), Dachau,
y gwersyll difa cyntaf, beddau ble glaniodd milwyr y
cynghreiriaid yn Normandi, a llawer mwy.
Nye Meaker

GOLF

Dechreuais i chwarae golﬀ pan oeddwn i’n un ar ddeg.
Rydw i’n hoﬃ chwarae gan ei fod o’n hwyl a chan fy mod
i’n hoﬃ’r her o fod mewn cystadlaethau.
Rydw i wedi bod mewn llawer o gystadlaethau, ac wedi
ennill rhai hefyd. Yn ddiweddar mi enillais i’r net gorau
dan 18 ym Mhencampwriaeth Merched Gogledd Cymru
yng Nghlwb Golﬀ Conwy, ac rydw i wedi ennill
Pencampwriaeth Sirol Gogledd Cymru gyda fy nhîm sef
Sir Gaernarfon a Môn. Mi enillais i net gorau unigolion
hefyd, ym Mhorth Llechog, Amlwch.
Rydw i’n chwarae yng Nghlwb Golﬀ Conwy, ac rydw i’n
aelod yno. Rydw i’n hoﬃ chwarae yng Nghlwb Golﬀ
Conwy oherwydd bod y cwrs yn ddeniadol iawn ac mae’r
bwyd yn y bistro i fyny’r grisiau yn hyfryd, gan dad Chloe
Adams!
Shauna Lyons 9T

BEICIO MYNYDD
Mae beicio mynydd yn rhywbeth rydych chi wrth eich
bodd ag o, neu yn ei gasáu o. Mae rhaid i chi feicio dros
bob math o dirwedd, yn cynnwys arwyneb anwastad, a
chwympiadau annisgwyl. Mi fyddwch chi’n dechrau fel
dechreuwr ond mae’n bosib dod yn broﬀesiynol gydag
ymroddiad ac amser. Mae beicio mynydd yn wahanol i
bawb. Rydw i’n ei wneud o oherwydd fy mod i wrth fy
modd ag o. Rydw i wrth fy modd ei fod o’n fy nghadw i’n
heini ac iach, ac yn gwella fy ngoddefgarwch, yn ogystal
â datblygu fy nghyhyrau. Rydw i wrth fy modd ei fod o
bob tro yn wahanol. Mae hyn i gyd yn wych ac anhygoel.
Fodd bynnag, fy hoﬀ agwedd i o feicio mynydd ydy’r
adrenalin mae fy nghorﬀ i’n ei ryddhau pan fydda i’n
hedfan drwy’r coed. Does yna ddim teimlad gwell na’r
boddhad rydw i’n ei gael o feicio. Dyma pam y byddaf ﬁ
wrth fy modd â beicio mynydd am byth. Mae o’n
anhygoel, yn anturus ac yn fuddiannol i mi.
Bethany Richards

GWOBR DUG
CAEREDIN

Mae pedair rhan wahanol i Wobr Dug Caeredin: rhannau
ﬃsegol, sgil, gwirfoddoli a thaith.
Mae rhaid mynd ar ddwy daith, yn ystod y gyntaf rydych
chi’n hyﬀorddi gydag arweinydd ac yna’r ail, sef y daith
derfynol dan asesiad.
Mae rhaid cyﬂawni dwy ran o’r tair arall dros gyfnod o
dri mis, a’r llall am chwe mis. Mi ddewison ni wneud y
rhan ﬃsegol dros chwe mis.
Rydym ni wedi cyﬂawni ein hyﬀorddiant a’r daith
derfynol ac wedi llwyddo. Mi gofnodwyd mai ein taith
hyﬀorddi ni oedd y waethaf o ran tywydd. Mi gawsom ni
law terfysg a mellt! Roedd y tywydd cynddrwg fel bod y
daith wedi’i gohirio ar yr ail ddydd.
Mi fu’r tywydd yn y pegwn arall yn gyfan gwbl yn ystod y
daith derfynol. Mi roedd hi’n grasboeth. Roedd eli haul
yn angenrheidiol!
Mae Gwobr Dug Caeredin yn ﬀordd dda o fynd allan,
gwella eich sgiliau, gwneud gwaith da i’r gymuned,
gwneud ﬀrindiau newydd a mwynhau!
Anna Carpena and Amelia Maddox

SGÏO

Cychwynnais sgïo gyda Chlwb Sgïo Gogledd Cymru yn yr
ysgol gynradd. Cynigiodd yr athrawes i blant blwyddyn 3
hyd at ﬂwyddyn 6 gymryd rhan mewn gwersi sgïo ym
Mhlas y Brenin yng Nghapel Curig. ‘Roedd nifer o blant
ar nosau Llun yn y gaeaf ac ‘roedd y gorau yn ael ei

dewis i gynrychioli'r ysgol mewn rasys pob blwyddyn.
Yn ﬀodus ges i fy newis a bu ein hysgol fach ni o Fetws y
Coed gyda llai na 30 o blant yn cystadlu yn erbyn
ysgolion mawr preifat gyda thimau sy’n ymarfer yn
Ffrainc. Yn y rasys bydd pawb yn cael ei amseru yn
mynd lawr llethr a mynd trwy’r polion. Bu hwn yn cael ei
alw yn ‘slalom’. Mi fyddaf yn cystadlu yn unigol. Cefais i
drydydd yng Ngogledd Cymru. Hefyd mi fyddaf yn
cystadlu mewn tîm o bedwar ac fe fydd yr amserau i gyd
yn cael ei rhoi hefo’i gilydd ac y cyﬂyma fydd yn ennill.
Daeth y tîm yn drydydd yn y gystadleuaeth tîm. Ar ôl
mwynhau'r gwersi ysgol gymaint, dechreuais fynd ar
ddydd Sadwrn a dydd Mawrth. Eleni cafodd y gwersi ei
ohirio oherwydd doedd y llethr ddim yn saﬀ. Ond rŵan
mae’r gwersi yn cychwyn eto ac rwy’n cychwyn eto ac yn
edrych ymlaen at gychwyn sgïo eto.
Morgan James Kirkham

CRICED
Helo, fy enw i ydi Aron Hughes. ‘Rydw i’n un deg pedwar
ac yn chwarae criced i Lanrwst, Eryri a Gogledd Cymru.
Blwyddyn ddiwethaf mi wnaethon ni ennill y gynghrair i
Lanrwst o dan 13. Rydw i’n chwarae i’r ail dîm, ac rydym
yn y saﬂe cyntaf. Rydw i wedi bod yn chwarae criced ers
‘roeddwn i’n bump. Dwi’n hoﬃ chwarae criced a dwi’n
gobeithio chwarae criced am ﬂynyddoedd.
Aron Hughes

POLO DŴR
Ar nos Wener ym mhwll noﬁo Llanrwst mae Clwb Polo
Dwr yn cael ei gynnal. I rai ohonoch chi sydd heb
glywed am bolo dŵr, mae’n o’n eithaf tebyg i handball,
ond yn amlwg yn y dŵr, ac mae’r goliau yn debyg i rai pêl
droed. Fasa polo ddŵr yn gallu bod yn eithaf peryglus,
felly mae yna reolau. Ddim brifo aelodau eraill y tîm,
ddim mynd a’r bel o dan y dŵr, ond lluchio’r bel gydag
un llaw a chymryd sylw o beth sy’n mynd ymlaen! Mae’r
clwb yn boblogaidd iawn ac mae gennym 2 dim. Rydym
yn hoﬀ iawn o chwarae mewn twrnameintiau yn erbyn
timau eraill. Rydym yn cael llawer o hwyl ac yn
llwyddiannus.
Elin Cawley

EIRFYRDDO

Rydw i wedi bod yn eirfyrddio ers blwyddyn ac maen
ﬀordd wych i gwrdd â phobl newydd. Mae eirfyrddio yn
rhoi cytbwys a chryfder da iawn i chi ond mae’n cymryd
tipyn o ymarfer yw cael yn gywir! Dydw i ddim yn
cymryd rhan mewn cystadlaethau oherwydd does unlle i
gystadlu yng Ngogledd Cymru. Rydw i yn mynd i
Fanceinion i eirfyrddio weithiau ond ‘rwyf yn mynd i
Landudno fel arfer. ‘Rydw i wedi cael bwrdd yn anrheg
dolig ac ‘rwyf yn mynd i Fanceinion gyda fy ﬀrindiau.
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Adroddiad Estyn 2014

On the 10th of March 2014 Estyn visited Ysgol Dyﬀryn Conwy. Their full report can be found on the school website or
from Estyn’s website. As a school we are very proud of the report, particularly the way that it recognises the
contribution of our pupils to the wellbeing, ethos and success of the school. Here are some of the things we are
especially proud of from the report:

“Mae Ysgol Dyﬀryn
Conwy yn ysgol dda”

“Mae cydweithio eﬀeithiol gyda’r 16 ysgol
gynradd partner yn sicrhau bod disgyblion
yn setlo’n gyﬂym ar ddechrau Blwyddyn 7.”

“Mae awyrgylch
cynhwysol anghyﬀredin
o uchel yn bodoli yn yr
ysgol gyda disgyblion yn
derbyn cefnogaeth gref
iawn yn y dosbarth, neu
drwy’r uned benodol, i
sicrhau eu bod yn cyﬂawni
i’w holl botensial.”

“Mae’r
disgyblion
i gyd yn
gwrtais ac yn
ymddwyn yn
dda iawn.”

“Mae’r ysgol yn darparu cwricwlwm
a gweithgareddau allgyrsiol sydd
yn cyﬂwyno proﬁadau diddorol
iawn i’r disgyblion a hyrwyddo
dwyieithrwydd disgyblion yn
llwyddiannus.”

“Mae ansawdd
y ddarpariaeth
a’r gefnogaeth
ar gyfer
disgyblion
ag anghenion
addysgol
arbennig
yn un o
gryfderau’r
ysgol.”
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“Mae ansawdd yr
addysgu yn
gyson uchel.”

Y Fagloriaeth 2013-2014
Ym mis Rhagfyr, bu criw o ﬂwyddyn 10 i Lerpwl i ymweld â stadiwm
Anﬁeld, yr Amgueddfa Forwrol ac i ymweld â rhai o’r siopau cyn y
Nadolig. Cafodd y disgyblion hwyl ar y daith yma yn ogystal â chael
cyﬂe i ymweld â dinas.

“Nodwedd amlwg o
fewn yr ysgol yw’r
amrywiaeth o
weithgareddau i
gefnogi disgyblion
unigol i wella eu
medrau llythrennedd a
rhifedd yn
llwyddiannus.”

“Mae pob disgybl yn teimlo’n
ddiogel yn yr ysgol ac mae’r
achosion o fwlio yn brin iawn.”
“Nodwedd amlwg o
ragoriaeth yw'r ﬀordd mae’r
ysgol yn gwerthfawrogi
cefndiroedd a galluoedd
gwahanol ddisgyblion ac yn
hybu disgwyliadau uchel o
fewn cymuned ofalgar.”

“Mae’r staﬀ i gyd yn rhannu’r weledigaeth o
ysgol sydd yn anelu at sicrhau bod y disgyblion
i gyd yn cyﬂawni eu potensial.”
“Nodwedd arall o ragoriaeth yw adeiladau
newydd a thirwedd yr ysgol sydd yn ddeniadol tu
hwnt ... mae tirwedd y saﬂe wedi ei gynllunio’n
gelfydd i gyﬂwyno ardaloedd deniadol iawn i’r
disgyblion ymlacio yn ystod eu hegwyl.”

Dyma ddarn gan Sophia a Ellie o Flwyddyn 11
a fu ar y daith:
Ym mis Tachwedd y llynedd, cafodd myfyrwyr
Blwyddyn 10 gyﬂe i fynd i Lerpwl am y dydd. Ar
ôl cychwyn yn oriau mân y bore cyraeddasom
Glwb Pêl-droed Anﬁeld. Aethom ar daith o amgylch y
stadiwm, gan esgus cymryd rhan mewn cynhadledd i’r
wasg ar ôl gêm, cael tynnu llun wrth ymyl crysau ein hoﬀ
chwaraewyr yn yr ystafelloedd newid a cherdded ar y cae fel pe
baem ni’n rhan o’r tîm. Roedd o’n anhygoel. Y tu allan i’r stadiwm cawsom funud
o dawelwch er mwyn dangos parch at y rhai a fu farw yn nhrychineb Hillsborough ac edrychasom ar y llu o ﬂodau a
adawyd er cof am anwyliaid; cafodd pawb eu cyﬀwrdd gan y proﬁad.
Y lle nesaf ar ein rhestr oedd yr Amgueddfa Forwrol yn Nociau Albert. Yno buom yn gwylio nifer o sgetshis byr yn
adrodd hanes pobl go iawn oedd ar fwrdd y Titanic. Roedd ein tywysydd yn llawn angerdd wrth adrodd hanes y
trychineb, a chawsom lawer o ﬀeithiau diddorol am y digwyddiad. Wedyn cawsom amser i fynd o amgylch gweddill yr
amgueddfa, a oedd yn cynnwys arddangosfa anhygoel am sut roedd swyddfa’r tollau yn llwyddo i ddod ar draws
achosion o smyglo.
Yn olaf, cawsom dreulio gweddill yr amser yn siopa yng nghanol y Ddinas - Lerpwl Un. Roedd yna gymaint o siopau fel
bod neb wedi dychwelyd i’r bws heb wario! Buom wrthi’n canu'r holl ﬀordd adref - dwi’n siŵr bod Mr Beech wedi cael
llond bol, ond er hynny, cafodd pawb ddiwrnod gwych.
Sophia a Ellie, 11M
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Taith i Lundain, Haf 2014
Yn ystod tymor yr Haf, cafodd criw o ﬂwyddyn 10 gyﬂe i ymweld â Llundain. Cawsant fynd o
amgylch y Tŷ Cyﬀredin a Thŷ’r Arglwyddi yn ogystal â chael cyﬂe i siarad gyda Guto Bebb ein Aelod
Seneddol. Fe wnaethon hefyd ymweld â Tower of London, y Millennium Eye a gwylio sioe Charlie
and the Chocolate Factory. Roedd pawb wedi mwynhau’r daith yn fawr.

Dyma ddarn gan Talia o Flwyddyn 13
oedd ar y daith efo ni:
Cafodd pob un ohonom ﬂas mawr ar ein taith ysgol i Ffrainc a Gwlad Belg yn ddiweddar. Roedd yr amseru’n berﬀaith
gan ei bod hi’n gan mlynedd, eleni, ers dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf. Buom yn ddigon ﬀodus i ymweld â chofebion
ingol a gysegrwyd i ﬁlwyr a fu’n ymladd yn y Rhyfel Mawr, megis Essex Farm lle clywsom fod un o’r milwyr ieuengaf i
farw mewn brwydr yn ddim mwy na phedair ar ddeg oed. Hefyd, aethom i Ypres, sy’n enwog oherwydd Brwydr
Passchendaele ym 1917, Cofeb Thiepval sy’n gysegredig i Filwyr Coll y Somme, a bedd y bardd enwog o Gymru,
Hedd Wyn. Un proﬁad sydd wedi’i serio ar fy nghof oedd cael gweld mynwent fwyaf y byd ar gyfer lluoedd y
Gymanwlad, sef mynwent Tyne Cot, a oedd yn odidog, yn fy marn i, ac yn deyrnged deilwng i’r milwyr a laddwyd ac a
aeth ar goll. Aethom i weld cofebion i ﬁlwyr Prydain a Chanada, ond hefyd buom yn Langemark, sef mynwent milwyr
Yr Almaen, a oedd yn ddiddorol iawn gan ei bod yn gwbl wahanol i’r cofebion eraill. Rhwng popeth, gallaf ddweud ar
fy rhan fy hun a’r disgyblion eraill ein bod ni wedi cael proﬁad gwych ac y bydd y daith o gymorth mawr i mi ac i’m
cyfaill a’m cyd-ddisgybl Chloe pan awn ati i ysgrifennu ein gwaith cwrs lefel A Llenyddiaeth Saesneg.
Talia Assunta Williams 13B

Taith i Ypres a
Ffrainc, Haf
2014
Bu criw o ﬂwyddyn 9, 10 & 12 yn Ypres yng
Ngwlad Belg ac i ardal y Somme yn Ffrainc yn
ystod mis Gorﬀennaf 2014. Roedd y daith hon
yn un arbennig iawn gan ei bod hi’n
ganmlwyddiant ar y Rhyfel Byd Cyntaf.
Cawsom ymweld â nifer o fynwentydd y rhyfel
yn ogystal â Vimy Ridge, Thiepval ac
amgueddfa Passchendaele ac y Somme.
Cawsom hefyd gyﬂe i ymweld â Mametz Wood
ble cafodd nifer o ﬁlwyr Cymreig eu lladd; fe
wnaethom hefyd ymweld â bedd Hedd Wyn
gan ddarllen pennill a’i gosod hi ger ei fedd.
Fe wnaethom hefyd fynychu gwasanaeth y
‘Last Post’ ger y Menin Gate. Cawsom
brynhawn yn Bruges yn ogystal â chael gwario
amser rhydd yn Ypres yn prynu siocled! Fe
wnaeth pawb fwynhau’r daith hon tra hefyd
yn cael cyﬂe i ddysgu mwy am drychinebau'r
rhyfel. Dyma rai lluniau o’r daith:
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Casglu arian i elusennau
Mae’r ysgol bob amser yn ceisio casglu arian i wahanol elusennau. Yn ystod y ﬂwyddyn rydym wedi casglu arian i
nifer o elusennau megis: Jeans for Genes, Plant Mewn Angen, Cancer Research, Operation Christmas Child,
Meningitis a Macmillan. Dyma ddisgyblion blwyddyn 10 yn cymryd rhan mewn bore coﬃ Macmillan y llynedd:

BLWYDDYN 11
DYSGU SUT I DDYSGU
Bu blwyddyn 11 yn canolbwyntio ar ddysgu sgiliau newydd i ddechrau, er mwyn eu helpu nhw adolygu at eu
harholiadau TGAU. Mi gawson nhw eu diddanu gan dri aelod bywiog o’n tîm ni a roddodd syniadau adolygu difyr a
strategaethau coﬁo gan ddefnyddio sain ac adnabod pethau gweledol iddyn nhw. Mi fydd canlyniad hyn i’w weld,
gobeithio, pan ddaw’r canlyniadau!

Y DDAWNS FAWREDDOG (PROM) A CHOFNOD
CYRHAEDDIAD
Am y tro cyntaf, roedd y Ddawns Fawreddog a Chofnodi
Cyrhaeddiad ar yr un noson. Ar yn ôl Ms Delyth Gray,
roedd hyn yn artaith lwyr o ran trefnu! Fodd bynnag,
roedd y Cofnodi Cyrhaeddiad yn Glasdir yn llwyddiant
mawr (er ei bod hi braidd yn boeth yno). Mr. Dylan
Jones oedd y gŵr gwadd a chafodd o groeso mawr gan
dros dri chant o bobl. Roedd y ﬀaith nad oedd llwyfan
yno yn fantais oherwydd nad oedd y merched yn
poeni am gerdded i fyny ac i lawr grisiau ar sodlau
chwe modfedd!
Aeth Blwyddyn 11 â’r dathlu’n ôl i’r ysgol wedyn ble’r
oedd lluniaeth, ﬀotograﬀydd a cherddoriaeth.
Uchafbwynt y noson i mi ac i lawer o bobl eraill mae’n
siŵr oedd gweld Mr. John Roberts yn arwain ‘Conga’ o
ddisgyblion ar draws y neuadd. Ardderchog! Mi
ddywedodd Alwyn Hughes, y ﬀotograﬀydd, bod mwy
wedi gofyn am luniau grŵp na mewn unrhyw ddawns
fawreddog arall, sy’n arwydd o ba mor glòs oedd y
ﬂwyddyn 11 yma.
Cafodd pawb noson dda ac roedd y disgyblion yn falch o
siarad gyda'r staﬀ yn ogystal â’u cyd ddisgyblion drwy’r
nos.

Cyflwyno Siec i Macmillan ym mis Mawrth.
Yn ystod y ﬂwyddyn hefyd, mae llu o siaradwyr gwadd wedi bod i fewn at ﬂwyddyn 10, 11 a 12 yn siarad am
wahanol bynciau. Bu PC Meirion Williams i mewn i siarad am beryglon cymryd cyﬀuriau, Gemma Levey o sefydliad
Digartrefedd, Barnados, Ann Jones o Lywodraeth Cymru, Barclays Bank, Patchwork Pate & busnesau ac
entrepreneurs lleol, Angharad Harris o Barc Cenedlaethol Eryri, Lis Perkins o fudiad Masnach Deg a Menter Iaith.
Mae Prifysgolion Cymru, Hospis St David’s, wedi bod i fewn at ﬂwyddyn 12 yn ogystal â mudiad ‘Youth Justice’ &
Viva.

Mae’r Ddawns Fawreddog i’w gweld yn mynd o nerth
i nerth bob blwyddyn a’r disgyblion yn edrych yn
swanc bob tro! Er, dydw i ddim yn siŵr pa mor ﬀres
yr oedden nhw’n edrych ar ôl y partïon “ar ôl y sioe”
oedd yn digwydd mewn mannau eraill wedyn!
Mi hoﬀwn i ddiolch i diwtoriaid blwyddyn 11 i gyd
am eu gwaith caled a’u help dros y ﬂwyddyn, ac
unrhyw un arall helpodd gynnal Dawns Fawreddog
fythgoﬁadwy 2014. Wrth gwrs, mae rhaid inni
ddiolch i Ms Delyth Gray am wneud i’r hunllef trefnu
edrych fel breuddwyd!
T.McDonnell
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TAITH SGÏO
Cyraeddasom yr ysgol ar ddydd Gwener Chwefror 21ain. Roedd
pawb yn frwdfrydig a chyﬀrous i fynd ar y daith sgïo! Roedd y
daith ar y bws o’r ysgol i Dover yn hir iawn ond cysgu wnaeth y
rhan fwyaf ohonom ni. Roedd y cwch yn gyﬂym iawn a
chyraeddasom Dunkirk ganol nos. Yn y bore dyma ni’n stopio yn
Yr Almaen i gael brecwast, roedd yn ddiddorol gweld yr
amrywiaeth o fwyd oedd gan y wlad. Erbyn pump o’r gloch
roeddem wedi cyrraedd y gwesty yn Awstria a phawb wedi cael eu
rhoi mewn i grwpiau gwahanol. Aethom i lawr i’r dref i gael gosod
ein sgidiau sgïo a’r oﬀer sgïo yn barod ar gyfer y bore, ond
oherwydd trip blinedig 30 awr aeth pawb i gysgu yn syth ar ôl
swper.
Dechrau cynnar, ac yna i frecwast erbyn hanner awr wedi saith.
Roedd y bwyd yn neis iawn gyda digon o amrywiaeth. Mi
wnaethom ni i gyd frechdanau yn barod i ginio a’u cario gyda ni
tan amser cinio. Roedd hi’n siwrnai pum munud i gyrraedd y lle
sgïo a chawsom ein rhoi mewn grwpiau a mynd yn syth i fyny i
ddechrau sgïo. Roedd y tywydd yn braf iawn ac roedd yr
awyrgylch yn wych hefyd. Amser cinio roedd pawb wedi gwella ar
eu sgïo! Yn y prynhawn roedd y rhan fwyaf o’r grwpiau wedi
llwyddo i gwblhau llawer o’r ﬀyrdd sgïo ac roedd rhai grwpiau yn
mynd drwy’r coed ar gyﬂymder! Ar ôl gorﬀen sgïo aeth pawb yn ôl
i’r gwesty i gael cawod ac i gael amser ymlacio drwy gymdeithasu
a chlywed hanesion am ddiwrnod pawb. Roedd swper am chwech
ac roedd pawb yn barod i fynd i fowlio wedyn. Ar ôl 1 munud ar y
bws roeddem yn y lle bowlio a phawb yn cael hwyl gyda, ac yn
mwynhau cystadlu yn erbyn, ein gilydd.
Ar yr ail ddiwrnod, cychwyn cynnar eto ac roedd trefn y dydd yr
un peth, dydd Llun a dydd Mawrth, gyda phawb yn gwella ar eu
sgiliau sgïo ac roedd yr hyﬀorddwyr yn cyﬂwyno traciau gwahanol
ac anoddach gyda mwy o sialens. Yr ail noson aethom i gyd i siopa
i Kidsbul i gael presantau i’n ﬀrindiau gartref. Nos Fawrth aeth
pawb i weld sioe sgïo gyda llawer o wahanol driciau yn cael eu
gwneud. Roedd yn ardderchog a chafodd pawb amser da.
Ar y pedwerydd diwrnod o sgïo aethom i “resort” gwahanol le
roeddech yn gallu sgïo drosodd i’r Almaen o Awstria ac roedd y
resort yma yn ddrytach ac yn uwch i fyny, gyda thraciau arbennig
a diddorol. Y noson honno aethom i gyd i ddisgo ac roedd ysgol
arall wedi ymuno gyda ni. Mi wnaethom ni lawer o ﬀrindiau
newydd a chael llawer o hwyl.
Y diwrnod olaf doedd neb eisiau gadael. Roedd pawb wedi
cymryd rhan mewn ras slalom ac ar ddiwedd y dydd cafodd pawb
dystysgrif a medal i fynd adref i goﬁo. Erbyn chwech roedd pawb
wedi cael swper ac yn ysu am gael aros. Roedd y siwrnai yn ôl yn
teimlo’n fyrrach oherwydd roedd pawb wedi blino ac roedd yn
siwrnai drwy gydol y nos.
Roedd yr wythnos gyfan yn fythgoﬁadwy ac roedd pawb wedi cael
amser grêt gyda phawb wedi gwneud llawer o ﬀrindiau.
Branwen Morus a Miriam Hughes
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CHWECHED
DOSBARTH

HACIO’N HOLI

TAITH I GLAN LLYN
Cawsom ni siawns lwcus iawn fel aelodau’r chweched
dosbarth i drefnu trip i Lan Llyn. Roedd hyn yn gyﬂe
gwych i ddod i adnabod aelodau blwyddyn 7 ac i roi fwy
o hyder iddynt siarad fwy o Gymraeg. I gychwyn hefo
roedd rhaid bwcio dyddiad gyda Glan Llyn.
Penderfynwyd mynd ar Ragfyr 11eg ac aros tan ddydd
Gwener Rhagfyr 13eg. Wedyn cafwyd cyfarfod gyda
Blwyddyn 7 i adel nhw wybod pa fath o weithgareddau
sydd ar gael i’w neud yna. Roedd gan lawer o
ddisgyblion ddiddordeb yn y trip ac felly rhannwyd
llythyr allan a gofyn iddyn nhw ddod a fo’n ôl cyn gynted
â phosib. Unwaith roedd pawb wedi dod a'r pres a'r
llythyr iechyd i mewn roedd amser sortio faint o
ystafelloedd oedd angen a pwy o’r athrawon a buasai
hoﬃ dod. Roedd gan Miss Ellis, Mr Meredydd a Ms
Hughes diddordeb dod a threfnwyd 6 aelod o 6ed
dosbarth i ddod hefyd sef Heledd Jones, Ynyr Jones, Lois
Evans, Osian Roberts, Elin Jones a Lois Roberts.
Ar ôl yr holl waith trefnu, roedd pawb yn edrych ymlaen
at y trip. Pan ddaeth y diwrnod i fynd roedd pawb yn
dod i ysgol hefo bagiau mawr a ddigon o ddillad cynnes!
Mi wnaeth pawb ymgasglu yn y neuadd a mynd ar y bws.
Cawsom ginio ac wedyn cael ein rhoi mewn i grwpiau.
Drwy gydol y tri diwrnod roedd yna amrywiaeth o
weithgareddau fel, cwrs rhaﬀau, canŵio, taith gerdded,
adeiladu raft a phwll noﬁo. Nos Fercher penderfynwyd
gwylio'r ﬃlm Elf ac wedyn nos Iau penderfynwyd cynnal
steddfod wirion a oedd yn boblogaidd iawn gyda’r plant!
Cafodd rhai ei stwnsio a rhai yn ennill gwobrau. Roedd
pawb wedi cael llawer o hwyl, hyd yn oed yr athrawon a
oedd yn beirniadu’r cystadlaethau. Cawsom lawer o
hwyl yn Glan Llyn, diolch yn fawr iawn i bawb yn Glan
Llyn, i’r athrawon a’r disgyblion am ﬁhaﬁo yn dda.

Ym mis Gorﬀennaf llynedd derbyniodd yr ysgol alwad
ﬀôn cyﬀrous gan S4C. ‘Roedd Ysgol Dyﬀryn Conwy wedi
cael ei dewis yn un o wyth ysgol ar draws Cymru i fod yn
rhan o Gynllun S4C i ddarganfod faint o ddiddordeb
sydd gan bobl ifanc Cymru yn y sianel. Yn dilyn llawer o
gyfarfodydd cynllunio penderfynwyd gwahodd dwy
seren o Gymru i’r ysgol i gymryd rhan mewn Sioe Siarad
gyda holl ddisgyblion blwyddyn 12 ac 13.
Yn ystod mis Tachwedd cyrhaeddodd y dyfarnwr enwog,
Nigel Owen a’r actores Tara Bethan yr ysgol ynghyd a
Catrin Jones, cyﬂwynwraig Hacio. Cafwyd sesiynau
diddorol iawn yn ystod y dydd gyda’r gwesteion yn sôn
yn agored am eu gyrfaoedd a’u bywydau personol.
‘Roedd awyrgylch fyrlymus iawn yn y neuadd a barn
pobl ifanc Dyﬀryn Conwy am wahanol faterion yn cael ei
fynegi’n glir ac aeddfed.
Ychydig o wythnosau’n ddiweddarach daeth galwad ﬀôn
arall i’r ysgol yn gwahodd criw ohonynt i gymryd rhan yn
y sioe deledu hacio’n Holi. Achubodd wyth disgybl ar y
cyﬂe i fynd ar daith dros nos i Abertawe, ac unwaith eto
derbyniodd yr ysgol glod uchel am gyfraniadau aeddfed
y disgyblion ar y sioe, a ddarlledwyd wythnos yn
ddiweddarach ar S4C.
Rhan olaf y cynllun oedd derbyn gwahoddiad i griw o’n
disgyblion gynrychioli’r ysgol mewn trafodaethau yn
Siambr Hywel yng Nghaerdydd. Dyma adroddiad gan
Hana Dobion.
Ym mis Tachwedd aeth chwech disgybl o ﬂwyddyn 13 i
Gaerdydd i gymryd rhan olaf yn sioe deithiol; ysgolion
‘Hacio’n holi’. Cawsom gyﬂe i ddadlau dros dri phwnc
cyfoes a pherthnasol i ni, pobl ifanc Cymru, yn Nhŷ
Hywel sef yr hen Senedd sydd nawr yn cael ei
ddefnyddio ar gyfer bobl ifanc. Tŷ Hywel yw’r unig
siambr dadlau sydd yno yn arbennig i bobl ifanc yn
Ewrop, i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn clywed ein
barn ni, Cymry’r dyfodol.
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Wedi siwrnai hir i Gaerdydd cyrhaeddom westy’r Ibis a
chyfarfod â disgyblion y saith ysgol arall oedd wedi teithio o
bob cwr o Gymru. Y noson honno, cawsom swper yn y
Novotel drws nesaf, ble roedd Nigel Owens a Tara Bethan yn
disgwyl amdanom ni gyda Catrin Haf, cyﬂwynydd Hacio a
chadeirydd ein dadleuon y diwrnod canlynol. Cawsom gwis
gan Nigel Owens a Tara Bethan wedi i ni gael swper, gan
broﬁ ein gwybodaeth gyﬀredinol. Yn bersonol roeddem yn
teimlo fod y cwestiynau ychydig bach yn anoddach na
chwestiynau gwybodaeth gyﬀredinol ond wnâi ddim cwyno
gormod oherwydd cawsom ail yn y diwedd! (Heb os nac oni
bai, yr adran ﬃlm a theledu cododd ein marciau i fyny! gormod o deledu yn cael ei wylio yn Nyﬀryn Conwy yn
amlwg!) Cawsom noson hwylus dros ben yng nghwmni
Nigel Owens a Tara Bethan a chyfarfod disgyblion yr
ysgolion eraill.
Bore wedyn, roedd yn rhaid codi yn olew i gael brecwast erbyn 7.56 y.b. (wn i ddim pam amseru mor benodol, mi
fysa wyth o’r gloch wedi gneud fwy o synnwyr ond dyna ni - dim ni oedd yn trefnu!) Wedi brecwast, aethom ar y
bws i Dŷ Hywel i ddechrau’r dadlau. Y pwnc cyntaf oedd
Cyfryngau Cymdeithasol, yr ail oedd yr iaith Gymraeg a safon yr
iaith, a’r trydydd oedd ein barn ni am y cynulliad - ydy’r Senedd
wir yn cymryd diddordeb yn yr hyn sydd gan bobl ifanc Cymru
i’w ddweud? Roedd y dadlau’n boeth yno ymysg yr ifanc, ac o
dan arweinyddiaeth Catrin cafwyd tair trafodaeth hynod ddifyr
a llawn emosiwn. Cafodd Cymry’r dyfodol gyﬂe i ddadlau,
trafod a thaeru yn ogystal â chael cinio blasus yn Nhŷ Hywel.
Yn ystod y p’nawn aethom i’r Senedd ei hun i weld yr Aelodau
Seneddol wrth eu gwaith. Roedd yn broﬁad gwych i gael
gweld sut roedd y wlad yn cael ei rhedeg, ac roedd hynny
mewn modd eithaf pwyllog, distaw a digyﬀro o’i gymharu â’r
cyﬀro a’r dadlau tanboeth sydd yn digwydd yn San Steﬀan.
Roedd yn broﬁad gwerth chweil; cyﬂe i ni bobl ifanc Cymru
fynegi ein barn ar bynciau sy’n bwysig iawn i ni. Diolch yn
fawr i S4C am roi’r cyﬂe i ni wneud hyn.
Does gen i mo’r geiriau i ddweud cymaint o ysbrydoliaeth oedd cael ymweld â Phrifysgol Caergrawnt, nid yn unig i
mi ond i’r chwech arall a ddaeth efo ﬁ. Roedden ni wedi’n syfrdanu gan adeiladau’r Colegau a’r ddinas o’u cwmpas, a
gan yr awyrgylch o ymroddiad a chanolbwyntio i bwrpas oedd i’w gael yno. Pan gyrhaeddon ni fe rannwyd ni’n ddau
grŵp, yr un ar gyfer pynciau’r celfyddydau a’r llall ar gyfer y gwyddorau. Aeth y grŵp celfyddydau i edrych ar yr
adrannau Saesneg, Ieithoedd, y Gyfraith ac Archeoleg tra bo’r grŵp gwyddorau’n mwynhau cyﬂwyniadau ar
Beirianneg ac yn edrych ar gyrsiau mwy gwyddonol eu natur. Rhoddodd hyn gyﬂe i ni edrych o gwmpas colegau
megis Kings, Clare’s, Trinity, Queen’s, Magdalene and St John - nifer fach o’r cyfanswm o 31 - ac i ganolbwyntio ar ein
meysydd diddordeb ein hunain. Gawson ni hefyd fynd o gwmpas llyfrgell Prifysgol Caergrawnt sy’n gartref i fwy nac
8 miliwn o lyfrau! Gyda bod cysylltiad Ysgol Dyﬀryn Conwy â Choleg Magdalene (pan fydd bobl yn dweud enw’r
coleg, mae o’n swnio’n debycach i fersiwn Saesneg o ‘Modlen’) fe roddwyd llety i ni yno. Fe gawson ni gyﬂe hefyd i
fynd am dro mewn pynt ar hyd afon Cam ac i gael ein cyﬂwyno ynddo i rai o olygfeydd mwyaf trawiadol Caergrawnt;
ac mi fedra’ i'ch sicrhau chi nad oedd llywio’r pynt ddim hanner mor hawdd ag yr oedd o’n edrych pan oedd y
tywysydd neu Tolly yn ei wneud o! Fel grŵp allwn ni ddim diolch digon i Mrs Kelly Morgan am drefnu’r trip ac am
gyﬂe mor wych i gael ein cymell a’n hysbrydoli! Fe hoﬀwn ni hefyd ddweud wrth unrhyw un sy’n mynd i’r Chweched
ac sy’n meddwl anelu’n uchel: ewch i weld Caergrawnt, fe gewch chi eich syfrdanu, ac fe gewch chi weld lle all
gweithio’n galed fynd â chi! Rydyn ni bron i gyd yn benderfynol o roi ein pennau i lawr yn ystod ein blwyddyn olaf
yn Ysgol Dyﬀryn Conwy, a hynny er mwyn ennill y graddau sydd eu hangen i ni allu dweud efo balchder ein bod ni’n
fyfyrwyr Prifysgol Caergrawnt! Unwaith eto, diolch o galon i Mrs Kelly Morgan a Mrs Janet Pierce, a diolch yn
arbennig hefyd i Goleg Magdalene am edrych ar ein holau ni gystal.
Natasha Bell
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SEREMONI FFEIL
GYNNYDD BLWYDDYN 13
Ar Fai 23ain ‘roedd yn gyﬂe i’r ysgol ﬀarwelion ﬀurﬁol gyda blwyddyn
13 mewn Seremoni Ffeil Gynnydd. Cafwyd cyﬂwyniad diddorol dros
ben gan Mr. Sion Jones oedd yn sôn am ei gyfnod ef yn Ysgol Dyﬀryn
Conwy a’i yrfa hynod lwyddiannus ers hynny. ‘Roedd yn ddiwrnod
emosiynol iawn i’r disgyblion a’r athrawon ac rydym fel ysgol yn
dymuno’r gorau i bob un ohonynt. Dyma ran o anerchiad Mrs. Kelly
Morgan i’r disgyblion;
“Braint a phleser fu cael eich arwain drwy fywyd yn y chweched
dosbarth. Eleni cafodd yr ysgol ei harolygu gan Estyn ac mae
cyfraniad y chweched dosbarth yn amlwg iawn yn yr adroddiad. Ydi,
mae Ysgol Dyﬀryn Conwy’n ysgol arbennig – ond mae’n ysgol
arbennig am un rheswm amlwg. Chi, bobl ifanc Dyﬀryn Conwy, chi
yw calon yr ysgol ac eich bwrlwm chi yw ei churiad. Ym mis Medi
byddwch yn dechrau ar bennod newydd yn eich bywydau. Gwnewch
y mwyaf o bob cyﬂe a ddaw ac rydym yn dymuno pob llwyddiant i
chi gyd yn y dyfodol.”

YSGOLORIAETHAU

Hoﬀem longyfarch sawl disgybl ar ennill gwahanol ysgoloriaethau i Brifysgolion. Go dda chi!

TÎM ARWAIN

Eleni sefydlwyd Tîm Arwain cyntaf Ysgol Dyﬀryn Conwy. Etholwyd 10 arweinydd a fydda’i gyfrifol am wahanol
feysydd yn yr ysgol, ac ymunodd pob disgybl yn y chweched dosbarth gyda thîm o’i dewis.
Yn ystod y cyfarfod cyntaf penodwyd blaenoriaethau gan bob tîm ac yn ystod y ﬂwyddyn gweithredwyd ar y
blaenoriaethau hyn. Mae’n diolchiadau i’r arweinwyr a’u timau yn enfawr oherwydd mae’r gwaith a wnaethant wedi
elwa’n holl ddisgyblion yr ysgol. Dyma arweinwyr y tîm arwain : Isabella Adams, Elin Evans, Elliw Davies, Steﬀan
Horan, Lana Jones, Siriol Elis, Kyra Hamilton, Poppy Backshall, Elin Arfon, Roxy Richardson, Morgan Evans, Emily
Watson a Stephanie Jones.

RADIO CYMRU

Ym mis Rhagfyr daeth Radio Cymru i’r ysgol i gynnal gweithdai gyda disgyblion y chweched dosbarth. Cawsant ﬂas
ar greu rhaglenni radio yn ogystal â’r proﬁad o gyfweld g wahanol bobl o gwmpas yr ysgol. Diwrnod gwerth chweil
oedd yn agoriad llygad i’r disgyblion ar wahanol yrfaoedd posibl sydd o fewn byd y cyfryngau.

A’I DYMA’R FFORDD I DDYFFRYN CONWY
Ym mis Chwefror, daeth Owain Llyr I’r ysgol i greu ﬃlm fer fel rhan o ymgyrch Menter Iaith Sir y Fﬂint - prosiect
Fﬁlmiau’r Fﬁn. Gweithiodd y criw o ddisgyblion yn galed i greu geiriau i gyd-fynd ag alaw gan ‘‘Is this the way to
Amarillo?’ Teitl y can newydd oedd ‘Ai dyma’r ﬀordd I Ddyﬀryn Conwy?’ Bu’r criw yn ﬃlmio yn yr ysgol ac yn
Llanrwst gan annog nifer o ddisgyblion (a rhai aelodau hyderus o staﬀ) I gymryd rhan yn y ﬃlm. Aethant ati wedyn i
olygu'r ﬃlm. Nid oeddem yn ymwybodol y byddai cymaint o gynnwrf pan lansiwyd y ﬃlm ar y we! Mewn llai na
ddeuddeg awr roedd dros ﬁl a hanner wedi ei wylio ar y we ac yn gyﬂym iawn ehangodd yn at yn agos at bedair mil!
Cafwyd cyﬂwyniad ﬀurﬁol gan y criw i’r 6ed dosbarth gan ennill cydnabyddiaeth ac achrediad OCN am ei gwaith.
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