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Cyfarchiad y Pennaeth
Pleser o’r mwyaf yw cyflwyno rhifyn 2013 o’r Bont. Blwyddyn arall wedi gwibio heibio a dyma
gyfle i chi rieni a holl ffrindiau’r ysgol edrych yn ôl a rhannu gyda ni holl weithgareddau’r ysgol.
Mae’r rhifyn eleni yn un arbennig oherwydd bod y Bont ar gael yn y ddwy Iaith ochr yn ochr.
Roedd 2013 yn flwyddyn arbennig i’r ysgol, llwyddiant unwaith eto ar lwyfannau ac ar y caeau
chwarae a chanlyniadau TGAU a Lefel A yn rhagori ar y canlyniadau blaenorol.
Hoffwn ddiolch i bawb am eu cefnogaeth yn ystod y flwyddyn, ac wrth gwrs mae’r Bont hefyd yn
nodi diwedd cyfnod disgyblion ac athrawon sydd wedi ein gadael yn ystod y flwyddyn
Hyderaf y byddwn yn mynd o nerth i nerth eto yn 2014, gyda’r wefan yn cofnodi pob llwyddiant a
rhagor o wybodaeth i rieni a’r gymuned. Cofiwch y cyfeiriad holl bwysig
www.ysgoldyffrynconwy.org.
Mwynhewch y darllen a hel atgofion ac edrychwn ymlaen at greu’r atgofion fydd yn y rhifyn nesaf.
Paul Matthews-Jones
Pennaeth

Llais Disgyblion / Pupil Voice:
Cyngor Ysgol

Athrawon
Ffarwelio!
Ar ddiwedd tymor yr Hydref fe wnaethom ffarwelio ag
aelod o staff oedd wedi rhoi 34 blynedd o wasanaeth
anrhydeddus i’r ysgol. Penderfynodd Mr Raymond
Roberts ymddeol (yn fuan wrth gwrs!) a diolchwn
iddo am ei gyfraniad amhrisiadwy i’r ysgol dros y
blynyddoedd. Roedd yn aelod nodweddiadol o’r ysgol
fel Pennaeth Gyrfaoedd, athro Hanes a chynrychiolydd
Undeb; roedd yn gymeriad teg a chadarn. Dymunwn
ymddeoliad da ac iechyd da iddo er mwyn mwynhau ei
ddiddordebau. Mae si fod Raymond Roberts ar ben yr
Wyddfa ar ddiwrnod cyntaf y tymor newydd!
Mi wnaethom ffarwelio hefyd â Dr Rob Davies a fu’n
dysgu Ffiseg yn yr Adran Wyddoniaeth. Dymunwn yn
dda iddo yn ei gamau nesaf lle bynnag y bo.
Aelod arall o staff a wnaeth ein gadael ar ôl cyfnod hir
o wasanaeth i’r ysgol oedd Mrs Janet Pierce. Bu Janet
yn gefn i’r Adran Gynhwysiad ac yn ofalwr o’r systemau
gwobrwyo a threfniadau hybu ymddygiad da’r ysgol.
Dymunwn yn dda iddi hi yn ei hymddeoliad lle caiff
amser i ofalu am ei theulu - gwyddom ei bod hi’n nain
brysur iawn eisoes!
Swydd Newydd – Dymunwn ddiolch o galon i Richard
Williams sydd wedi bod yn athro blaenllaw yn ein mysg
ers deng mlynedd. Arweiniodd yr adran AAA gyda
chadernid tawel a manteisiodd llu o ddisgyblion ar ei
arbenigedd dros y blynyddoedd. Pob llwyddiant iddo yn
ei swydd newydd ym Mae Colwyn.
Bu diwedd y tymor hefyd yn gyfnod o ffarwelio ag
aelodau ifanc o staff a fu efo ni dros y flwyddyn neu
ddwy ddiwethaf: Mr Aron Jones sydd yn cychwyn
swydd yn Ysgol Bro Gwydir ym mis Medi; Miss Kate
Beard sydd yn cychwyn swydd yn Ysgol Glan y Môr,
Pwllheli; a Mr Ben Elias fydd yn cychwyn swydd yn
Ysgol Croesati yn y Fflint. Dymunwn yn dda iawn iddynt
yn eu swyddi newydd.
Staff Newydd:
Dymunwn yn dda I Mrs Mari Scanlon fydd yn cychwyn
yn yr ysgol fel uwch gymhorthydd ac athrawes
Dechnoleg o Fedi 1af.

Prif Ddisgyblion a Chyngor Ysgol 2012/2013:
Llongyfarchiadau i Angharad Evans a Rhodri Siôn a
gafodd eu hethol yn Brif Ddisgyblion Ysgol Dyffryn
Conwy ac yn Ddisgybl Lywodraethwyr eleni. Buom yn
ffodus i ethol pedwar Dirprwy Brif Swyddog: Anna
Lloyd, Siwan Ellis, Gruffydd Lloyd a Haydn Jenkins
i’w cynorthwyo hefyd. Dan eu harweiniad llwyddodd y
Cyngor Ysgol i:
•
•
•
•

•

•
•

Drafod a chynnig adborth ar Bolisi Gwrth-Fwlio yr
ysgol;
Trafod a chynnig gwelliannau ar gyfer trefn cinio’r
ysgol;
Trafod a chynnig argymhellion i’r Pennaeth a’r Corff
Llywodraethol ar wella gwisg ysgol ein disgyblion;
Trafod ac ethol cynrychiolwyr i’r Cyngor Eco er
mwyn sicrhau ein bod ni’n cymryd y gofal gorau o’n
hamgylchedd gan ymgyrchu i leihau sbwriel a gofalu
am ein hadnoddau a’n ynni;
Bu diolch iddynt hefyd fod lle i chwarae Pêl Droed/
Rygbi dros y gaeaf ar yr ‘astro’ a bod peli ar gael i
ddisgyblion eu benthyg;
Cynnig argymhellion ac anogaeth ar gyfer clybiau
amser cinio ac ôl ysgol newydd 2013/14; ac
Yn ychwanegol llwyddodd y Cyngor Ysgol Hy
^n
i gynllunio ac arwain Eisteddfod Ysgol hynod
lwyddiannus ar Fawrth y 1af.

Bu aelodau’r Cyngor yn cyfarch ac yn trafod efo nifer
o ymwelwyr i’r ysgol yn ystod y flwyddyn gan greu
argraff hynod ffafriol ohonynt eu hunain a’r ysgol.
Yn ystod eu cyfarfod olaf am 2012/13 bu’r Cyngor
Ysgol Iau yn trafod llythrennedd a rhifedd a’u
profiadau o ddysgu sgiliau darllen a sgiliau rhif ar

draws y cwricwlwm. Roeddent yn frwdfrydig iawn
yn eu cenadwri ar gyfer darllen a sicrhau fod digon o
adnoddau cyfoes ar gael i’w darllen yn yr ysgol.
Bu’r fforymau blwyddyn hefyd yn cyfarfod dros y
flwyddyn er mwyn trafod y materion uchod a bwydo

i drafodaeth y Cyngor Ysgol drwy eu cynrychiolwyr
blwyddyn ar y Cyngor.
Bu Lowri Roberts, Elin Arfon a Haydn Jenkins hefyd yn
cynrychioli’r ysgol yn llwyddiannus ar Gyngor Ieuenctid
Conwy dros y flwyddyn hefyd.

Cyngor Eco
Rydym yn ffodus iawn yn ein
Cyngor Eco eleni hefyd. Yn sgil cael
eu hethol gan eu cyd-ddisgyblion
aethant ati’n frwdfrydig i drafod yr
hyn oedd angen ei wneud ar gyfer
cam nesaf Ysgolion Iach Conwy.
Maent yn griw brwdfrydig sydd â
gweledigaeth gref ar gyfer yr ochr
hon o fywyd ysgol. Yn ystod tymor

yr Haf buont yn llunio eu hymgyrch
ar gyfer 2013/14 gan roi sylw
penodol i leihau sbwriel o amgylch
y safle, cynyddu’r ailgylchu sydd yn
digwydd a gweithio i fod yn ysgol
gynaliadwy i’r dyfodol. Gwnaethant
gryn ymchwil i’w maes gan arwain
blwyddyn 8 mewn gweithgareddau
ailgylchu yn ystod yr wythnos

BOBs
Bu’r grŵp BOBs yn hynod o lwyddiannus unwaith eto
eleni. Cafodd rhai o’r prydau hyn eu hychwanegu at
fwydlen yr ysgol yn dilyn eu gwaith. Aelodau newydd y
criw BOBs eleni oedd: Abbie Wilding, Lois Williams, Josh
Williams, Dafydd Lloyd, Jordan Jones, Tyler Griffiths,
Joe Flynn, Jessica Hughes, Elen Jones, Mali Cotcher,
Trystan Jones a Heledd Roberts. Buont yn brysur yn
coginio, dysgu am y ddeddfwriaeth newydd ‘Blas am Oes’
a bwyta’n iach. Braf iawn oedd blasu eu bwyd yn ystod
y flwyddyn. Roeddent yn cael eu cadw’n brysur ac yn
frwdfrydig dan arweiniad Nia a Mrs Ann Davies.

weithgareddau.
Gwnaeth y grŵp gyflwyniad
gwych i gynrychiolwyr Cwmni
Sodexo gan rannu eu gweledigaeth
ar gyfer eu cynllun Eco-ysgolion.
Mae dyfodol gwych o’u blaen a’u
dylanwad yn barod i’w weld o
amgylch y safle ac yn agwedd y
disgyblion.

Gweithgareddau Allgyrsiol
O Fedi 2013 bydd llu o weithgareddau ôl ysgol yn cael
eu cynnig gan gynnwys gweithgareddau 5x60:
•
•
•
•

Clwb dringo a thrampolîn;
Pêl droed;
Badminton amser cinio a chlwb Hoci ar ôl ysgol;
Pêl Rwyd.

Bydd y clybiau canlynol amser cinio hefyd:
•
•
•
•
•
•

Clwb ffilm;
Clwb Celf;
Corau ysgol a phartïon penodol;
Clwb ysgrifennu creadigol Saesneg;
Clwb Gwaith Cartref; a
Clwb Gemau.

Ar ôl ysgol byddwn yn cynnal:
•
•
•
•
•
•
•
•

Clwb Celf;
Clwb Technoleg;
Clwb Gwyddoniaeth;
Clwb Mathemateg;
Clwb Drama;
Clwb Gwaith Cartref cyffredinol;
Clwb Athletau;
Clwb Pysgota a chlwb Merlota;

•
•

Cefnogi Côr Doniau’r Dyffryn;
Ynghyd â sesiynau adolygu mewn pynciau craidd
i ddisgyblion TGAU.

Ymweliadau blwyddyn 6 a Noson Agored i rieni
a disgyblion blwyddyn 5 a 6:
Estynnwyd croeso cynnes i ddisgyblion a rhieni
blynyddoedd 5 a 6 ysgolion cynradd i’r Noson Agored
a gynhaliwyd nos Fawrth Hydref 23ain. Cafwyd
cyflwyniadau a pherfformiadau a chyfle i ymweld
a thrafod gydag adrannau a staff yr ysgol. Cafodd
disgyblion blwyddyn 6 gyfle hefyd i ymweld â’r ysgol
ar ddiwrnod blasu sef Dydd Gwener Hydref 19eg.
Daethant yn eu holau am ail ddiwrnod ymweld ar y
24ain o Fehefin pan gawsant brofiadau mewn pynciau
gwahanol a chyfle i ymuno efo disgyblion blwyddyn 7,
8 a 9 dros ginio. Edrychwn ymlaen at eu croesawu fel
disgyblion llawn amser ym mis Medi.
Mi wnaethon ni hefyd groesawu grŵp o ddisgyblion
a staff o brosiect Comeniws (a ddaeth o Bortiwgal
a’r Eidal) efo’u gwesteion o flwyddyn 6 Ysgol Glan
Conwy am y diwrnod. Mi wnaethent gymryd rhan
mewn gweithgareddau am yr ardal leol efo’r Adran
Ddaearyddiaeth, blasu ychydig o ddiwylliant Cymreig
drwy wrando ar ein Côr Cerdd Dant, a chymryd
rhan mewn gweithdy tennis a phêl rwyd. Roeddent
yn barod am groeso yn ôl yn eu gwestai yng Nglan
Conwy ar ddiwedd diwrnod llawn a phrysur yn Ysgol
Dyffryn Conwy!

Elusennau

Eleni bu’r disgyblion a’r staff yn cefnogi nifer o
elusennau drwy amrywiaeth o weithgareddau
gan gynnwys:
Naid er budd Tŷ Gobaith
Llongyfarchiadau i Ffion Hughes Blwyddyn 13 a
gwblhaodd naid barasiwt yn ddiweddar i gasglu arian
^ Gobaith. Llwyddodd i gasglu swm anrhydeddus
at Dy
iawn o £650. Tipyn o gamp yn wir!
Pnawn Goffi - £220.10
Bocsys ‘Christmas Child’ Boxes
Jeans for Genes - £564
Plant mewn Angen - £442.33
Yn ychwanegol cynhaliwyd Ffair Nadolig a Ffair
Haf at wahanol elusennau a bu disgyblion y BAC
CA4 a CA5 yn weithgar ac yn frwdfrydig iawn yn eu
hymgyrchoedd i gasglu arian fel rhan o’u cwrs BAC.
Cynhaliodd yr ysgol hefyd ei thaith Gerdded
flynyddol dan arweiniad Mrs Ann Davies. Bu’r daith
yn llwyddiant ysgubol ac yn gyfle i ddisgyblion
werthfawrogi harddwch y byd o’u cwmpas drwy
gerdded Coedwig Gwydir. Roedd yn hyfryd gweld
cymaint o’n blwyddyn 11 yn dychwelyd i helpu
stiwardio’r daith hefyd.

Llwyddiannau
Cynhaliwyd Seremoni Wobrwyo lwyddiannus ar yr
8fed o Ionawr, a daeth nifer fawr o ddisgyblion a
rhieni i ymuno â’r dathlu. Gwobrwywyd disgyblion ar
draws yr holl Gyfnodau Allweddol am eu llwyddiannau
academaidd, mewn maes chwaraeon, allgyrsiol a
phresenoldeb.
Pleser oedd croesawu Mrs Janet Hughes, cyn
Dirprwy’r ysgol fel siaradwr gwadd a mwynhawyd ei
haraith adeiladol a phwrpasol. Cafwyd datganiadau
cerddorol hyfryd gan Joshua Bradnam-Smith ar
y ffidil, Cadi Edwards, cyfansoddiad llais a phiano
a Rhiannon Hughes ar y delyn, yn ogystal â chân
o’r sioe gerdd ‘Hairspray’. Gwobrwywyd nifer
o ysgoloriaethau am ganlyniadau Safon Uwch
anhygoel yn arholiadau’r Haf 2012.
Ysgoloriaethau’r Llywodraethwyr
Dr. Harold Williams: Elin Owen a Catrin Davies
Williams J. Lewis: Dafydd Evans a Daniel Jones
Holt: Rachel Johncock, Mali Dafydd, Kyra Hamilton a
Non Hughes
Ysgoloriaethau Cymdeithas Hanes Llanrwst:
Anna Vaughan Jones ac Emily Crane
Gwobrwywyd perfformwyr rhagorol hefyd ar lefel UG.
Gwobrau Ysgol UG: Ben Griffith, Ffion Hughes a
Haydn Jenkins (Bl.13)
Llwyddodd 3 o ferched, sydd bellach yn fyfyrwyr
Bl.12, i gyflawni cryn gamp drwy basio pob un o’u
harholiadau TGAU gydag A*.
Gwobr Rotari TGAU+ Gwobr Ysgol TGAU: Elin
Arfon 10A*, Elin Wrennall 10A* a Lowri Roberts
10A*
Derbyniodd disgyblion eraill wobrau am eu hymdrech
a’u cyraeddiadau mewn sawl maes hefyd.
Gwobr Tref Llanrwst: Morgan Metcalfe 10N
Gwobrau CA3: Joshua Bradnam-Smith, Rachel
Gates, Branwen Jones, Joachim Rigotti,
Jonathan Coates, Rhiannon Hughes a Branwen Morus
(Bl.10).
Gwobrau Presenoldeb Llawn 2011-12: Annest
Jones, Nicole Owens, Daniel Davies a
Dion Williams(Bl.9); Joachim Rigotti ac Ioan WynWilliam (Bl.10)
Yn y maes chwaraeon cyflwynwyd tariannau Victor
Victrix Ludorum ymhob blwyddyn yn ogystal â
Gwobr arbennig am Berfformiad Rhagorol i Rachel

Johncock yn y maes Athletau cenedlaethol a bellach
rhyngwladol.
Gwobr Cyrhaeddiad Rhagorol: Rachel Johncock
(cystadlu ym Mhencampwriaeth Athletau Iau’r Byd)
Victor Victrix Ludorum Athletwr y Flwyddyn
Bl.8: Shauna Lyons ac Oscar Lennon
Bl.9: Megan Roberts ac Owain Jones
Bl.10: Lea Royle a Tom Jones
Athletwr y Flwyddyn: Iestyn Thomas (Bl.11)
Athletwraig y Flwyddyn: Emily Watson (Bl.12)
Bu 2012 yn flwyddyn gerdd-dantaidd yn Ysgol
Dyffryn Conwy, yn arbennig felly i’r côr hŷn a’r parti
hŷn Bl.10-13 a chyflwynwyd tariannau a thlysau i
gynrychiolwyr y partïon. Yn Eisteddfod yr Urdd Eryri
2012 daeth buddugoliaeth i’r côr cerdd dant, yna
cipiwyd y wobr gyntaf yn y côr agored yn Eisteddfod
Gadeiriol Llanrwst, cyn cloi’r flwyddyn gyda’r wobr
gyntaf i’r parti yng Ngŵyl Cerdd Dant Dyffryn Conwy
2012. Hyfforddwyd y côr a’r parti gan Andrea Parry
gyda gosodiadau arbennig gan Rhian Jones, Llangwm.
Roedd y noson yn gyfle i ddiolch yn fawr iawn i’r
aelodau am eu hymroddiad ac i’r rhieni am eu hebrwng
yma ac acw!
Bu 2012 felly yn flwyddyn ragorol arall i Ysgol
Dyffryn Conwy, cafodd hyn ei amlygu yn araith Mrs
Janet Hughes a’r Pennaeth i’r rhieni, y disgyblion a’r
staff. Roedd y seremoni wobrwyo yn gyfle i ddiolch i’r
disgyblion sydd wedi cyfrannu cymaint at lwyddiant yr
ysgol gan roi enw Llanrwst ar y map.
On Monday 4th of March 2013 the two of us,
accompanied by our Headteacher Mr Paul MatthewsJones, attended a Rotary dinner at Maenan Abbey. We
gave a power point presentation about the residential
Rotary Youth Leadership course we attended at
Arthog, near Dolgellau last summer. We were grateful
to receive the Rotary Youth Leadership Award (RYLA)
from the chairperson. We feel honoured to have had
this fantastic opportunity which has also formed part
of our Duke of Edinburgh Gold Award.
By Elin Wrennall (12J) and Hannah Bird (11W)

The Urdd
Pêl-Rwyd Yr Urdd
Cafwyd diwrnod difyr a chystadleuol ym Maes
Glas , Bangor ar ddydd Iau, Hydref 11eg yng
nghystadleuaeth Pêl-rwyd Gogledd Cymru’r Urdd
Bl.7ac 8. Llwyddodd y sgwad o 12 wneud cyfrif
da iawn ohonynt eu hunain gan ddod o fewn trwch
blewyn i rownd derfynol y plât. Y tîm oedd Hannah,
Cadi, Siobhan, Shauna, Issie, Elin, Anna, Mary, Hollie,
Amelia, Kimberley ac Alex. Dyma adroddiad genod y
tîm:
“Roedd yna lawer o dimau eraill yn chwarae ac yn
ein grŵp ni lwyddwyd i ennill un a cholli dwy gêm i
dimau da iawn ( enillwyr y gwpan yn eu mysg). Aeth
ein tîm trwy’r rownd gyntaf ac ymlaen i chwarae am
y plât. Enillodd tîm pêl rwyd Ysgol Dyffryn Conwy’r
gêm gyntaf yn y plât yn erbyn Ysgol Friars gan sicrhau
lle yn rownd cyn derfynol y plât yn erbyn Ysgol
Bodedern. Roeddem yn gyfartal ac yn pwyso’n galed
hyd yr eiliadau olaf pan lwyddodd Bodedern i saethu
a chipio’r fuddugoliaeth. Bodedern enillodd y plât yn
y diwedd. Chwaraeodd y tîm pêl-rwyd yn dda iawn.
Cawsom ddiwrnod i’w gofio, ac edrychwn ymlaen at y
twrnament nesaf.’ Da iawn chi - daliwch ati.
Nofio’r Urdd
Llongyfarchiadau i bawb a fu’n cystadlu yn nofio’r
Urdd yn Rydal ar Dachwedd 27ain ac yn arbennig felly
i Morgan Metcalfe, Bl.10 a ddaeth i’r brig mewn dwy
ras- y pili pala a’r nofio cymysg. Pob dymuniad da iddo
wrth gynrychioli’r ysgol a’r sir yn y Gala Genedlaethol
ym mis Ionawr. O goginio i nofio- meistr mewn sawl
maes mae’n amlwg! Da iawn i bawb a fu’n cystadlu.
Sglefrio Iâ
Aeth bws o aelodau’r Urdd o’r ysgol i sglefrio iâ yng
Nglannau Dyfrdwy ar nos Wener y 7fed o Ragfyr.
Mwynhawyd y profiad yn fawr ac mae addewid am
Torvill a Dean y dyfodol! Diolch i Mrs Jen Hughes am
fynd gyda’r criw.

Taith i’r Paith
Llongyfarchiadau i Erin Rossington Bl12 sydd wedi
cael ei dewis yn un o ugain disgybl o’r Gogledd a fydd
yn ymweld â Phatagonia ym mis Hydref. Profiad byth
gofiadwy dwi’n siŵr.
Eisteddfod yr Urdd 2013: - Llongyfarchiadau mawr i
bawb a fu’n cystadlu yn Eisteddfod Sir yr Urdd Conwy
ar Fawrth 9fed. Nid yn unig mae llu o gystadlu eto,
ond Ysgol Dyffryn Conwy a enillodd dlws y Sir am
yr ysgol fwyaf llwyddiannus, gwobr nad ydym wedi
ei hennill ers o leiaf ddegawd! O ganlyniad aeth y
canlynol i gystadlu yn yr Eisteddfod yn Sir Benfro.
Rydym yn hynod falch ohonynt.
Cadi Edwards – Unawd Cerdd Dant
Beca Williams – Unawd Merched
Erin Rossington – Unawd Merched ac Unawd Sioe
Gerdd
Rhodri Siôn a Siwan Ellis - Ymgom Bl 10-13
Parti Bechgyn Bl 7-9
Parti Merched Bl 7-9
Côr SA Bl 7-9
EISTEDDFOD YR URDD:
Llwyddiant yn yr Ŵyl Gerdd Dant
Llongyfarchiadau i Gôr Cerdd Dant Ysgol Dyffryn
Conwy. Yn dilyn y wobr gyntaf yn Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd daeth y Côr yn gyntaf eto ddydd
Sadwrn yn yr Ŵyl. Roedd y llwyddiant yn parhau gyda
Lowri Llwyd Roberts a Rhiannon Hughes yn gyntaf
yn y pedwarawd telyn (partneriaeth gydag Ysgol y
Creuddyn) a’r Côr Gwerin yn 3ydd. Llongyfarchiadau i
bawb, a diolch yn fawr i’r athrawon am eu hyfforddi a’r
holl rieni am eu cefnogaeth.

Cymraeg
Aeth 6 o ferched blwyddyn 12 a 13 i Dy
^ Newydd,
Llanystumdwy ar ddydd Sadwrn, Medi 22ain ar gwrs
efo Caryl Lewis a Ceri Wyn Jones. Mwynhawyd yn
fawr ac edrychwn ymlaen at weld yr awen yn dwyn
ffrwyth.
Awen i’r Sgwad Sgwennu!
Yn dilyn sefydlu Sgwad Sgwennu newydd ym
mlwyddyn 7 eleni, cynhaliwyd eu sesiwn greu cyntaf
dan arweiniad Y Prifardd Myrddin ap Dafydd. Bu iddo
ymweld â’r ysgol ar fore Mercher, 28ain o Dachwedd a
rhoi blas ar faledi a chreu baledi yn ymwneud â hanes
lleol efo Sgwad Sgwennu Bl. 7 i ddechrau ac yna i
ddilyn, Sgwad Sgwennu Bl.8. Mwynhawyd y profiad
yn fawr.
Yn ychwanegol daeth y Prifardd Myrddin ap Dafydd
gyda Sgwad Sgwennu Blwyddyn 8 eleni i adeiladu ar
eu profiadau ym mlwyddyn 7.
Antur yng Nglan-llyn
Cafwyd llawer o hwyl a phrofiadau arbennig mewn
awyrgylch Gymraeg a Chymreig yng Nglan-llyn ar
ddechrau Rhagfyr wrth i 70 o ddisgyblion blwyddyn 7
a swogs gweithgar o’r chweched ymweld â gwersyll yr
Urdd.
Dros gyfnod o ddeuddydd bu iddynt brofi ‘r cwrs
rhaffau (uchel! Iawn iawn i rai!), bowlio deg, adeiladu
rafft a chanŵio. Dewr iawn ar Lyn Tegid ym mis
Rhagfyr chwarae teg!, ond roedd bwyd blasus y gegin
yn cynhesu pawb wedyn!
Gyda’r nos cynhaliwyd sesiynau arbennig mewn
chwaraeon gan ddisgyblion Bl.12 sy’n astudio cwrs
Arweinwyr Chwaraeon yn y Gymuned ac yna gwledd
o Eisteddfod Wirion wedi ei threfnu eto gan Flwyddyn
12. Gwelwyd sawl disgybl ac athro yn dangos talent
arbennig mewn meysydd anarferol a dweud y lleiaf!
Diolch i’r staff ac yn arbennig merched y chweched am
drefnu’r adloniant!
Taith y 6ed i Fethesda - Gan ein bod yn astudio’r
nofel Un Nos Ola Leuad gan Caradog Pritchard, bu
ein dosbarth Cymraeg yn ddigon ffodus i gael mynd
ar drip i Fethesda a chael ein tywys o amgylch yr ardal
gan Dr J. Elwyn Hughes. Cawsom weld y tŷ lle ganed
Caradog Pritchard a lleoliadau pwysig eraill sy’n cael
eu crybwyll yn y nofel. Roedd hyn o fudd mawr i ni
gan ei fod wedi’n galluogi i greu darlun mwy byw o’r
nofel yn ein dychymyg wrth ei darllen a’i hastudio.
Cawsom ymweld â Chwarel y Penrhyn a gweld y man

lle lladdwyd tad Caradog Pritchard. Gan fod llawer
o lenorion enwog yn dod o ardal Bethesda cawsom
weld cartrefi rhai ohonynt a’u beddau gan gynnwys
R.Williams Parry ac wrth gwrs Caradog Pritchard ei
hun. Hoffwn ddiolch ar ran y dosbarth i’r Dr J. Elwyn
Hughes am y profiad gwych ac i’n hathrawes Mrs Anna
Roberts am drefnu’r trip.
Mared Jones 13W
YMWELIAD CWMNI’R FRAN WEN
Fel rhan o’n cwrs lefel A, roedd yn ofynnol i ni
ysgrifennu sgript wedi ei selio ar stori fer. Heb
lawer o brofiad blaenorol o’r grefft hon, aethom yn
awyddus i weld y ddrama ‘Hawl’ gan Gwmni’r Frân
Wen yn gwybod bod gweithdy sgriptio i ddilyn. Bu’r
ddrama yn ymdrin â materion cyfoes yn ymwneud â
Kyrgyzstan, a’r modd y ceisiodd dau o bwerau mwya’r
byd ei rheoli : Rwsia ac America. ‘Roedd geiriau Iwan
Llwyd ‘bod olew yn dewach na gwaed’ yn addas
iawn i ddisgrifio cefndir y ddrama, wrth iddi bigo ar
gydwybod sawl un drwy bortreadu’r gwledydd yn bobl
real. Cafwyd Kyrgyzstan fel merch eiddil a oedd yn
ysu am enwogrwydd ynghanol anobaith tlodi, roedd
Rwsia yn ddynes dalsyth graff; ac yn weddus iawn i
Ogledd America, ‘roedd dyn afresymol ‘dwi wastad
yn iawn’. ‘Roedd y ddrama’n tueddu i fod braidd yn
gymhleth, ond yn ystod y gweithdy esboniwyd yr holl
waith ymchwil oedd ei angen cyn hyd yn oed meddwl
am ysgrifennu sgript o’r fath. Fel dosbarth, teimlem
fod y gweithdy wedi bod yn gymorth drwy esbonio’r
sgriptio, a hoffem ddiolch i Gwmni’r Frân Wen am ein
hatgoffa fod gan bawb ‘Hawl’!
Elin Arfon, Blwyddyn 12

Detholiad o Gerddi’r Disgyblion:
Gwyrdd
Roedd dail y coed yn wyrdd fel pelen wair,
Yn sych fel diwrnod braf,
Roedd y silwair yn barod i’w hel
A’r John Deere fel malwen araf.
Y gwynt yn chwipio’r gwair i bobman,
Yn rhuo fel mochyn tew,
Y gwair yn sychu fel yr iaith Gymraeg,
Y Deutz yn llosgi’r olew,
Yr haul yn tywynnu ar wyneb y ddaear,
Yn fflachio fel seren fawr,
Y gwair yn grin, grin fel nain,
Y Claas yn sefyll fel cawr!
Gan Jac Metcalfe a Deian Hughes

Afalau Gwyrdd
Dim ond hadyn yn y dechrau,
Dim ond hadyn bach,
Dim ond hadyn yn y ddaear,
Sy’n cysgu yn ei sach.
Tyfai’n araf fel pe bai’n ddeffro,
Tyfai fel plentyn bach.
Tyfai’n ddistaw fel yr hedyn,
Tan ei bod yn werdd ac iach.
Yn y dechrau dim ond hadyn bychan,
Bellach llawn afalau hardd,
Yn wyrdd fel neidr, yn wyrdd fel dail
Yn wyrdd fel y gwair sy’n tyfu’n yr ardd.
Gan Mali Siôn a Kim Godbert

Gwyrdd ar y Meddwl
Esgidiau gwyrdd yn camu’n fyr
Dros wair sy’n mynnu ei sathru,
Llais garw’r gwynt yn sibrwd
‘Paid â rhedeg, ‘gofn ti faglu’.
Yr holl fyd o’m cwmpas yn wyrdd
Dim gobaith o ddianc,
Ei grafangau’n ymestyn amdano
Y coed a gofiodd yr ifanc.
Gwyrdd yw’r bwystfil yn ei hunllefau
Pob dydd yn ei herio,
Yr awyr iach rhy ffres i’w gymryd
A phob anadl yn ei frifo.
Gan Gwenan Lewis a Lois Williams

GLAS
Tri Chwaraewr
Sebastien Chabal
Chabal yw’r wythwr,
Yn chwaraewr o fri,
Yn sefyll fel cawr,
Ac yn arwr i mi.
Sergio Parisse
Parisse yw’r capten,
Yn sgiliau i gyd,
Yn anodd i’w rwystro,
A’r gorau’n y byd.
Richie Gray
Gray yw’r ail-rengwr,
Yn fop o wallt melyn,
Yn ddewr i’w daclo,
Ac yn hunllef i’w elyn.
Gan Gwion Jones ac
Elgan Roberts

Adran Saesneg
Eleni cawsom y pleser o aelod newydd, Ms Kate
Beard yn yr adran. Daeth Kate a brwdfrydedd ac egni
i’w gwaith a gwyddom y bydd y disgyblion a gafodd
eu dysgu gan Ms Beard yn ei chofio am gyfnod hir.
Dymunwn bob llwyddiant iddi yn ei swydd newydd yn
Ysgol Glan y Môr, Pwllheli.
Mae’r adran hefyd wedi bod yn brysur yn paratoi
disgyblion yn drwyadl am eu harholiadau; gan gynnwys
nifer o sesiynau adolygu TGAU a ddylai argoeli
canlyniadau da.
Daeth nifer o ysgrifenwyr dawnus i’r brig yn yr
Eisteddfod Ysgol eleni ac enillodd, ‘The American
Grendel’, ffug enw Amlyn Layton y Goron eleni. Roedd
ganddo gerdd ddofn yn llawn dyfeisiadau sgilgar i
apelio i’r darllenwr wrth amlygu’r problemau sydd yn
wynebu enwogion sydd yn disgleirio ac yn adnabyddus
i bawb. Defnyddiodd odli celfydd i sicrhau fod y gerdd
‘The Star That Didn’t Shine’, roedd yn gerdd aeddfed a
chreadigol oedd yn llawn haeddu’r wobr gyntaf.
Roedd enillwyr eraill - darllenwch eu gwaith isod.
Yn gyntaf o flwyddyn 7 – Efa Celyn Davies a
ysgrifennodd gerdd diamwnd am ei chartref.
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Lauren Hughes 8G came first in year 8, for her
description of her favourite place in Wales.

MY FAVOURITE PLACE IN WALES
There can only be one place in Wales that I can
call my favourite place, and that is home! Home is
Cerrigydrudion, a small, rural village in the heart of
North Wales. A friendly place, where everyone knows
each other. When I look around I see tall, rugged
mountains, multicoloured fields, and small farms
dotted around. I like it the most in spring and summer
when the lambs are prancing in lush green fields. I like
to watch the wallows zoom like the Red Arrows in the
bright blue sky. The RAF jets thunder through the sky,
my little sister screams and runs in side.
I can see cattle moving, munching and mooing. I
can hear the noise of chattering children from the
playground, the tweeting of birds and the grumbles

of tractors working late into the night. You can taste
the farmy air and that is the farm animals in the fields
and the sweet green grass being cut by a farmer. In
the sunset the sky is as colourful as an artist’s pallette.
The rocky mountains of Snowdonia cast dark, scary
shadows. It is Magical.
I flwyddyn 9, aeth y safle cyntaf am y gerdd Haiku i
Russell Wingfield.
Fire breathing god
And worshipped by a nation
A RED dragon stands
Hyderwn y byddwch yn mwynhau darllen gweddill y
gwaith creadigol isod hefyd.
Aeth disgyblion o flwyddyn 12 i Brifysgol Glyndŵr,
Wrecsam i wrando ar y beirdd enwog Carol Ann Duffy
a Gillian Clarke. Cyflwynodd y ddwy ddarlleniadau o’u
gwaith gan gynnwys gwybodaeth gefndirol. Roedd y
profiad yn un arbennig iawn.
Mynychodd ddisgyblion Bl 13 berfformiad o ‘The
Canterbury Tales’ yn Theatr Colwyn. Cytunodd pawb
ei bod hi’n noson ardderchog, gyda pherfformiad
bywiog a chrafog gan y cwmni Tacit Theatre wrth
gyfleu iaith a bywyd Chaucer yn Lloegr.
Bu blwyddyn 12 a 13 yn ffodus i fynychu nifer o
berfformiadau a gweithdai dros y flwyddyn. Aeth
blwyddyn 12 i amgueddfa’r Brontes a’u cartref yn
Haworth ar ddiwrnod oer yn hwyr yn Nhachwedd.
Cawsom syniad da o fywyd a gwaith Charlotte Bronte.
Mae cofnod o’u profiad isod.
Cafodd blwyddyn 12 hefyd gyfle i wrando ar y Poet
Laureate, Carol Ann Duffy a Bardd Cymru, Gillian
Clarke. Cafwyd darlleniadau ysbrydol o waith y ddwy
a bu hyn yn gymorth mawr iddynt wrth astudio cerddi
Duffy dros y flwyddyn.
Aeth blwyddyn 13 ar daith i Theatr Colwyn i weld
perfformiad o Chaucer, y ‘Canterbury Tales’. Roedd
yn noson fywiog a diddorol a phawb yn chwerthin a
mwynhau. Roedd yn fuddiol iawn gan iddo roi cyfle
i’r disgyblion wrando ar yr iaith ac ar sgil a hiwmor
Chaucer a’i ddawn fel awdur a storiwr.
YEAR 12 TRIP TO HAWORTH
With the weather as cold and bleak as the beginning
of Charlotte Bronte’s ‘Jane Eyre’ we made the journey
up to the picturesque Yorkshire Moors, AKA Bronte

country. Once we’d arrived in the Bronte’s hometown
of Haworth after the vital stop at Costa’s for hot
chocolate to warm us up on that chilly November
day, we made our way to the ‘Parsonage’ and down a
cramped staircase to the cellar where we shivered in
our seats as we scribbled notes filling our note book
with Bronte family history, as the professionals told
us everything about the Bronte’s family, literature and
life style.
Then we got a chance to explore the Bronte’s family
home, seeing where they’d lived, and how they’d
lived back in Victorian Britain, which from what
we gathered was quite bleak. We saw dresses that
Charlotte Bronte herself had worn, showing to us just
how tiny she was as both the dress and shoes were
miniscule.
To match Charlotte’s size, the papers the Bronte’s
had written on, were also tiny, as was the writing, as
paper is those days was quite precious. Covering every
page in a criss-cross pattern made reading her work
almost impossible.
In the museum we saw more Bronte styled attire,
which was generously modelled by our very own
Amlyn, who modeled a beautiful Victorian Bonnet.
And then we were out and about in Haworth village
exploring the old fashioned shops including the
incredibly scented soap shop which was festively
decorated.
A worthwhile trip for everyone to benefit from
seeing the context for Jane Eyre and an insight into
Victorian England at the time of her writing.
Ceri, Nathan and Sophie

Your Hero
Football is a game
played by many colours.
It doesn’t matter to most fans,
as it’s the team he follows.
Standing on the terrace,
trying to offend
because he is a different colour
is becoming quite a trend.
If he plays for your team,
a different colour from you,
and then he scores the winning goal,
then what do you do?
He becomes your hero
and you think he’s great,
you forget about his colour
and forget about your hate.
Think before you shout
a racist chant or song,
about the time you cheered him on
because it’s here where he belongs.
Whether he is black
or whether he is white,
let us get behind the players
as against racism we fight.
by Lois Cooke

H2O
Water.
Widespread, wondrous.
Smashing, bashing, crashing.
A creator and a killer.
Aqua.
by Angharad Jones-Young

CAROL ANN DUFFY TRIP
Shortly after starting our AS level English Course,
the class attended an enthralling poetry recital by
Carol Ann Duffy. Having never studied her poetry
before, we were filled with anticipation. Carol
Ann Duffy exceeded our expectations with vivid
interpretations of her own written work. The class
were intrigued to learn what inspired Duffy to write
a number of her poems. At no stage did she become
tedious, she had our attention captured throughout.
The trip was beneficial to us as it provided us with an
insight as to the style of poetry we would be studying.
It was thoroughly enjoyable and useful experience.
Poppy, Amy, Amlyn and Jenny

DESCRIPTIVE WRITING ASSESSMENT
A GARDEN IN AUTUMN by Rory Thorburn
Dappled gold sunlight shone through the last leaves that
hung on to the clawed fingers of the dead looking trees.
The garden was filled with silence, soft and delicate. A
bird, silhouetted against the skyline chirruped, its call
cutting through the empty crisp air. As the song faded the
garden returned to silence. A leaf, deep orange, fell lightly
from a branch as a gentle breeze brushed the clearing. The
silence seemed impenetrable, hanging in the clear sky.
A telephone wire weaved its way through the air,
cutting the blue expanse in two. It wobbled as a bird
gently alighted onto the thin cable. The swallow looked
about, twitching its two tail feathers to keep its balance.
After a minute or two another joined it on the wire, this
one female. More and more landed until the wire was
completely covered by a mass of feathered bodies. Soon,
they would be gone, off to the warmth of North Africa.
One by one, they took off, the clear air filled with the
beat of wings, until none were left.
At the far end of the garden stood a cottage, the
remains of what used to be black and white paint still
visible in places. Outside the door leading out into the
garden stood a pumpkin left out after Halloween. It teeth
and pupils had curled up inside the empty shell from the
heat of the candle, and the top was collapsing, making
the scary face look even more twisted and grotesque
than usual. The handle on the old wooden door creaked,
turning slowly round. The door swung open and a little
boy walked out. A woman followed him out of the
doorway. Both were dressed in large duffle coats, the
little boy’s red, the woman’s a dark shade of green.
The boy walked forward, his little bobble hat wobbling
with each step. He began to jump about, joyful at the
squelching sounds his antics created. The woman laughed
and at that moment a cocker spaniel skidded out of the
doorway, barking and growling playfully. They walked
through the quiet garden, dog, then the boy and finally

the woman. It was obvious the boy was young, being so
small. The woman was about thirty, still looking young
and beautiful. Her dark blonde hair caught the light as
she walked. The boy ran ahead with the dog. “Come on,
Sparks!” he shouted, and the dog responded by running
past the boy to the top of the garden, then speeding
back, barking happily. The boy stopped by a small tree on
the edge of the garden, a single leaf hanging defiantly on
a branch. He touched the brittle leaf and watched it fall,
twisting and turning. The fading sunlight shone through
the red leaf, the deep pink glow dancing across the boy’s
face.
The woman strolled along behind, breathing in
the smell of faint wood smoke from the bonfire
the previous night. She reached the boy, and began
grasping something in her pocket. She gave the boy a
small golden brown sweet. He threw the toffee into his
mouth and began sucking joyfully.
They continued their slow walk, the ground leaking
moisture with each of their steps. The dog snuck along,
dragging its small nose along the damp grass, chasing
scents. As the sun began to drop, the woman led the
boy and dog inside. The door shut with a satisfying,
resounding click which echoed around the empty garden.
The trees bowed lower in the now strong wind which
was blowing up leaves and branches and whipping them
through the air. A droplet of rain hung from a broken
gutter, its tail getting longer until it finally split off and
fell, glittering in the half light.
As darkness fell, a brave hedgehog ventured out from
underneath a pile of fallen leaves, the colour of fire. It
snuffled about, looking for slugs. An owl hooted from
far away. In the garden a male took flight, answering its
mate’s call with a short twoo sound. Its large yet silent
wings blocked out the twinkling stars, the constellations
forming pictures in the night.
Slowly the lights in the windows of the small cottage
went out, the garden now only lit by a crescent moon, like
a sliver of silver in the black pool of the sky. It was cold,
the freezing air chilling the clouds as winter came ever
closer. To the boy’s delight, in the morning the garden
would be white. Small flakes drifted down lazily from
the heavens, as cloud moved slowly overhead. The small
creatures ran back to their burrows, the cold penetrating
even the warmest of nests. The night drew on. Even the
garden fell into a midnight stupor, helped to sleep by the
snow forming a blanket over it. The garden fell silent.
THE GIFT by Caitlin Fiveash-Henderson
There was a large, light, typically fairy-tale castle in the
land of Aihpos; but our story does not begin there. Our
story begins in the great wood of Aihpos, about half a
mile in, by a dusty, dilapidated ivy-covered tower.
Two figures, one short, and stocky, with a magnificent
beard and an axe, the other looking as though he was

made of mist with an arrow sticking out of his back.
Despite this he was listening to his companion quite
happily. The stocky figure (a dwarf) said, “...and he
had the effrontery to say that his craft was superior to
mine! I mean really, I know they make many things but
blacksmiths would be sorry if they got rid of their hunters.”
“Indeed they would,” said the ghost.
The dwarf’s name was Fah-Lewa. He was a hunter in
his clan and fiercely proud of it. Only he himself knew
his age and to look at he could be anywhere between
forty and one hundred.
The ghost Birch had died in a hunting accident and his
past was a much a mystery to himself as to everyone else.
Just as Fah-Lewa really got into stride on the finer
points of hunting an angry looking girl with dark eyes and
a bow in hand pushed her way through the undergrowth.
“Princess!” The startled dwarf tried to bow, tripped over
his feet and fell over. The sight of the dwarf with his legs
in the air made the princess laugh and calm down a bit.
When the dwarf had righted himself, princess Niale
explained her earlier grump. “It’s Lien.”
“Your baby sister?” asked Birch.
“Baby nightmare more like. She screams the place
down at night and won’t sleep in the day either. Everyone
else adores her and it’s as if I’m not there anymore. Not
one person has remembered my birthday, either.”
Fah-Lewa went a funny shade of pink and started
muttering incoherently. Niale grinned. “I knew you’d both
forget. But that’s practically a tradition. Even mother and
father haven’t taken any notice.”
Her frown was back. Birch spoke in an offhand manner.
“I can’t remember if I ever had any siblings. But if I can’t
remember my real name I don’t suppose I would.”
“I’m the middle one of five boys,” said the dwarf
proudly. “We all fight all the time. Nagrona and Tense are
still as much of a pain now as they were when they were
born. Niale made a noise of disgust and tramped back
through the forest.
“Was it something I said?”
“I think,” said Birch seriously, “That it was everything
you said.”
Niale was in a temper. That little horror of a baby sister
was going to be a nightmare all her life then if Fah-Lewa
was right. She brushed at her angry tears. It wasn’t fair.
Even on her birthday the tiny banshee was taking centre
stage. She was out of the forest now and heading for the
castle. Since the baby had come, she’d been spending most
of the days outside. It was easier then listening to near
constant wailing. The princess realised that she’d walked
up to the Horror Chamber (nursery to you and me).
She was about walk away again when Niale realised
how quiet it was. Has something happened to Lien? She
wondered. If something had and she just walked away
her parents would hate her.
The princess took a deep breath, and walked into her

baby sister’s room.
Back in the forest, Birch was watching the dwarf argue
with himself.
“...No, no, we shouldn’t. But if we leave her on her own
all day.... Oh what to do...”
“Fah-Lewa, while you’re dithering here, I think I’ll go
and find the princess.”
“But -.”
“She can’t kill me so I’ll go and then report back.”
“Report back?”
“Whether it’s safe or not.”
“Oh no, lad. I’m no coward. OFF WE GO!”
In the large, light palace nursery, Niale found the
nursemaid sound asleep in a rocking chair. In the
cradle in the corner little Lien was in a similar state.
Niale went over, cautious not to disturb the nurse. She
wanted to see her sister while she was quiet. Leaning
over the crib the princess saw a creature sucking its
thumb and making upset noises. No, Niale thought
fiercely. Not a creature, a person.
Just then the baby awoke with a small cry, Niale didn’t
think twice about picking her sister up.
She found herself singing nursery rhymes. The baby
burbled.
Fah-Lewa couldn’t believe what he was seeing. This
afternoon Princess Niale had been ranting about her
sister and now here she was playing with the baby.
Wonders never cease, he thought. Birch, hovering
horizontally above his head, was equally astonished.
Niale was enjoying herself. Lien was really rather cute –
now she wasn’t crying.
The nurse awake with a start when the baby laughed.
She took in the princess kneeling on the floor building a
tower for the baby. Absent mindedly she picked up the
baby and the feeding bottle.
“May I do that?” The princess sounded shy.
“Of course, your Highness.”
With a little help from the nurse Niale fed the baby and
helped get her ready for bed.
When she opened the door to leave a dwarf fell into the
room. When the princess had hauled him up she noticed
Birch floating in the doorway beckoning them out.
“Their majesties want you in the Great hall, Princess.”
“Do they?” Fah-Lewa was put out. “How do you know?”
“They asked me to inform the princess when they
passed by a minute ago.”
“Oh.”
Niale laughed, “Come on, let’s find out what they want.”
In the Great Hall was a crowd of people at the front of
which were the king and queen.
“Happy Birthday, Lass.” said the dwarf, remembering
for the first time.
Later when Niale was back in her room, she reflected
that the best gift she had had that day, was sound asleep
in the nursery. THE END

Descriptive Writing inspired by
the novel “Harry Potter and the
Philosopher’s Stone”
Creating their own wizard using the senses to describe.
VENUS SCARLETTE
Venus Scarlette is a young witch. 18 in fact. Her father
Michael Scarlette is an eccentric wizard he is editor
of the ‘Weekly Wizard’ and ‘Soaps for Sorcerers’
magazine. Her mother on the other hand is a quite
presentable and slightly dumpy woman. Alice Mouse is
the opposite of her loud husband.
Venus has an attractive face. Her delicate features go
well together. Her slightly large turquoise eyes are like
the amazing beaches you see in holiday brochures. They
are shadowed by her thick eyelashes one wonders how
she sees. Her nose is slightly beakish. Her thin lips are
permanently red because she is always chewing red
gobstoppers. She has long blonde hair. Her diminutive
ears are covered in studs and feathers.
Venus’ personal style is quite eccentric. Her scarlet
muddy Doc martins go clomp-clomp as she walks.
Children run away and are scared she will stomp on
them (she is 9 foot you know). She has home sewn
pink jeans with moons and stars stapled on. Her bright,

yellow top is brighter than the sun. It’s a very concise
top and stops just before her belly button. She is
anything but presentable, unlike her dear mother.
At this very moment she is chewing a red gob stopper,
chewing quite loudly in fact. In between chews she is
chatting to her friend Yasmin Sylas. They are chatting
in whispers about the new boy at school, Robin Gold.
I think Venus might have a crush but who knows!
Teenagers!
Nicola Wood 7M
MY WIZARD
Terry Hedges was an old and experienced wizard. He
was a teacher in Hogwarts, he taught how to fight bad
wizards. He was the first Hedges family to be a wizard,
but he picked it up very quickly. He had an endless
history of winning bad wizards. He was a legend in the
wizard history of winning bad wizards. He was a legend
in the wizard history.
Terry had a ghostly unending nose after one of the
students put a spell on it. He had a Muslim hat which
he used to pray to the wizard gods. Terry had a scar
on both cheeks after fighting Voldermont. His eyes
were different colour, there was one gold and the
other blue. His teeth were all different size and shapes
but they were as white as paper. He had a hearing
like a wolf. His hair was chaotic with hair sticking out
everywhere.

Terry had dark, green trousers and spiky red stocky
shoes. (It even hurt when you touched them). He had a
big black suit that was a soft as sheep wool. He had a
lengthy stick to help him walk.
Terry was looking for a spell at the moment to make his
nose the normal size, while scoffing his face with his
homemade scones. He found a spell!! Two seconds later
he used the spell and his nose was even more prolonged.
Tomos Williams 7M
Nick Shadow is an evil middle aged man. He has
inherited his great grandfather’s job. He has no parents
but has one evil brother named Keith Shadows. He is
hated by everyone. He’s the most dangerous man on
earth!
Nick Shadow has massive black eyes, very hairy
eyebrows a tiny nose, cracked lips, and rough skin,
white teeth and the scariest laugh in the world. Hair
that was so long his ears were so covered up that you
didn’t know he had ears.
Nick Shadows wears a blue magical cape with white
little stars all around the cape and black boots. A Horrid
black hoody and dark green Gloves and never forgetting
his Army shorts.
Nick Shadow is flying through rough clouds and
thunder. Trying to find his arch enemy, Mike Grimes.
He has killed every good guy in the whole galaxy except
him!
Its pitch black so he uses a very expensive x-ray
goggled 5000! The wind is trying to push him of his
broom, slipping and turning every side. Sometimes you
wouldn’t think he was the most evil villain of all time!
Llion Williams 7M

MY WIZARD
Aroura stone is a young clever wizard.
She has recently been gifted with a new born baby
sister by the name Evan Stone, and also she has been
awarded Cleverest Junior Wizard for her test on
charms.
Aroura has beautiful auburn hair so long it looks
endless; she also had blue sapphire eyes and a small
nose that is also the same size as her rosy pink lips. She
has auburn eyebrows to match her hair. She also has
long dark eye lashes. Araura’s ears are also small like
her nose and lips. Her teeth are as white as snow and
are all there.

Aroura wears her school uniform most of the time
because she thinks it’s more comfortable than a new
pair of pyjamas. Her school uniform is a v neck jumper
grey as lead from a pencil followed by a stripey tie the
colours of blue like the stormy sky and red like a fiery
fox.
The colour of skirt is identical to the jumper and it’s
also knee high. The school shoes are black as coal with
velcro straps. And also the shirt is as white as show like
her teeth.
At the moment Aroura is studying potions for
homework that she had today of Professor Fiddle
Sticks. She likes her because of her friendly personality
and the cobwebs on her cloak.
When Aroura finishes her homework her head is glued
to a spell book like a leech, but right now she’s found
out how to turn a bird into a flower but looks like she’s
hit the books.
Alexandria Taylor 7M

The American Grendel
The Star That Didn’t Shine
Destined for success they had said
Of this raw prodigy,
Young shoulders, on top a wise head
Who would master the way to play.
Destined for riches they had thought
Of this talented youth,
However the future he had sought
Came second to the truth.
Destined for fame they would insist
His name endlessly mentioned,
But his life would turn and twist
The life transformed by tension.
Destined to inspire they had claimed
‘I’ll never be caught’, he thought,
But so he was, his image shamed
A future ruined in court.
Destined for greatness they were certain
Convinced from the very start,
But his actions closed the curtain
A career was torn apart.
Destined to be a hero they would say
Of this unique sensation,
Who then just threw it all away
And who’s now despised by a nation.

Mathemateg
Bu’n flwyddyn brysur iawn i’r Adran Fathemateg
efo disgyblion blwyddyn 11 yn cael lle blaenllaw
yn eu gwaith. Cynhaliwyd sesiynau adolygu
diwrnod, bore, penwythnos ac ôl ysgol iddynt
fel rhan o’n cynllun i barhau i godi safonau
mewn mathemateg. Roedd ymrwymiad y
disgyblion (a’r staff!) yn wych!
Bu bwrlwm hefyd ym mlwyddyn 7 efo
disgyblion Menter Mathemateg yn cael
cefnogaeth gan Mr Ben Elias i ddatblygu
eu sgiliau rhifedd a mathemateg. Braf iawn
fu gweld eu cynnydd dros y flwyddyn.
Bu’r nifer o ddisgyblion hefyd yn
llwyddiannus mewn gweithgareddau
mathemateg dros y flwyddyn. Bu blwyddyn 7
yn rhan o dwrnament gêm 24 ym mis Mehefin.
Llwyddodd y disgyblion canlynol o flwyddyn 7 a
8 I brofi llwyddiant yn y ‘Junior Maths Challenge’,
Prifysgol Leeds:
Bl 8
Anna Carpena		
Gwion Jones		
Euros Lloyd		
Aron Hughes		
Loui Harris		
Thomas Barnes

67
67
67
67
58
54

Arian
Arian
Arian
Arian
Efydd
Efydd

Bl 7
Howard Wingfield
Efa Davies		
Jacob Evans		
Owen Booth		

73
63
61
53

Arian
Arian
Efydd
Efydd

Gwahoddwyd rhai o ddisgyblion dawnus blwyddyn
5 a 6 y dalgylch i ymuno â’r adran am fore ym mis
Gorffennaf fel rhan o her mathemateg – roedd eu
brwdfrydedd yn rhagorol a bu’r disgyblion a’r adran yn
llwyr fwynhau.

Gwyddoniaeth
CEMEG
Blwyddyn 8P - Y cwmni côt labordy
Cyflwynodd blwyddyn 8P brosiect i ddylunio,
arbrofi a hysbysebu côt labordy gallai werthu er mwyn
gwneud elw. Roedd y disgyblion yn gyfrifol am ddewis
logo ar gyfer y gôt, arbrofi ar ddeunyddiau gwahanol i
ddarganfod pa ddeunydd oedd yr un mwyaf addas i’w
ddefnyddio, a chyfrifo’r elw y gellid ei gwneud ar bob
côt. Roedd pob aelod o’r grŵp yn cymryd rhan yn y
cyflwyniad o flaen gweddill y dosbarth a derbyniodd y
grŵp llwyddiannus wobr ar gyfer eu hymdrechion.
In the Easter holidays some friends and I went to
Bangor University on a Physics course. We stayed for
two nights in the halls of residence with other year
nines from different schools. We were put into teams
and had to come up with an idea to remove nuclear
waste from the bottom of a pond. We then had to
build a working model and had to pitch our idea to a
‘Dragon’s Den’ for ‘money’ to complete the project.
The whole experience was a great way of making new
friends – I still stay in contact with some of them now!
At the end of the stay, there was s formal dinner and
disco which was really fun and enjoyable – the best
part of the visit!

Hanes

Trip Beddgelert Blwyddyn 7
Yn ystod yr wythnos sgiliau eleni bu blwyddyn
saith yn ymweld â Beddgelert. Roedd y disgyblion
wedi bod yn astudio hanes Gelert wrth edrych ar
deyrnasiad Llywelyn Fawr. Cafwyd dadlau brwd ai
chwedl neu hanes gwir oedd Gelert? Felly, doedd
ond un peth amdani, roedd rhaid ymweld â’r pentref.
Bu’r disgyblion yn brysur yn cwblhau ffeil o
ffeithiau ar Gelert drwy chwilio am gliwiau ac atebion
o’u cwmpas. Cafodd y disgyblion wedyn gyfle i
gerdded yn ôl am y pentref ar hyd y llwybr ger glan
yr afon Glaslyn, cyn cael hufen iâ blasus o’r siop yn y
pentref. Cafodd ambell un hyd yn oed eu temtio gan
ail gôn o hufen iâ!
Llwyddodd y disgyblion i ymchwilio’n ofalus i hanes
Gelert, er hyn mae’r ddadl yn parhau! Beth yw eich
barn chi? A oedd Gelert yn gi ffyddlon i Llywelyn a
gafodd ei ladd ar gam, neu ai stori wedi’i chreu gan
berchennog y dafarn leol yw hanes Gelert?

Trip Bl.12
Yn ystod tymor y Gwanwyn aeth criw o flwyddyn
deuddeg i Ysgol Syr Hugh Owen er mwyn mynychu
cwrs gan Brifysgol Cymru, Aberystwyth. Roedd
yn gyfle gwych i’r disgyblion flasu cyrsiau Hanes
yn y Brifysgol, a phrofi darlithoedd gan rai o brif
ddarlithwyr yr adran Hanes yn Aberystwyth. Yn
ystod y dydd cafwyd darlithoedd am Harri VII, Oes
Fictoria a’r Almaen Natsiaidd a materion eraill megis yr
economi. Roedd y disgyblion wedi mwynhau yn fawr,
ac yn gwerthfawrogi’r cyfle i wrando ar un darlithydd
lleol sef Dr Rhun Emlyn, cyn ddisgybl o Ysgol Dyffryn
Conwy.

Trip Biwmares – Bl.9
Cafwyd trip diddorol iawn i Fiwmares eleni, a chafodd
y disgyblion gyfle i weld llys hynafol y dref, y carchar
enwog a Chastell Biwmares. Yn gyntaf aeth y
disgyblion i weld y llys a adeiladwyd ym 1614. Cafodd
y disgyblion ddysgu sut oedd y gyfundrefn gyfreithiol
yng Nghymru yn gweithio yn ystod y 17eg Ganrif, a
pha fath o gosbau a gafwyd. Cafwyd cosbau llym iawn
- pedwar diwrnod ar ddeg yn y carchar i fachgen pedair
ar ddeg oed am ddwyn ieir! Roedd rhai yn edrych yn
dda yn y benwisg a’r clogyn, a gyrrwyd rhai i’r cyffion
neu’r ‘stocks’! Maent yn parhau i gynnal achos llys
unwaith y flwyddyn yn yr adeilad hyd heddiw. Yna aeth
y disgyblion ymlaen i’r carchar, a chael cyfle i fynd o
gwmpas yr hen garchar a’r celloedd. Cafodd ambell un
ei gloi yn y celloedd tywyll! Pwy wnaeth gloi Joe druan
mewn cell dywyll?
Ar ôl hel pawb o’r celloedd, cafwyd cyfle i gael hufen
iâ bendigedig cyn ymweld â’r castell. Bu’r disgyblion yn
brysur yn cerdded y muriau, ac yn chwilio am gliwiau
o gwmpas y castell er mwyn cwblhau ffeil o ffeithiau.
Cafwyd cystadlu brwd a llongyfarchiadau i bawb a
enillodd wobr fach ar y diwedd! Anhygoel yw credu fod
y fath gestyll wedi cael eu hadeiladu yn y 13eg Ganrif.
Lwcus mai ymweld yn y 21ain Ganrif yr oeddem, neu
beryg iawn y byddem wedi cael ein saethu yn y 13eg
Ganrif am gerdded o fewn muriau’r castell!

Addysg Grefyddol
‘Cawsom gyfle i greu rap gyda Ed Holden yn
ddiweddar. Cafodd y dosbarth i gyd gyfle i helpu i
greu’r rap. Mi wnaethon ni ddewis y curiad i fynd
efo’r rap. Enw’r rap oedd ‘Y Samariadigaethus’. Roedd
Ed yma am bedair wythnos i’n helpu i gwblhau’r rap.
Mae Ed yn ‘beatboxer’ wnaeth berfformio i ni a’n
dysgu sut i wneud rhai o’r synau beatbox. Cafodd y
dosbarth brofiad andros o dda. Roedd pawb yn cymryd
cyfrifoldeb am feddwl am y geiriau, yr odlau a’r rap.
Roeddem wedi gorffen y rap o fewn y 4ydd wers er
mwyn i ni berfformio’r rap fel dosbarth, a hefyd mewn
grwpiau bach.
Mae Ed Holden yn ddyn talentog sy’n gallu gwneud
synau gwahanol iawn fel curiad calon, hofrennydd a
llais robot. Pasiodd Ed y meic o amgylch y dosbarth i’r
rhan fwyaf ohonom drio rhai o’r synau gwahanol.”
Issie Barrie, 8Machno
Y Samariadigaethus!!!
Dyma stori am gamdrin
Mae’r stori yn cychwyn gydag un dyn.
Cerdded adra o Benmachno
Wedyn mae o yn clywad rhyw sŵn gwallgo’.
Troi rown i grwp o Ninjas llu!
Wedyn ma nhw’n gwasgu ei ben fel pry.
Karate chop a dwyn ei ffôn
Gadal o di hanner marw ar y lôn.
Gofyn sut i fyw am byth
Dydy’r neges ddim yn myth.
Caru dy gymydog fel dy hun
Unrhyw ddynes neu unrhyw ddyn.
Ma’r boi yn gorwedd yng nghanol y lôn
Digwydd bod – enw fo ydy Sion.
Ffarmwr yn digwydd gweld o ar y llawr
Cerdded heibio a deud ‘Hwyl fawr’.
Boi yn pasio gyda headphones
Dio’m yn gweld Sion druan ar y lôn
Dyma Sion yn yr un un sefyllfa
Angen help a mynd i’r feddygfa.
Dyma ferch sy’n hela tax
Dweud wrtho fo, “enw fi ydy Max”.
“Peidiwch â chodi … nai helpu chi”
Sion a Max yn mynd i’r gwesty.
Sion yn mynd i’r ‘stafell bella
Max yn gaddo talu tan ma’n gwella.
Cash, cheque neu hyd yn oed Bacs
Rwan dwi’n goro mynd i hel tax.
8 Machno

Daearyddiaeth
Bu’n flwyddyn weithgar iawn yn yr adran
Ddaearyddiaeth eto’r flwyddyn hon.
Ar Dachwedd 8fed cafwyd ymwelwyr o Ysgol Glan
Conwy ynghyd a’u cyfoedion Ewropeaidd fel rhan o
gynllun Comeniws o ardal Port Ail-grea yn Portiwgal
ac ynyswyr Procida (yn bae Napoli, Eidal) Cafwyd bore
yn creu posteri ar eu hardal leol - a oedd yn debyg i
Ddyffryn Conwy gan eu bod yn ardaloedd gwledig gyda
nifer o ymwelwyr yn mynd yno. Cafwyd prynhawn yn
cael blas ar chwaraeon gydag aelodau’r 6ed dosbarth
Bydd blwyddyn 8 yn ymweld â Llanrwst i wneud
arolwg siopa fel rhan o dasg Maths a TGCH yn ystod yr
wythnos sgiliau - roedd yn gyfle iddynt edrych ar sut
mae’r math o siopau sydd yma wedi newid dros y deng
mlynedd diwethaf
Bu Blwyddyn 11+12+13 yng nghanolfan Rhyd y
Creuau yn astudio Afon Peris er mwyn casglu data ar
gyfer eu hastudiaeth unigol ar y diwrnod gwlypaf ym
mis Tachwedd. Bu Blwyddyn 10 hefyd yn ymweld â
Llandudno ar Orffennaf 18 i gwblhau gwaith ymchwil
ar dwristiaeth ar gyfer eu hastudiaeth unigol hwy, bydd
hwn yn cael ei gwblhau yn y gwersi (cyd ddigwyddiad
arall - roedd yn digwydd bod yn un o ddiwrnodau
poethaf y flwyddyn!)
Blas o waith disgyblion
Trychineb yr Exxon Valdez 1989
The exxon valdez disaster is a oil spill that happened in
1989. It was a massive oil exporting tanker that crashed
into rocks in Alaska. Over 11,000,000 gallons of oil
were spilled and spread over the ocean. It affected
people and wildlife. It killed fish and birds and mammals.
It was the largest oil spill in history and eventually many
fishermen lost their way of life as the herring never
returned to their original feeding grounds. Exxon paid
compensation to the fishermen but it was too little too
late as it took over 4 years to arrive – many had already
lost homes and livelihoods and gone bankrupt.
Chloe Congreve, 8 Cennin
Lleoli fferm wynt newydd yng Ngogledd Cymru
Mae ynni adnewyddol yn dda gan nad yw’n llygru’r aer
fel glo, nwy ac olew. Mae’n rhoi ynni glan i ni ac nid
yw’n costio llawer i’w sefydlu ( yn wahanol i gôst uchel
adeiladu atomfa niwclear)
Mae Gogledd Cymru yn rhanbarth arbennig i leoli
tyrbinau gan ei bod yn wledig gydag arwynebedd eang o
dir uchel gwyntog iawn.
Yn ein barn ni, y safle gorau i leoli fferm wynt yw
Llanddona ar ynys Môn neu allan yn y môr ym Mae
Lerpwl. Mae’r ddau leoliad yma’n eithaf anghysbell gan
nad oes llawr o bobl yn byw yn Llanddona ac mae safle

allfor ymhell o’r lan felly nid yw’n effeithio ar y golygfeydd
nac ychwaith yn cynhyrchu sŵn. Mae cysylltiadau
trafnidiaeth dda ar arfordir Gogledd Cymru ( A55 i gludo
deunydd adeiladu) ac fe fyddai hefyd yn dod â nifer o
gyfleoedd swyddi a sgiliau newydd i bobl ifanc lleol .
Er bod nifer o fanteision i ffermydd gwynt mae
nifer o anfanteision hefyd - er enghraifft nid ydynt
yn cynhyrchu cymaint o drydan â dulliau eraill ( ac
felly mae ffermydd gwynt yn enfawr o ran niferoedd
tyrbinau). Mae’n fanteisiol hefyd gan nad yw Cymru
yn ddibynnol ar fewnforio tanwydd ffosil prin a drud
o wledydd eraill sydd yn aml yn rhyfela. Mae posib y
bydd hefyd yn lleihau niferoedd ymwelwyr i ogledd
Cymru sydd ddim yn rhy hoff o’u gweld.
Mae gan bob person farn o blaid neu yn erbyn lleoli
ffermydd gwynt yng ngogledd Cymru ac mae’n wir nad
ydynt yn ddewis perffaith i bawb. Ond mae’n rhaid i ni
sicrhau cyflenwad ynni parhaus ar gyfer y dyfodol.
Holly a Lora Williams, 8 Tudur

Adran Ieithoedd Tramor Fodern
Mae’r disgyblion wedi cael cyfle i wneud pethau cyffrous
eto eleni. Bu’r adran yn ffodus iawn o gael gweithio
gyda Celine Raveneau i’w helpu ar gyfer paratoi ar gyfer
yr arholiad llafar. Diolch unwaith eto iddi!
Roedd rhai o ddisgyblion blwyddyn 9 yn ffodus
iawn o gael clywed newyddion gan ein llysgennad
iaith sef Stephanie Haines. Roedd Steph yn creu blog
yn ystod ei blwyddyn yn Sbaen a Ffrainc ac roedd
dosbarth o flwyddyn 9 yn cael darllen y blog a gofyn
cwestiynau iddi. Mae nifer mwy o ddisgyblion wedi
dangos diddordeb mewn parhau i astudio Ffrangeg ers
i Stephanie fod i mewn i siarad â nhw.
Bu taith Bl.10 & Bl.12 i Baris ym mis Hydref yn
llwyddiant mawr eto eleni a diolch unwaith eto i’r
athrawon a wnaeth helpu gyda’r daith sef: Mrs Tesni
Chaka, Mr Roger Beech a Miss Angharad Jones. Mi
gawsom ni amser da iawn eto eleni yn mwynhau gweld
yr atyniadau. Aethom i ffatri siocled eleni a chael
blasu’r cynnyrch! Fe wnaeth pawb fwynhau’r daith i
Eurodisney, yn enwedig aelodau o flwyddyn 12!

Celf
Dyma enghreifftiau o waith Celf ardderchog ein
disgyblion eleni.

Gwobr Celf Iorwerth Jones
Er cof am Iorwerth 1970-2006

Roedd Iorwerth yn ddisgybl yn Ysgol Dyffryn
Conwy o 1981-87. Yna aeth ati i gwblhau Diploma
Cenedlaethol mewn Astudiaethau Clyweledol yn
Wrexham; ac yn HND mewn Ffilm, Ffotograffiaeth
a Theledu yng Ngholeg Celf a Dylunio Plymouth.
Roedd ei swydd gyntaf wedi coleg fel ymchwilydd
yng Ngweithdy Fideo Canolfan Chapter yng
Nghaerdydd. O ganlyniad mi wnaeth gyfarwyddo
ei ffilm fer gyntaf mewn du a gwyn, ‘Efelychiad’,
cafodd ei dangos gan S4C. Cafodd Efelychiad
ei ffilmio ar safle yn nhŷ ei daid ger Llanrwst
a’i golygu yn Theatr Chapter yng Nghaerdydd.
Roedd cyflwynydd S4C, Brychan Llŷr ac aelodau
o fand ‘Jess’ yn sêr y ffilm. Mi wnaethent hefyd
gynhyrchu’r gerddoriaeth ar gyfer y ffilm.
Arweiniodd llwyddiant ffilm gyntaf Iorwerth at
gomisiwn i gynhyrchu ei ail ffilm i S4C sef, ‘Er Cof’.
Llwyddodd y ffilm liw hon, a gafodd ei darlledu gan
S4C i gychwyn gyrfa lwyddiannus Iorwerth ym myd
Teledu a Ffilm.
Dyma rai o’i waith a’i lwyddiannau pellach:
Pacio (S4C), Slaymaker (rôl barhaus yn y rhaglen
boblogaidd hon) S4C, Ralio (S4C) a Chôr Liberia a’r
gan ‘Far Away’.
Bu’n teithio’n helaeth gan ymweld â nifer o rannau
o’r byd: Efrog Newydd, Los Angeles, Kerala, India,
Las Vegas, Chicago, Kuala Lumpur, Croatia, Ffrainc,
Brussels, Iwerddon (i enwi dim ond rhai).

Rydym yn hynod ddiolchgar i deulu Iorwerth am
roi’r tlws hwn er cofeb iddo, i’w rhoi yn flynyddol i’r
disgybl sydd wedi cynhyrchu’r gwaith gorau mewn
celf. Astudiodd Iorwerth Gelf a Ffotograffiaeth
yn Ysgol Dyffryn Conwy, dan arweiniad Pennaeth
yr Adran, Mrs Anne Lloyd Cooper. Mwynhaodd ei
gyrsiau cymaint nes i’w deulu deimlo ei bod hi’n
briodol iawn i roi tlws yn ei enw i unigolyn oedd yn
dangos talent mewn celf er cof iddo.
Mae fy ngwaith celf yn cael ei ddylanwadu yn fawr
gan arlunwyr abstract. Rwyf yn mwynhau arbrofi
mewn cyfryngau gwahanol, fel y gwelwch mewn
gwahanol rannau o’m gwaith, er mwyn creu effaith
newydd e.e. i ychwanegu dyfnder a gwead i’r llun
gwreiddiol. Gan fod gennyf ddulliau mor unigryw
o gyfuno cyfrwng a gwrthrychau, mae gennyf
dueddiad i feddwl yn greadigol wrth ddatblygu a
chreu fy ngwaith. Credaf fod fy mwynhad o gelf
a dylunio wedi fy ngallogi i fod yn fwy creadigol
a hyderus yn fy ngwaith yn gyffredinol. Mae celf
hefyd yn fy helpu i ymlacio tra’r wyf yn cynhyrchu
gwaith.
Leah Hamilton
Llongyfarchiadau Leah a diolch o galon i deulu
Iorwerth am eu caredigrwydd.

Dylunio a Thechnoleg
Llongyfarchiadau i Siriol Hughes, Blwyddyn 13
ac Elin Arfon a Gwen Thomas Blwyddyn 12.
Cafodd ei gwaith Dylunio a Thechnoleg Lefel A/
As hithau ei enwebu i gystadleuaeth Arloesedd
Cyd Bwyllgor Addysg Cymru.

Drama
Cafwyd blwyddyn brysur eleni yn yr
adran gyda’r nifer o ddigwyddiadau
cyffroes.
Cafodd disgyblion o bob oed flas
ar wahanol berfformiadau. Ym
mis Hydref gwahoddwyd cwmni
theatr y Fran Wen i’r ysgol ar gyfer
perfformio eu drama wleidyddol
gyfoes “Hawl” gan Iola Ynyr.
Yn dilyn y perfformiad
cafodd disgyblion drama
blwyddyn 10, 11 a’r
chweched gyfle i holi
a chael sgwrs gyda’r
dramodydd Iola Ynyr.
Dyma beth oedd barn
Glesni Lloyd, disgybl
o flwyddyn 12, am y
profiad.
“Mi wnes i fwynhau’r
perfformiad roedd yn
gwneud i mi feddwl am
bŵer gwledydd ac effaith
rhyfeloedd. Braf oedd cael
siarad gydag Iola Ynyr wedyn i gael
casglu mwy o wybodaeth a’i holi ynglŷn â’r ddrama.”
Ym mis Mai aeth criw o ddisgyblion drama blwyddyn
10, 11 a’r chweched ar daith i theatr Octagon, Bolton
i wylio drama enwog Tennessee Williams “The Glass
Menagerie.” Dewisodd nifer o’r disgyblion ysgrifennu
adolygiad canmoladwy iawn am y perfformiad ar gyfer
eu harholiad lefel UG.
Sioe ‘Hairspray’
Eleni cefais y cyfle ar y cyd gyda’r adran gerddoriaeth i
lwyfannu perfformiad o’r sioe gerdd “Hairspray.”
Bu disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy yn brysur o
fis Medi tan Rhagfyr yn paratoi at berfformiadau o’r
sioe gerdd adnabyddus. Cafodd y sioe ei pherfformio
yn ddwyieithog gyda chast o ddisgyblion blwyddyn
7 i 13 yn cymryd rhan, heb anghofio ambell i
athro oedd hefyd yn rhan o’r sioe. Cafodd y sioe
ei pherfformio ar ddydd Llun y 17eg o Ragfyr i
ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 ysgolion cynradd yr
ardal ac yna perfformiadau egnïol a phroffesiynol
i’r cyhoedd o nos Fawrth yr 18fed i nos Iau’r 20fed
o Ragfyr. Roedd neuadd yr ysgol dan ei sang bob
noson. Hoffwn ddiolch i’r holl athrawon, disgyblion a
staff yr ysgol am yr holl gefnogaeth ac i’r cast cyfan
am weithio mor gydwybodol drwy gydol y broses
ymarfer. Dyma oedd gan rhai o ddisgyblion yr ysgol
a oedd yn rhan o’r cast i’w ddweud am y sioe.

“Rwyf wedi mwynhau cymryd rhan yn y Sioe gerdd
‘Hairspray’ yn yr ysgol. Roeddwn yn rhan o’r cwrs.
Cafodd pawb amser gwych, roeddwn wedi mwynhau
perfformio yn enwedig y gân olaf.”
Cari Marged Jones, Blwyddyn 7
“Rydw i wedi cael hwyl a sbri yn ymarfer a pherfformio’r
sioe gerdd ‘Hairspray’. Roedd yn ffantastig. Roeddwn
i’n dawnsio a chanu fel rhan o’r corws.”
Lea Ruth Thomas, Blwyddyn 7

diddanu heddiw? Arianwyd y gweithdai trwy gynllun
efo Menter Iaith a diolch am iddynt hwy a Rhys Mwyn
am roi hanes a oedd yn lleol iawn i ni.

Addysg Gorfforol

“Mi ges i hwyl yn perfformio’r sioe ‘Hairspray’. Roedd
o’n brofiad ardderchog a bythgofiadwy. Rwyf yn edrych
ymlaen at y sioe nesaf.”
Cora Roberts, Blwyddyn 8
“Roedd hi’n braf perfformio fel rhan o’r sioe ‘Hairspray.’
Mi oeddwn i yn rhan o’r corws ac mi wnes i fwynhau’r
dawnsio, yr actio a’r canu.”
Beca Williams, Blwyddyn 8
“Hairspray has been a brilliant experience and i have
loved every minute. I feel my confidence has grown,
and I have made lots of new friends. The audience really
enjoyed it and the whole cast got a huge buzz after
each performance!”
Morgan Evans, Year 12
“Bu perfformio’r sioe ‘Hairspray’ yn llond berfa o
hwyl! Cefais brofiad newydd sbon a chyfarfod pobl
newydd ar y daith gan ddysgu peth neu ddau am actio
a chanu. Diolch mawr i bawb a’i gwnaeth yn sioe mor
llwyddiannus, a diolch mwy i Miss Japheth, Miss Ellis a
Mr Roberts am eu hymroddiad enfawr dros y misoedd
diwethaf!”
Rhodri Sion, Blwyddyn 13

Cerddoriaeth
Gweithdai Cerddoriaeth
Ydych chi’n cofio Blew? Beth am holl fandiau eraill
sy’n hanu o ardal Llanrwst? Wel bore Mercher y 5ed
o Ragfyr cafwyd gweithdai hynod ddiddorol gan
Rhys Mwyn yn olrhain hanes Cerddoriaeth a bandiau
poblogaidd Cymru. Cynhaliwyd pedair sesiwn i roi
cyfle i bawb o flwyddyn 8 glywed hanes bandiau
Cymru o’r 60au hyd heddiw. Pwy fuasai’n meddwl
bod ambell un o’r rhai cyntaf hynny yn dal i ganu a

Heledd Roberts, Jordan Jones, Caitlin Thomas,
Shauna Lyons, Llinos Williams, Siobhan Parry
Neve Halford, Fflur Williams, Lois Williams, Hannah
Watson
2 valued members missing as they were absent Holly
Martinez and Beca Williams.
Mae’r tîm pêl droed merched o dan 14 oed wedi
cael tymor ardderchog. Maent wedi chwarae llawer o
gemau ac wedi ennill sawl tro. Enillwyd John Bright o
5-0 a Creuddyn 7-0. Da iawn chi ferched!
The Under 14 girls football team has had an
excellent season playing many games and some good
wins. They beat John Bight 5-0 and Creuddyn 7-0.
Well done Girls!
CHWARAEON Y MERCHED
Chwaraewyd gemau cwpan pêl-droed y merched yn
ystod yr hanner tymor diwethaf a gwelwyd sgiliau
arbennig gan y tîm dan 14 yn erbyn Ysgol Glan y Môr
gyda gêm gyffrous a’r sgôr yn gyfartal ar y diwedd.
Cafwyd amser ychwanegol a llwyddodd Glan y Môr
i fynd ar y blaen gan ennill y gêm o drwch blewyn.
Cafwyd gemau da gan y tîm pêl-droed dan 16 hefyd yn
erbyn Dyffryn Nantlle gan golli 4-2. Bu blwyddyn 8, 9
a 10 yn chwarae gemau cyfeillgar pêl-rwyd yn erbyn
St. David’s hefyd i baratoi at dwrnameintiau’r tymor
nesaf.
Dydd Mercher y 24ain o Hydref cafwyd gemau
cystadleuol yn erbyn Ysgol y Berwyn, Y Bala.
Llwyddodd tîm pêl-rwyd Bl.8 Dyffryn Conwy i guro
6-1 a dyfarnodd Y Bala seren y gêm i Hannah Watson.
Ennill fu hanes tîm y chweched hefyd o 12-8 gyda
seren y gêm yn mynd i Erin Owen. Cafwyd gêm hoci
cyffrous dan 16 gyda’r Berwyn yn curo o 1-0. Go dda
chi i gyd ac edrychwn ymlaen at deithio’n ôl i’r Bala cyn
diwedd y tymor.

Pêl-rwyd
Llongyfarchiadau mawr i dîm pêl-rwyd blwyddyn 7 a
wnaeth gyfrif da ohonynt eu hunain yn nhwrnamaint
Conwy ym Mryn Elian nos Fercher, y 5ed o Ragfyr.
Llwyddwyd i ennill un, cyfartal mewn un a cholli mewn
un a hyn i gyd gydag effeithiau blinder Glan-llyn yn dal
yn amlwg! Tîm addawol iawn - da iawn chi ferched.
Daliwch ati i fynd o nerth i nerth!
CHWARAEON Y BECHGYN
Chwaraeon
Mae’r tymor pêl-droed a rygbi wedi ail ddechrau gyda
thîm pêl-droed blwyddyn 7 yn profi eu gêm gyntaf
yn lliwiau Ysgol Dyffryn Conwy gyda buddugoliaeth
rwydd yn erbyn Ysgol Uwchradd Bodedern.
Everton yn curo Tottenham!
Brynhawn Sadwrn Rhagfyr 8fed aeth bws o Ysgol
Dyffryn Conwy i wylio’r gêm rhwng Everton a
Tottenham. Cracar o gêm (i gefnogwyr Everton) gyda’r
tîm cartref yn rhwydo yn y munud olaf i ennill. Diolch
i Mr Ioan Hughes a’r staff am drefnu ac i’r plant am
ymddwyn yn ardderchog.
Anghofiwch Man UTD, cefnogwch hogiau blwyddyn 7
Ysgol Dyffryn Conwy. Ar ôl cychwyn da i’r flwyddyn
a 30+ o fechgyn yn ceisio bod yn rhan o’r tîm mewn
nifer o dreialon ym mis Medi roedd yna ddisgwyliad
i’r tîm gystadlu’n dda yn Eirias yn erbyn ysgolion
uwchradd y sir.
Yn ystod y gêm gyntaf rheolodd y tîm y gêm yn
gyfan gwbl gyda Cai Price yn disgleirio yng nghanol
y cae ac yn sgorio gôl wych ar ôl symudiad da efo
Sam Thomas yn bwydo’r bel i Ifan groesi’n berffaith
i Cai sgorio. Dim goliau yn yr ail gêm ond eto’r tîm
yn feistr ar y gêm. Roedd yna bwysau mawr wrth
fynd i gêm olaf y grŵp efo Emrys ap Iwan yn ennill y
ddwy gêm gyntaf. Roedd rhaid ennill. Morgan a Sam
Thomas ddaru ysbrydoli’r tîm y tro hwn i fuddugoliaeth
gyfforddus.

Ar ôl gorffen ar frig eu grŵp yn erbyn Ysgol Eirias,
Aberconwy ac Emrys ap Iwan cafodd y tîm y cyfle i
chwarae yn y rownd derfynol yn erbyn Ysgol John
Bright. Gorffennodd gêm agos yn 0-0 ac aeth y gêm i
giciau o’r smotyn. Mi wnaeth y tîm amddiffyn yn wych
yn ystod y twrnamaint heb gôl yn ei erbyn diolch i
arweinyddiaeth gref gan y capten Ynyr a pherfformiadau
da gan Owen, Jacob a Tudur. Hyd yma ni chafodd
Sam Jones y gôl-geidwad fawr o waith i’w wneud
ond efo ciciau sbotyn yn cychwyn dyma oedd ei gyfle
i ddisgleirio. Allan o 5 sgoriodd John Bright 0. Cafodd
Sam ei gyfle i gyfrannu a gwnaeth hynny. Roedd cic
lwyddiannus Morgan yn ddigon i’r tîm ennill y gêm
ar twrnament a chafwyd y cyfle i ddweud ‘YSGOL
DYFFRYN CONWY YDI TÎM GORAU CONWY eleni’ .
Da iawn wir a llongyfarchiadau!!
Y sgwad buddugol: Sam Jones, Ifan Prys Jones,
Tudur Jones, Morgan Owen, Jacob Evans, Penri
Metcalfe, Ynyr Roberts, Dion Vaughan, Owen Booth,
Sam Thomas ,Cai Price
^n yr ysgol, yn
Llongyfarchiadau i Dîm Rygbi Hy
fuddugol yn erbyn Ysgol Eirias yng nghwpan Eryri ac
yn barod ar gyfer y rownd nesaf. Da iawn hogiau.
Gemau 2012/13
Medi (3)
12/09/12 U18 twrnament Football (EapIwan)
W 2-1, L 2-1, L 2-0
19/09/12 U12/U14/U16 v Bodedern U16 L2-1 U14 		
W 10-2 U12 W 3-1
19/09/12 U14 Rygbi W1 - St David’s
L2 - Eirias, John Brights
Hydref (5)
3/10/12 U15/U18 Rygbi i ffwrdd yn St David’s U18
W 41-15, U15 W 35-5
10/10/12 Pêl droed o dan 18 Creuddyn H W 			
3-1(Sion, Julian, Tom)
11/10/12 U14 twrnament D1, L2
22/10/12 U18 Pêl droed l A v Bodedern W 3-1
(Sion, Julian, Tom)
24/10/12 U12 Pel droed l H v Creuddyn L 5-2
Tachwedd (4)
7/11/12 U14 Pel droed l H v David Hughes L6-4
19/11/12 X country Abi B 1st, Lois Roberts 14th, 		
Tom Casey 11th, Connor 12th, Iestyn 16th,
Elgan 17th, Adam Charles 18th
29/11/12 Brynrefail Away U18s L 5 -1 (Elis B)
29/11/12 Year 7 Rugby W2 L1
Ionawr (2)
22/1/13 U18 Eryri cup v Friars W 31-0
24/1/13 U18 Rygbi v Eirias L 19-12
Chwefror (2)
20/2/13 U13 Rygbi St David’s John Bright W 43-0
St David’s W 32-10
27/2/13 U16 Football D2 1-1(YJB), 0-0 (Creuddyn)

Mawrth (2)
7/3/13
U18 Rygbi H QF vs Eirias W 14-7
20/3/13 U13 Rygbi H v Bala W 45-7
Ebrill
18/4/13 U18 Rygbi v Brynrefail W19-12
22/4/13 U13 Rygbi v Botwnnog W 57-0
24/4/13 U15 Rygbi H vs Tywyn W 59-5
24/4/13 U13 Rygbi A v Dyffryn Ogwen W 46-12
U18 rygbi - 5 gêm a twrnament
U18 football - 3 gêm a twrnament
U16 football – 1 gêm a twrnament
U15 Rugby – 2 gem
U13 Rygbi - twrnament a 3 gem
U14 Rygbi - twrnament
U14 football –2 gêm a twrnament
U12 football – 2 gêm a twrnament
U12 Rygbi - twrnament
Overall – total 34 matches
Rugby(18) W 14 L 4
Pel droed (16) W 5 D3 L8
Dros y cyfanW17 D3 L12

Event

Middle Boys

Junior Boys

Middle Girls

Junior Girls

100m

Iestyn T 11.68 (1st)

Tom Smith (5th) 13.46

Elin Jones (2nd) 13.65

Leah M (2nd) 14.10

200m

IestynT 23.7 (2nd)

Tomos Wms (7th) 30.60 Lois Evans (1st) 28.33

300m

Arthur Lennon (2nd)
53.67

Gethin Roberts (5th)
45.37

Abi B (1st) 43.4

800m

Joachim Rigotti (3rd) 2.23

Owain Jones (2nd) 2.28

Abi B (1st) 2.35

Mared Wms (4th) 2.59

1500m

Osian Megs (1st) 4.48

Jac Ellis (3rd) 4.59

Lea Royle (4th) 6.11

Sara Roberts (2nd) 6.10

Hurdles

Lewis Mullend (2nd) 16.64 Steffan Morris (3rd) 15.48 Alys Evans (4th) 17.09

LJ

Tom C (3rd) 5.22m

Harri Evans
No point 3NJ

TJ

Tom Jones (3rd) 10.25m

Steffan Morris (3rd) 9.44

HJ

Lewis Mullender (7th)
1.45m

SP

Ellie Everiss (2nd) 29.56

Leusa Ellis (2nd) 13.44

Elin Jones (1st) 4.89m

Gwawr Wynne
3rd 3.79

Harry Thomas (2nd)
1.48

Tonisha Cornford (4th)
1.30

Heledd (2nd) 1.30

Emyr Court (5th) 8.36m

Arwel Edwards (5th) 8.79

Alys Evans (3rd) 7.02

Lois Cooke (8th) 3.53

JT

Emyr C (2nd) 31.31m

Iwan Jones (2nd) 29m

Abi B (4th) 17.18m

Lydia Jones (3rd) 14.89

Relay

Tom Casey
Arthur Lennon
Aled Osborn
Iestyn Thomas

Owain Jones
Elis Fon
Oscar Lennon
Tom Smith

Elin Jones
Abi B
Lois Evans
Lliwen Wyn

Leah Mari
Ellie Everiss
Leusa Ellis
Gwawr Wynne

(1st) 46.59

(4th) 53.93

(2nd) 54.10

(1st) 55.65

Un o ymweliadau bythgofiadwy y flwyddyn oedd ein
taith i fulham. Dyma hanes y daith yn ôl ein disgyblion’.
Taith Fulham
Ar y diwrnod cyntaf cawsom ein gwahanu’n ddau grŵp;
blwyddyn 7 a grŵp blynyddoedd 8 a 9. Yn gyntaf
roedden ni’n cychwyn hefo gêm lle’r oedd rhaid pasio
mewn grwpiau bach. Pwrpas y gêm oedd gwneud 5
pass llwyddianus heb i’r grŵp arall ddwyn y bêl. Wedyn
ddaru’r coach newid ac ychwanegu gols bach lle’r oedd
rhaid i ni basio’r bêl i rywun yn eich tîm chi oedd yn
sefyll yn y gôl i sgorio. I orffen y sesiwn cawsom gêm.
Yn yr ail sesiwn cawsom ein rhannu yn barau.
Roeddem yn dysgu cadw’r bêl dan reolaeth ai chadw
yn yr awyr yn defnyddio un cyffyrddiad yn unig. Wedyn
roedd rhaid defnyddio dau. Wedyn tri a.y.b. Cawsom
gystadleuaeth fach i weld pwy oedd yn medru gwneud
y mwyaf. Wedyn ddaru ni symud at gêm i’n helpu
ni ddeall gwagle a phwysigrwydd peidio â rhedeg o

hefo Fulham eto ac wedyn roeddem ni’n cael gweld
stadiwm Fulham (Craven Cottage). Roedd pawb wedi
mwynhau’r sesiwn hyfforddi eto a phan gyrhaeddon
ni Craven Cottage roedd hi’n amlwg yn syth fod y
daith o amgylch y stadiwm yn mynd i fod yn dda. Ac
ni chawsom ein siomi. Gwelais lle’r oedd y cadeirydd,
y wasg, a hyd yn oed cael eistedd yn y dug out.
Yn anffodus ni chawsom y cyfle i weld tu fewn i’r
ystafelloedd newid gan fod ‘kit man’ Lerpwl newydd
gyrraedd i osod pob dim yn barod at y gêm y diwrnod
canlynol.
Ar y dydd Sul roedd yr hyfforddiant yn dda eto. Mi
gawsom ni gystadleuaeth ac eto mi wnaeth fy nhîm
i ennill. Ar ôl newid cawsom ni fedalau a golwg o
gwmpas mannau dirgel Motspur Park. Cawsom weld
ardaloedd lle mae chwaraewyr y tîm cyntaf yn newid,
bwyta a chael triniaeth. Ar ôl bwyta dechreuon ni
ddreifio i Stadiwm Fulham eto i wylio Fulham yn erbyn
Lerpwl. Erbyn diwedd y gêm enillodd Lerpwl 3-1 ac mi
wnaeth Sturridge sgorio hat-trick. Roedd hi’n gêm dda i
gloi penwythnos arbennig o dda!!
Loui Harris
gwmpas i ardaloedd gwirion o’r cae. Er mwyn dysgu i
beidio mynd ar draws ein gilydd mewn gêm rhoddodd
yr hyfforddwr ardal fach i bawb aros ynddo ac ond i
symud trwy gyfnewid safle hefo chwaraewr eraill yn
ein tim. Roedd hyn yn helpu cadw siâp a strwythur i’r
tîm wedyn. Ar ôl y sesiwn aethom ar drip o amgylch
Stadiwm Craven Cottage ac yna yn ôl i’r gwesty i wylio
rownd derfynol cwpan FA.
Ar y trydydd sesiwn cawsom dwrnament mawr efo’r
2 grŵp efo’i gilydd. Ddaru’r timau gael eu enwi ar ôl
timau Cymraeg; Abertawe, Caerdydd, Y Drenewydd
a Wrecsam. Roeddwn i yn nhîm Wrecsam a ni ddaru
ennill. Yn y pnawn aethom i wylio gêm Fulham yn erbyn
Lerpwl a chawsom lawer o hwyl yn y gêm honno efo’r
sgôr yn 3-1 i Lerpwl.
Cai Price
Taith Fulham
Am 8:30 ar y 10fed o Fai cychwynnon ni ar daith
i Lundain ac roedd pawb yn gyffrous iawn. Pan
gyrhaeddon ni Motspur Park roedd pawb ar bigau’r drain
tan y sesiynau hyfforddi gan hyfforddwyr Fulham. Ar
ôl tua hanner awr roedden ni’n gallu mynd i mewn i’r
ystafelloedd newid. Ar ôl newid cerddon ni allan at y cae.
Yn y sesiwn hyfforddi gyntaf wnaethom ni weithio ar
basio a chawsom ni gêm fach ar y diwedd. Roedd pawb
yn hapus iawn efo’r sesiwn hyfforddi ac eisiau ymlacio yn
y gwesty. Pan gyrhaeddon ni’r gwesty ar ôl cinio roedd
yna gwis ac mi wnaeth fy nhîm i ennill a chawsom ni cyfle
i ddewis tîm arall i berfformio dawns neu gân. Roedd
rhaid i’r tîm arall wneud y ‘Harlem Shake’ o flaen pawb!
Ar yr ail ddiwrnod roedden ni’n cael sesiwn hyfforddi

DAY 1
It was an early start on Friday the 10th of May for 31
excited young Ysgol Dyffryn Conwy pupils! It was an
8:00am meet at school to load the bus ready to leave
for London by 8:30. The bus was buzzing with energy
with questions galore and thankfully a little more varied
than just the old classic ‘are we nearly there yet?’ First
stop was Warwick for a chance to refuel and have a
stretch of the legs. Full with KFC and Burger Kings
and re-stocked with treats the 31 pupils re-assembled
on-board the coach destination Motspur Park, New
Malden, Surrey, Fulham Football Clubs 1st Team
Training Ground. Having made excellent progress on
the roads we arrived early at Motspur Park and a short
wait on the bus was frustrating for all after numerous
hours on the bus and the first training session within
touching distance. However, this wait did provide the
group with their first insight into the life of a Premier
League footballer as Mark Schwarzer (Fulham Goalkeeper) finishes his working day at 2pm driving off in
his very expensive convertible Porsche waving to all
on the bus. Shortly after we were given the all clear to
proceed into the training ground and begin to feel like
elite athletes. Boots on, energy drinks at the ready,
training was ready to begin!
After a long journey the pupils were in their element
given the opportunity to run around and kick a ball at
long last. The facilities and equipment were fantastic
and the high quality coaches were getting the best out
of the inspired young footballers. Being in such special
surroundings encouraged the teachers to dig out their
football boots in the hope Martin Jol may walk by and

by amazed by their ability and offer them a professional
contract!! After the session everyone was visibly tiered
and it was back on the bus and on-route to the hotel
in Epsom. The drive up to the hotel was scenic and the
location of the hotel (within the course at Epsom Downs
Racecourse) was peaceful and relaxing, exactly what was
needed. Checked in by 6pm, and everyone headed to
their rooms and the recovery from a long day had begun;
shower, change, relax and ready for our evening meal
at 7pm followed by what turned out to be a competitive
football quiz. Steak Burger, fried onions, toasted bun,
chips, coleslaw and salad was on the menu with everyone
seeming to pile their plates high in anticipation for
another busy day to follow. The strawberry trifle for
desert did not go down quite as well as the chips but Mr
Beech was more than happy to create as big a dent in the
large bowl so the chef didn’t feel too disheartened.
Feeding time over the football quiz began. Four
teams all eager to win the secret prize. The smart
money was on the year 8 boys with Loui Harris
demonstrating throughout the journey down his
encyclopaedic knowledge of the game but a strong
challenge was bound to come from the teams with
the year 9 boys involved. It was tight but the year 8
team were successful by one point and the prize was
theirs; a nomination of another team to perform a song/
dance for the rest of the travelling party. This went
to an embarrassed and very reluctant year 7 team.
After much encouragement and change of track with
Jacob Evans, Sam Jones and Owen Booth leading the
way a memorable performance of the Harlem Shake
entertained all in attendance. After a successful and
busy day it was off to bed ready for an even busier day
to follow!
DAY2
Everyone’s alarm was set early enough and everybody
was down for breakfast by 8:30. Everybody stocked
up anticipating a tough training session to follow.

Sausages, scrambled eggs, beans, toast, fruit, yogurt,
pastries, juice, hot drinks and cereal all available
and consumed in large amounts by the teachers in
particular! By 9:30 everyone was kitted out and on
the bus on route to Fulham’s Academy Complex for
a morning training session before heading to Craven
Cottage. Training finished it was back to the changing
rooms and packed lunches passed around. Cheddar
Ploughman’s sandwiches were passed around and
around but supply of the Chicken Salad option did not
quite meet the demand.
We then arrived at Craven Cottage (Fulham FC’s
stadium) for a tour. Everyone was impressed with the
perfect playing surface and it was a privilege to get so
close to the pitch. Mock interviews were conducted
in the media section and photos of the unusual
Michael Jackson Tribute Statue amongst a number of
highlights. After the tour we headed into the club shop.
With club shirts at a bargain price the pupils dived in
and the names of Bryan Ruiz, Berbatov and Schwarzer
were requested at the printing counter. After the
excitement of a busy morning and particularly a busy
session in the club shop we headed back to the hotel.
Everyone headed back to their rooms for a shower and
change ready for the FA Cup final and evening meal.
The hotels conference room was set up with a large
screen TV and hot chocolate, tea and coffee on tap and
the group settled down for 2 hours to enjoy watching
other people hard at work on the football pitch instead
of themselves. With Wigan being the underdogs they
were the team attracting the most support with Aruna
Kone a crowd favourite. With the game progressing
towards full-time goalless interest began to wane but
the late goal from the well supported Wigan Athletic
team was celebrated noisily and just in time for food!
From the conference room it was straight to the dinner
table at 7:30 with lasagne, garlic bread and salad on
offer with chocolate gateaux to follow. By the time
everyone had finished eating we were fast approaching

9pm and the group were sent back to the rooms for a
tidy up and to begin the packing ready for the return
to Motspur Park, Craven Cottage and then Dyffryn
Conwy. Room checks satisfactory completed by 9:45
and everyone’s minds could then focus on enjoying the
last day.
DAY 3
Breakfast was again enjoyed immensely by all although
the earlier wake-up call was a bit more difficult.
Rooms were emptied and checked, bus loaded and we
were on our way to Fulham’s training ground for our
final session by 9:30. The weather was still favourable
and a very lively hours training flashed by followed
by a small tournament to round off a successful few
days on the training pitch with the Fulham coaches
suitably impressed with the standard and quality of
numerous individuals and the group collectively. Just
before lunch and the medal ceremony an unscheduled
tour took place. This was beyond unique and very much
top secret, behind closed doors territory and strictly
unheard of from any group on trips down to Fulham
Football Club. Accompanied by a security guard we
were taken round the players’ canteen, changing room,
treatment room, boot room and relaxation and meeting
room. This was so unique the coaches who were taken
round were unfamiliar with many of the different
rooms and this was exciting and new to them even.
Following the tour we sat in the standby the side of
the reserve teams’ pitch to eat our packed lunch and
to receive well deserved medals for a fantastic effort
during the weekend. From there it was back off up
to shower and change before heading back to what
promised to be a very different, nosier and busier
Craven Cottage.
The seats for the game were located fantastically.
The Liverpool squad warmed up directly in front of
us and were almost within touching distance. The
tunnel the players enter and exit the field of play was
literally within touching distance and a highlight for
many was that we were sat just below the Cottage
that housed the WAGS and injured players. Thankfully
the game was an entertaining affair with a 3-1 victory
for Liverpool. A special occasion witnessed as Daniel
Sturridge scored his first hat-trick for the club and club
legend Jamie Carragher playing in his final away game.
After the final whistle blew we headed back to the bus
and set off back home to Dyffryn Conwy.
An eventful, busy and memorable weekend had by
all. High quality performances on the training pitch
combined with excellent behaviour throughout made
the staff on the trip very proud of all the pupils on the
trip. There was nothing but praise for them all from
everyone that they came into contact with a real credit
to the school and the local area.

Busnes
Taith Busnes i Cadbury World
Ar y 6ed o Chwefror, aeth dosbarthiadau Busnes a
TGCh ar daith i ‘Cadbury World’ ym Mirmingham.
Cyfarfu pawb yn yr ysgol yn y bore i ddal y bws.
Roedd y daith yno yn hir iawn ac roedd pawb yn
edrych ymlaen.
Wedi i ni gyrraedd, aethom i amgueddfa o hanes
Cadbury. Yno, cawsom gyflwyniad gan un o’r staff oedd
yn gweithio yno. Esboniodd hi sut mae busnes Cadbury
yn cael ei redeg a sut maen nhw’n marchnata eu siocled.
Yn y prynhawn, cawsom fynd o amgylch y ffatri
ble roedd y siocled yn cael ei wneud. Dyma oedd
pawb wedi bod yn edrych ymlaen fwyaf ato. Roedd
yn ddiddorol iawn gweld sut mae siocled yn cael ei
wneud. Cawsom flasu llawer iawn o siocled!
Fe wnaeth pawb fwynhau yn fawr iawn, a dysgodd
pawb fwy am sut mae busnes yn cael ei redeg.
Gwenan Roberts, 10C

CoPE
Tystysgrif Effeithiolrwydd Personol (CoPE)
Roedd blwyddyn gyntaf y cwrs newydd hwn yn
llwyddiannus iawn. Cyflwynwyd y cwrs CoPE fel
opsiwn Cyfnod Allweddol 4 yn 2011 a chwblhaodd y
disgyblion y cymhwyster ym mis Gorffennaf 2013.
Llwyddodd nifer o ddisgyblion i ennill y dystysgrif
ar ôl iddynt gwblhau 12 modiwl. Cafodd tri disgybl
gymhwyster Lefel 2 (Gradd B TGAU) ychwanegol ar
ôl cwblhau 12 modiwl a 6 sgil sef Gweithio Gydag
Eraill, Gwella eu Dysgu eu Hunain, Datrys Problemau,
Ymchwil, Trafod a Chyflwyno.
Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion hyn a weithiodd
yn hynod o galed. Da iawn chi.
Ymddiriedolaeth y Tywysog
Bydd cwrs newydd a chyffrous yn cael ei gynnig gan
Ysgol Dyffryn Conwy, caiff disgyblion y cyfle i ddysgu
drwy wneud eu penderfyniadau eu hunain ynghylch
sut maent yn dysgu, byddant yn canolbwyntio ar eu
cryfderau, datblygu eu hyder a chael y sgiliau maent eu
hangen ar gyfer addysg bellach neu gyflogaeth.
Bydd cwrs Ymddiriedolaeth y Tywysog yn annog pobl
ifanc i gymryd cyfrifoldeb am eu dysgu a’u datblygiad
eu hunain, gwella cymhelliant a hunan-barch, gwella
agwedd a chydnabod cyrhaeddiad.
Dwy flynedd fydd hyd y cwrs ac mi fydd posib
i’r disgyblion ennill cymhwyster Lefel 2. Gelwir y
cymwysterau yn ‘Datblygiad Personol a Gwaith

Tîm sydd yn achrediad sydd yn cael ei gydnabod yn
genedlaethol.
Bydd y cwrs yn cynnwys modiwlau megis
Entrepreneuriaeth a Menter (y bwriad yw helpu pobl
ifanc i ddysgu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen i
ddatblygu sgiliau masnachol newydd, prosiectau, cyllid,
gwaith tîm, rheol risg ac arweinyddiaeth). Paratoi at
Fyd Gwaith (helpu pobl ifanc i ddysgu am gyflogaeth,
cynlluniau gyrfa, sgiliau cyflogadwyedd, ysgrifennu
CV, sgiliau cyfweliad a chyflwyno a lleoliadau profiad
gwaith). Prosiectau Cyfoethogi (mae’r maes hwn yn
ddigon eang i bobl ifanc feddwl am ystod o brosiectau
sydd o ddiddordeb iddynt mewn meysydd megis
chwaraeon, ffyrdd o fyw egnïol, coginio neu gyrsiau
preswyl). Mae Dinasyddiaeth Weithredol (helpu pobl
ifanc i ddarganfod mwy am eu cymunedau lleol a’u
cefnogi nhw i chware rôl gadarnhaol a gweithredol
mewn prosiectau yn eu cymunedau). Sgiliau Personol,
Tîm a Rhyngbersonol (yr amcan yw gwella sgiliau
personol a chymdeithasol pobl ifanc yn ogystal â’u
helpu nhw i ddeall eu hunain yn well, i reoli arian
a chyfathrebu’n effeithiol mewn amrywiaeth o
sefyllfaoedd cymdeithasol ac addysgol).

Dathlu Llwyddiant: Blwyddyn 7
Ar ôl cychwyn da i’r flwyddyn a 30+ o fechgyn yn
ceisio bod yn rhan o’r tîm mewn nifer o dreialon ym
mis Medi, roedd yna ddisgwyliad i’r tîm gystadlu yn
dda yn Eirias yn erbyn pob ysgol uwchradd yn y sir. Ar
ôl colli i Ysgol Creuddyn yn unig yn ystod y flwyddyn
roedd yna gyfle da i’r tîm daro yn ôl a bod yn fuddugol
yn y twrnament hwn.
Yn ystod y gêm gyntaf rheolodd y tîm y gêm yn gyfan
gwbl gyda Cai Price yn disgleirio yng nghanol y cae
ac yn sgorio gôl wych ar ôl symudiad da gyda Sam
Thomas yn bwydo’r bêl i Ifan er mwyn croesi’n berffaith
i Cai sgorio. Dim goliau yn yr ail gêm ond eto’r tîm yn
domineiddio yn gyfan gwbwl. Roedd yna bwysau mawr
wrth fynd i’r gêm yn erbyn Emrys Ap Iwan - roedden
nhw eisoes wedi ennill eu dwy gêm gyntaf. Roedd rhaid
ennill. Morgan a Sam Thomas a ysbrydolodd y tîm y tro
hwn er mwyn cael buddugoliaeth gyfforddus.
Ar ôl gorffen ar y brig yn erbyn Ysgol Eirias,
Aberconwy ac Emrys ap Iwan, cafodd y tîm y cyfle
i chwarae yn y rownd derfynol yn erbyn Ysgol John
Bright. 0-0 oedd y sgor ar ddiwedd y gêm, felly roedd
yn rhaid mynd i giciau o’r smotyn. Hyd yma ni chafodd
Sam Jones y gôl-geidwad fawr o waith i’w wneud yn
y gôl - felly dyma oedd ei gyfle ef i ddangos ei sgiliau.
Allan o 5 sgoriodd John Bright 0. Roedd cic lwyddiannus
Morgan yn ddigon i’r tîm ennill y gêm a’r twrnament,
rhoi’r cyfle i ddweud mai nhw yw’r tîm gorau yn y Sir

eleni. Da iawn wir a llongyfarchiadau!!
Cystadleuaeth Cynllunio Gardd Wythnos Sgiliau Blwyddyn 7:
Yn ystod yr wythnos sgiliau bu blwyddyn 7 yn brysur
yn cydweithio i gynllunio gardd i’r ysgol fel rhan
o’n hymgyrch ysgol werdd. Dros yr wythnos buont
yn ymchwilio, cynllunio ar bapur, creu model ac yn
cyflwyno eu syniadau mewn modd proffesiynol iawn.
Tybiwn fod dyfodol da o’u blaen fel prentisiaid i Syr
Alan Sugar!
Llwyddiannau disgyblion unigol blwyddyn 7:
Lowri Owen: 7G - Chwarae criced i dîm genod
Eryri. Mae hi yn mynd i’r Iwerddon yn ystod yr haf i gael
ei hyfforddi gan ddim proffesiynol, ac yn cael gêm yn
erbyn yr Iwerddon.
Caitlin Thomas, Tamzin a Jordan Jones: Wedi cael
belt glas yn Karate ac yn mynd i’r ‘Junior Welsh
Championships’ ym mis Gorffennaf.
Ynyr Roberts: Chwarae Pêl droed i Wrecsam ac ar
12 wythnos o trials.
Sam Graham: Karate -Wedi bod yn chwarae ers
pedair blynedd ac eleni bu’n cystadlu yn y Twrnamaint
Byd yn Japan lle bu’n cystadlu dros Gymru Mis Mawrth.
Mae Sam yn mynd i hyfforddi yn Weaveringem yn
Lloegr bob mis.
Jake Grove: Wedi bod yn nofio gyda thîm Llandudno
ers dwy flynedd ac yn tîm cyntaf Llandudno. Wedi ennill
nifer o fedalau am nofio.
Sam Thomas 7M: Chwarae pêl-droed i academi
Llandudno.
Hari Williams, a Berwyn Hughes, Jacob Evans,
Owen Booth, Heledd Roberts, Brenig Hughes,
Ifan Jones, Ynyr Roberts, Penri Metcalf, Tomos
Williams, Ilan Jones, James Goodwin, Trystan
Jones, Howard Wingfield, Dion Vaughan wnaeth
gyrraedd rownd cyn derfynol cwpan Eryri ac sydd yn
chwarae i Glwb Nant Conwy.
Llwyddiannau’r Urdd (Blwyddyn 7)
Llongyfarchiadau mawr i bawb o flwyddyn saith oedd
yn cystadlu yn yr eisteddfod. Llongyfarchiadau arbennig
i Elenid Alun a’i chwaer, Modlen a gafodd gyntaf gyda’u
deuawd ac aeth felly i Sir Benfro.
Glan Llyn:
Ym mis Rhagfyr aeth criw mawr o flwyddyn 7 i Glan
Llyn lle gawsant gyfle i weithio ar nifer o weithgareddau
awyr agored fel adeiladu rafft, a chanŵio. Cawsant
eu cefnogi gan griw ffantastig o ddisgyblion y 6ed
dosbarth wnaeth sicrhau fod eu hadloniant gyda’r
nos, megis helfa drysor ac Eisteddfod Wirion yn
llwyddiant ysgubol! Cafodd disgyblion eu diddanu gan
gystadleuwyr yn perfformio yn yr adrodd dan 5 a thros
60; darllen a meimio; a chreu dillad o bapur newydd.
Cafodd pawb deuddydd ardderchog, ond blinedig iawn!

Dathlu Llwyddiant: Blwyddyn 8
Mae Blwyddyn 8 wedi bod yn flwyddyn brysur iawn
i lawer o ddisgyblion. Heb os, bu ymddygiad ac
ymrwymiad pob disgybl tuag at waith ysgol, gwaith
cartref a gweithgareddau allgyrsiol yn ardderchog.
Cafodd pawb gyfle i brofi amrywiaeth o weithgareddau
gan fireinio sgiliau yn ogystal â dysgu rhai newydd.
Roedd yr ystod o weithgareddau a phrofiadau’n gyfle
gwych i bawb gymdeithasu â’u ffrindiau yn ogystal
â gwneud cyfeillion newydd. Blwyddyn lwyddiannus
iawn i bawb ac yn sicr bu’n anrhydedd i mi eleni gael
bod yn Bennaeth ar Flwyddyn 8!
Pa ffordd well o rannu digwyddiadau’r flwyddyn â
chi nag o lygad y ffynnon ei hun, felly dyma grynodeb
o brofiadau rhai o ddisgyblion Blwyddyn 8 yn eu
geiriau eu hunain a dymunaf bob hwyl i bawb ym
Mlwyddyn 9. Mrs Ffion Jones
I fod yn onest, mae Blwyddyn 8 wedi gwibio heibio i
bawb, mae’n teimlo mai dim ond ddoe y dechreuodd
y flwyddyn! Ond er hyn, mae’r profiadau’n ffres yn
ein cof. Profiadau yn y gwersi a thu allan i’r ysgol,
profiadau o ganu yn yr Eisteddfod a chystadlu yn yr
athletau. Roedd ‘Hairspray’ yn brofiad hollol wahanol
i ni hefyd, ac rwy’n siŵr bod pawb fu’n rhan ohono
wedi dysgu sgiliau gwerthfawr. I ddweud y gwir, dydw
i ond wedi crybwyll ychydig o’r digwyddiadau yma ac
mae mwy o brofiadau cyffrous ar eu ffordd i Flwyddyn
8, sef y cyfle i ffilmio a’r wythnos weithgareddau
wrth gwrs. Rwy’n siŵr bod pawb yn edrych ymlaen at
gychwyn Blwyddyn 9 ym mis Medi.
Cadi Edwards 8 Garmon
Dyma ni unwaith eto’n mynd i flwyddyn newydd yn
yr ysgol. Gwnes i lawer o weithgareddau eleni sef,

‘Hairspray’, mynd i weld y Pantomeim, mynychu’r
Clwb Ffilm a chanu yng nghôr yr Eisteddfod Ysgol.
Rwyf wedi gwneud ffrindiau newydd ac yn edrych
ymlaen at wneud llawer mwy o bethau newydd yn y
flwyddyn nesaf. Rwyf yn hoffi mynd i’r Clwb Gemau,
Clwb Gwaith Cartref ac ysgrifennu barddoniaeth yn
Saesneg. Rwyf wedi cael blwyddyn lwyddiannus iawn
eleni ac wedi mwynhau. Siân Walker 8 Pandy
Ym Mlwyddyn 8 rwyf wedi cael llawer o brofiadau
gwahanol. Un ohonynt oedd ‘Hairspray’. Roedd y
profiad arbennig hwn yn hwyliog a diddorol. Cefais
wneud llawer o ffrindiau newydd drwy fod yn y côr ac
ar ben hyn i gyd cawsom ni hefyd gyfle gyda Blwyddyn
7 i weld pantomeim ‘Peter Pan’ yn Venue Cymru.
Roedd y daith yn llawn hwyl gyda fy ffrindiau i gyd.
Lois Siriol Williams 8 Pandy
Mae Blwyddyn 8 wedi bod yn llawer o hwyl i mi
oherwydd cawsom nifer o weithgareddau megis
cystadlu yn yr Eisteddfod Ysgol wrth actio mewn sgets i
Geirionnydd a gwylio ‘Peter Pan’ oedd yn llawer o hwyl.
Roedd gweithgaredd Techniquest yn ddiddorol iawn lle
cawsom gyfle i greu car wedi’i wneud o ‘Lego’. Cefais
brofiadau da ym Mlwyddyn 8 a chyfle i wneud mwy o
ffrindiau. Mae’r flwyddyn wedi hedfan gan ein bod mor
brysur, gobeithio y bydd Blwyddyn 9 yr un mor gyffrous.
Joseph Power 8 Pandy
Rwyf wedi mwynhau fy mhrofiadau ym Mlwyddyn
8 yn fawr. Ym mis Tachwedd a Rhagfyr trefnwyd
cystadleuaeth pêl-droed 5 bob ochr yn ystod
amseroedd cinio gan Siân 5x60. Daeth fy nhîm i, o’r
enw ‘Not Junction FC’, yn gyntaf trwy’r flwyddyn
gyfan ac enillon ni bêl newydd sbon i’w rhannu er
mwyn ymarfer ein pêl-droed amseroedd egwyl a
chinio. Uchafbwynt i mi hefyd oedd cael fy newis i
gynrychioli’r ysgol mewn athletau yn y ras 200 metr a’r

ras gyfnewid. Rwyf yn
edrych ymlaen yn fawr at
gychwyn Blwyddyn 9!
Morgan Kirkham 8 Pandy

ANTON AND EUROS

Siaradon ni gydag Anton Hazelhurst, Cynrychiolydd 8
Machno ar y Fforwm Blwyddyn, ac un o gynrychiolwyr
Blwyddyn 8 ar y Cyngor Ysgol, am y pethau roedd y
Cyngor Ysgol yn sôn am eu gwneud. Dywedodd Anton
wrthym ni eu bod nhw wedi sôn am gael mwy o finiau
o gwmpas y cae pob tywydd, sefydlu Cyngor Eco, ffens
well o gwmpas yr afon i wella diogelwch plant, gwella’r
wisg ysgol ychydig, a lleihau pris cinio ysgol. ‘Roedd
Blwyddyn 8 yn llawer gwell ac yn fwy o hwyl nag oedd
Blwyddyn 7. Rydw i wedi cael blwyddyn wych!’ meddai
Anton.
Rydym ni wedi dewis ein Cyngor Eco yn barod, ac
mae cyfrifoldeb ganddyn nhw i ddatrys problemau
amgylcheddol yr ysgol, er enghraifft gormod o sbwriel!
Roedd Anton yn dweud wrthym ni eu bod nhw
wedi bod yn siarad am gael gwisg ysgol las, ond
doedd o ddim yn siŵr o’r syniad “Byddwn ni’n edrych
fel disgyblion sy’n mynd i’n hen ysgol gynradd! Dim
diolch!” dywedodd Anton.
Rydym ni wedi bod yn siarad gydag Euros Lloyd,
fu’n cystadlu mewn cystadleuaeth Fathemateg ym
Mhrifysgol Bangor. Roedd Euros yn un o’r 13 lwcus
a enillodd y gystadleuaeth! Enillodd lyfr a phôs. “Yn
anffodus fwynheais i mo’r profiad gymaint â hynny,
oherwydd roeddwn i yn cael gormod y sylw gan
bawb!” dywedodd Euros wrthon ni! Da iawn chdi
Euros!
Elin Cawley
Fforwm Blwyddyn 8
Mae Fforwm Blwyddyn 8 yn gweithio’n galed i wneud
yr ysgol yn lle taclus ac eco gyfeillgar. Siaradon ni
gydag Anton Hazelhurst, 8 Machno, am broblemau’r
ysgol a sut mae’r Fforwm Blwyddyn am eu gwella.
‘Mae llawer iawn o sbwriel yn cael ei daflu ar

dir yr ysgol a does dim llawer o blant yn sylwi ar
anfanteision o hyn. Rydym ni’n sôn am brynu mwy o
finiau i’r ysgol a’u rhoi nhw tu fewn i’r ysgol oherwydd
mae llawer iawn o sbwriel yn cael ei roi tu ôl i’r
gwresogyddion ac ar y coridorau.’
Mae Blwyddyn 8 yn flwyddyn llawn hwyl a
chyfleoedd ond beth mae disgyblion Blwyddyn 8 eu
hunain yn feddwl? Siaradon ni gyda Beca Williams am
fanteision Blwyddyn 8 a dyma ddywedodd hi.
“Mae Blwyddyn 8 yn wych! Tydan ni ddim wedi
dechrau ein harholiadau a theimlaf fod Blwyddyn
8 wedi setlo’n dda iawn. Rydym ni’n ddiolchgar
iawn o’r holl gyfleoedd a gawsom ni er enghraifft
gweithgareddau Ffilmiau’r Ffin, taith i Alton Towers a
Disney Land Paris. Rydym ni’n ofnadwy o lwcus!”
Siaradon ni gyda Sophia Edwards a dywedodd hi hyn
am Flwyddyn 8
‘Mae’r gwaith yn ddiddorol iawn. Rydw i’n
hoffi cwrdd â phlant newydd a gwneud ffrindiau.
Mae’r gwaith yn heriol ac mae’n gofyn am lawer o
ganolbwyntio!’
Gan Mali Siôn

Datblygu Enillwyr
Yn ystod y flwyddyn cafodd pedair merch a
phedwar bachgen eu dewis i gymryd rhan mewn
cwrs chwaraeon o’r enw ‘Datblygu Enillwyr’ ym
Mharc Eirias. Y plant a gafodd eu dewis oedd y rhai
gyda’r safonau uchaf mewn chwaraeon o bob math.
Siaradon ni gydag Elin Cawley a dywedodd
hi “Roedd hi’n eithaf dychrynllyd cael athletwyr
safonol yn eich profi chi, ac yn eich gweithio’n
galed. Ond roedd o’n brofiad da, er yn boenus ar
yr un pryd! Roedd hi’n ddiddorol iawn gweld y
sgiliau athletau oedd gan y disgyblion o’r ysgolion
gwahanol i gyd!”
Felly da iawn i’r disgyblion a gafodd eu dewis
ar gyfer y cwrs yma! Gobeithio y cant eu dewis ar
gyfer y cwrs nesaf!
Elin Cawley

Dathlu Llwyddiant: Blwyddyn 9

Yn eu geiriau eu hunain dyma rai o lwyddiannau’r
flwyddyn i flwyddyn 9 …
Lewis 9H
Cychwynnais sboncen ym Mlwyddyn 6 a chefais
wobr dydd Sul, Mehefin 9fed oherwydd roeddwn i
yng Nghaerdydd yn chwarae sboncen a chwaraeais
ambell i gêm cyn mynd i’r rownd derfynol. Ar gychwyn
y gêm roeddwn i yn rhoi 100% a pryd roeddwn i’n colli
2-0 roeddwn i’n dal yn rhoi 100% ac wedyn enillais
y gêm 3-2 a fi oedd y chwaraewr sboncen gorau yng
Nghymru a rhoddwyd y wobr i mi.
Megan Roberts 9W
Rwyf wedi llwyddo i gyrraedd tîm Prydain dan 16 oed.
Rwyf yn cynrychioli Cymru mewn llawer o gystadlaethau
ac ambell waith wedi ennill y wobr gyntaf i’m gwlad. Yn
ddiweddar rwyf wedi bod yn cystadlu ar safon uchel
efo fwy nag un ceffyl ac wedi ennill llawer o noddwyr
yn cynnwys Cyngor Sir Conwy a ‘Sports Aid Wales’. Mi
wnes i ennill digon o gystadlaethau i mi fynd drwodd i’r
rhanbarth ac ymlaen wedyn i’r cenedlaethol lle bûm yn
cystadlu yn erbyn pobl o wledydd gwahanol. Fy mhrif
lwyddiannau yw:‘Burghley Pony Champion’
‘Under 25 National Champion’
‘Under 25 National Team Champion’
‘Under 25 Welsh Champion’
5ed o dan bob oedran ‘National Champion’.
Rwyf yn lwcus iawn i gael y cyfle i reidio ac yn
ddiolchgar i bawb wnaeth fy helpu a’m cefnogi i.
Elis a Lewis 9H
Rydym ni wedi bod yn eirafyrddio ers dechrau’r
flwyddyn yma ac rydym ni wedi datblygu ein sgiliau.
Rydym wedi dysgu sut i fynd lawr y llethr, ‘heel side’ a
‘toe side’ a hefyd rydym yn gallu mynd lawr ar dipyn o
gyflymder.

Mae pobl sydd ddim yn dda yn cychwyn ar lefel A,
wedyn mynd lawr fel rydych yn datblygu. Mi wnaethon
ni gychwyn ar lefel A ac rŵan rydym ar lefel E.
Rydym ni yn cael mynd i Fanceinion i eirafyrddio tu
fewn ar ôl i flwyddyn 11 orffen eu TGAU.
Huw Jones 9H
Huw Jones yw fy enw i ac rydw i yn chwarae golff
i glwb Golff Abergele. Rwyf yn mynd yna bob dydd
Sadwrn am 10.45, dwi’n chwarae mewn cystadlaethau
yno ac yn ennill rhai, mae fy ‘handicap’ yn 24. Mae yna
bobl eraill yn fy nghrŵp efo ‘handicap’ o 23 a 24 hefyd.
Russell Wingfield 9H
Rwyf yn rhan o glwb canŵio sbrint sef ‘Dyffryn Conwy
Paddles’ (DCP). Rydym yn canŵio ar yr aber ar afon
Conwy. Rydym yn canŵio dwywaith yr wythnos trwy’r
haf a weithia ar y penwythnos. Mae canŵio sbrint yn
wahanol i ganŵio cyffredin oherwydd mae’r canws
yn hirach a theneuach. Mae hyn yn eu gwneud nhw’n
gyflymach ond yn sigledig iawn hefyd. Mae canŵio yn
datblygu sgiliau cydbwysedd, dygnwch, cryfder rhan
uchaf y corff a chanolbwyntio. Rwyf yn hoffi canŵio
oherwydd mae’n hwyl, cyflym ac yn fy nghadw i’n ffit.
Emlyn Jones 9H
Dwi’n chwarae rygbi i Nant Conwy dan 14, dwi wedi
cael fy newis i chwarae i dîm dan 15 yn achlysurol
hefyd. Cefais fy newis i chwarae i flwyddyn 10 yn y
gêm, Cwpan Eryri, gydag Elis Owen. Enillon ni pob
gêm a mynd i’r rownd derfynol yn erbyn Brynrefail,
ond colli wnaethon ni. Yna roeddwn yn y tîm dan 15
unwaith eto i chwarae yn y twrnament 7 pob ochr yn
Rhuthun, enillon ni ddwy gêm a cholli tair. Roedden
ni un pwynt yn fyr o fynd trwodd i’r rownd derfynol.
Mae’r tymor newydd ddod i ben a derbyniais i’r tlws
am chwaraewr y flwyddyn.
Leusa, Ellie, Leah a Gwawr 9H
Rydym ni yn cymryd rhan yng Nghlwb Athletau’r Ysgol
ddwywaith yr wythnos. Rydym ni wedi cynrychioli’r
ysgol mewn llawer iawn o gystadlaethau e.e.
cystadlaethau ym Mharc Eirias, Treborth, Birmingham,
Wigan, Newport ac Abertawe. Rydym yn mwynhau
athletau yn fawr iawn ac yn gobeithio datblygu yn ein
campau unigol yn y dyfodol.
P.B (personal best)
Ellie
14.28
29.56
Leah
13.93
4.09
Gwawr
4.03
30.91
Leusa
13.44

100m
200m
100m
naid hir
naid hir
200m
75m hurdles

Gweithgareddau Blwyddyn 9:
Yn ychwanegol i’r gweithgareddau unigol uchod
bu blwyddyn 9 hefyd yn rhan o’r gweithgareddau
canlynol:
- gweithgareddau STEM gwyddoniaeth gweithgareddau Techniquest a Phrifysgol Bangor;
- rhan o raglen addysg iechyd Conwy, ymweliad
‘Cat’s Paw Theatr’ i godi ymwybyddiaeth disgyblion
o’r gyfraith a thrais. Roedd y disgyblion wedi
mwynhau cael eu dysgu mewn dull gwahanol
drwy arddull fforwm theatr a chael y cyfle i holi’r
perfformwyr ac aelodau’r heddlu fu’n rhan o’r
perfformiad.
Fel rhan o’r wythnos weithgareddau aeth
y disgyblion i ymweld â Chastell Biwmares;
Canolfan Dangerpoint yn Nhalacre; tŷ Hedd Wyn
yn Nhrawsfynydd; ac i gerdded a dysgu syrffio yn
Rhosneigr dan arweiniad Menter Iaith Conwy.
Bu unigolion hefyd yn ffilmio fel rhan o ymgyrch
Ffilmiau’r Ffin, gweithgaredd arall a drefnwyd i
hybu’r Gymraeg drwy gydweithio â Menter yr Iaith
Conwy.

Bac Blwyddyn 10 ac 11 /
Year 10 and 11 Bac
Bu Blwyddyn 10 a rhai aelodau o flwyddyn 12 yn
lwcus iawn o gael cyfarfod ein Haelod Seneddol, Guto
Bebb, yn y Tŷ Cyffredin, yn ystod taith lwyddiannus
iawn i Lundain ddiwedd Mehefin. Yn ystod y daith
cafodd y disgyblion ymweld â Gurdwara, ymweld â
stadiwm yr Olympics, gweld sioe ‘We will rock you’
yn ogystal â mynd ar y London Eye. Fe wnaeth pawb
fwynhau’r daith yn fawr.
Fe wnaeth myfyrwyr Blwyddyn 10 a 12 helpu i
drefnu Ffair Nadolig gan godi arian ar gyfer gwahanol
elusennau. Maent hefyd wedi bod yn brysur yn
ystod y flwyddyn yn hel arian gan drefnu gwahanol
weithgareddau.
Fel rhan o waith cymunedol, bu Blwyddyn 10 a
12 yn brysur yn casglu bocsys ar gyfer Operation
Christmas Child ym mis Tachwedd. Casglwyd bron i
100 o focsys yn ogystal â chasglu arian i’r elusen hon.
Yn ystod yr wythnos sgiliau, cafodd Bl.10 ymweld
â nifer o atyniadau lleol megis Castell Conwy,
Canolfan Bwyd Bodnant, Parc Eirias yn ogystal â
thraeth newydd Eirias ym Mae Colwyn. Daeth rhai
siaradwyr gwadd i mewn yn ogystal sef Margaret
Carter o gwmni Patchwork Pate, Shaun Holden o
Adeilad y Llywodraeth, Angharad Harris o fudiad Parc
Eryri a Lis Perkins o fudiad Masnach Deg. Mae’r holl
weithgareddau a’r profiadau hyn yn
cyfrannu at y Fagloriaeth Gymreig.

Mae blwyddyn 12 hefyd wedi bod yn brysur yn cymryd
rhan mewn gweithgareddau fel ymweliad i Gastell
Bodelwyddan, Castell Biwmares ac adeiladau’r cyngor
yng Nghonwy. Maent wedi bod yn brysur yn gwneud
gwaith cymunedol gan helpu yn ystod amser cinio
efo gwahanol glybiau. Cawsant hefyd gyfle i ddysgu

Sbaeneg gyda chyn fyfyriwr, Stephanie Haines, yn
ystod mis Gorffennaf.
Llongyfarchiadau i Llywela Edwards – seren
Ffair Aeaf Llanelwedd! – Dyma ei stori
Yn ddiweddar, buom yn ffodus o gael cystadlu yn
y gystadleuaeth barnu ŵyn tew yn y Ffair Aeaf
yn Llanelwedd. Roeddwn wedi bod yn ymarfer a
pharatoi’n drylwyr iawn cyn y diwrnod mawr, ac yn
ffodus i mi, cefais 2il! Yn ogystal â hyn, cefais y wobr
am yr araith orau drwy gyfrwng y Gymraeg.
Ond cyn cyrraedd y Ffair Aeaf, roedd rhaid i mi
gystadlu dros Glwb Ffermwyr Ifanc Uwchaled yn
Ffederasiwn Clwyd. Gan mai dyma oedd y tro cyntaf i
mi gystadlu, roedd yn sioc fawr i wybod fy mod i wedi
curo dros ugain o gystadleuwyr dan 16.
Roedd rhaid i mi fod yn y Ffair Aeaf erbyn 9.30am.
Felly doedd dim amdani ond cychwyn am 6.00am. Ar
ôl cyrraedd, roedd rhaid i mi gofrestru yng nghanolfan
y Ffermwyr Ifanc ar faes y sioe. Roedd y pili palas yn fy
stumog yn dechrau cadw reiat erbyn hyn! Ar ôl i bawb
oedd yn barnu ŵyn o dan 16 gofrestru, roedd hi’n amser
mynd i fyny i’r sied ddefaid. Gwisgais fy nghôt wen a
ffwrdd â mi!
Yn y gorlan, roedd yna bedwar oen wedi eu marcio
- A, B, X, Y. Y bwriad oedd dewis pa oen oedd yn
gyntaf, ail, trydydd, a phedwerydd. Ar ôl dewis trefn yr
wyn, roedd rhaid i bawb ysgrifennu araith i lenwi dau
funud, yn cynnwys rhesymau dros roi’r wyn yn y drefn
benodol. Yna, roedd rhaid dweud fy araith o flaen y
beirniaid. Gosodais i’r ŵyn yn y drefn B, Y, X, A. Yn
lwcus i mi dyma oedd y drefn gywir!
‘Roedd rhaid aros tua thair awr am ganlyniad y
gystadleuaeth, Doeddwn ddim yn disgwyl dim byd,
felly roedd yn sioc fawr o wybod fy mod wedi ennill
dwy wobr. Roeddwn yn teimlo’n llawn balchder, gan
fy mod wedi gwneud cystal drwy Gymru gyfan a thu
hwnt.

Dathlu Llwyddiant: Blwyddyn 11
Presenting to the Llanrwst Rotary: RYLA
Ar ddydd Llun, 4ydd Mawrth 2013 aeth y ddwy
ohonom ni a’r Pennaeth, Mr Paul Matthews-Jones
i ginio Rotari yn Abaty Maenan. Mi wnaethom
roi cyflwyniad PowerPoint am y cwrs preswyl
Arweinyddiaeth Ieuenctid y Rotari y buom arno
yn Arthog, ger Dolgellau’r llynedd. Roeddem yn
ddiolchgar i dderbyn Gwobr Arweinyddiaeth Ieuenctid
y Rotari gan y Cadeirydd. Roeddem yn teimlo’n falch
iawn ein bod wedi cael y cyfle gwych hwn sydd hefyd
wedi bod yn rhan o’n Gwobr Aur Dug Caeredin.
Gan Elin Wrennall (12J) a Hannah Bird (11W)

Blwyddyn 11: Learning Performance
Ar Fawrth y Cyntaf daeth cwmni Learning
Performance I’r ysgol i gynnal gweithdai bywiog
ar sgiliau dysgu ac adolygu i flwyddyn 11 fel rhan
o’u paratoadau ar gyfer y cyfnod arholiadau allanol.
Cafodd y disgyblion arweiniad yn ystod y dydd ar
strategaethau dwyn i gof, cynllunio amserlenni
dysgu ac adolygu, llunio mapiau meddwl ac adnabod
targedau unigol.
Mae’r cwmni yn dychwelyd i’r ysgol ar ddechrau tymor
yr Hydref I gynnal sesiynau tebyg efo’n blwyddyn 11 a
blwyddyn 13 newydd fel rhan o’n cynllun llwyddiant.
Prom Blwyddyn 11
Ar ddiwedd Mehefin, unwaith i’w arholiadau ddod
i ben fe fwynhaodd blwyddyn 11 noson Prom
lwyddiannus a disglair. Fe wnaethant fwynhau bwyd,
disgo, cwmni gwych a gwisgoedd hudol. Cyrhaeddodd
nifer ohonynt mewn limos i fflach o gamerâu eu
rhieni. Roedd eu hymddygiad yn rhagorol a chafodd
y staff a’r disgyblion noson i’w chofio. Mae lluniau’r
noson yn dyst i’r naws hudol ac i lwyddiant y noson.
Noson wych i bawb a fynychodd!
Seremoni Ffeil Gynnydd Blwyddyn 11
Ar ddiwedd eu cyfnod ym mlwyddyn 11 cafodd

blwyddyn 11 gyfle i gydnabod eu llwyddiannau yn
ystod y seremoni ffeil gynnydd. Roedd yn sesiwn
wych efo cyflwyniad gan gyn disgybl o’r ysgol sydd
bellach yn seren enwog ar S4C. Braf oedd clywed
ei chyflwyniad ysgogol i’r disgyblion a’r daith y bu
hi arno yn yr ysgol ac yn eu haddysg bellach cyn
mynd i fyd actio. Braf iawn oedd gweld y disgyblion
yn cael eu cyfarch gan eu tiwtoriaid ac Elliw a’r
gydnabyddiaeth o’u gwaith caled yn yr ysgol. Roedd
yn ffordd fendigedig o ffarwelio â hwy ar ddiwedd eu
cyfnod statudol yn yr ysgol.

Dathlu Llwyddiannau’r Chweched Dosbarth
Cafodd blwyddyn 12 y fraint o fynychu Cynhadledd
Chweched Dosbarth Myfyrwyr Conwy ym Mhrifysgol
Bangor ar Ddydd Mercher 19 o Fehefin. Cawsom
gyflwyniadau gan fyfyrwyr y Brifysgol yn ogystal â
sesiynau gwybodaeth ar wneud ceisiadau Prifysgol. Yn
y prynhawn mynychodd pawb ddarlith ddewisol gan
ddarlithwyr gwahanol adrannau o’r Brifysgol. Roedd
yn ddiwrnod cynhwysfawr gyda llawer o wybodaeth
ddefnyddiol yn cael ei gyflwyno am addysg uwch.
Cymerodd Stephanie Jones fantais o gyfle gan
Brifysgol Bangor i fynychu cwrs deuddydd ar ddechrau
mis Gorffennaf. Cafodd flas ar fywyd Prifysgol a chyfle
i fynychu darlithoedd. Yn sicr roedd yn ymarfer da
iddi cyn dechrau ar ei bywyd fel myfyrwraig mis Medi
nesaf.
Treuliodd Elen Hughes, Lois Wynne a Hannah
Dobson ddeuddydd ym Mhrifysgol Aberystwyth ym
mis Gorffennaf. Roedd yn brofiad gwych ac yn agoriad
llygad i’r merched ar fywyd Prifysgol.
Derbyniodd Lowri Roberts gyfle gwerthfawr i dreulio
wythnos ym Mhrifysgol yr Imperial yn Llundain. Roedd
y gystadleuaeth i gael ei derbyn ar y cwrs blasu yma’n
uchel iawn ac rydym fel ysgol yn falch iddi gael ei
dewis. Ei dyhead yw astudio meddygaeth y flwyddyn
nesaf a rhoddodd y cwrs yma flas iddi ar yr hyn sydd o’i
blaen. Cafodd gyfle i gysgodi arbenigwyr mewn ysbyty
yn ogystal â chael blas ar ddarlithoedd meddygaeth.
Treuliodd criw o ferched un dydd Sul prysur iawn
yn coginio cannoedd o gacennau er mwyn eu gwerthu
i staff a disgyblion yr ysgol y diwrnod canlynol.
Llwyddwyd i gasglu bron i £200 at Apêl Cancr, go dda
chi!
Gweithiodd y criw yma’n galed ar ddiwrnod
mabolgampau’r ysgol yn gwerthu ffrwythau a diodydd.
Codwyd £115 ar gyfer apêl Tŷ Gobaith. Gwych!
Eleni, am y tro cyntaf penderfynwyd creu tîm arwain
yn y chweched dosbarth. Swyddogaeth yr arweinwyr
fydd cymryd gofalaeth am wahanol agweddau o fywyd
yr ysgol. Y disgyblion eu hunain oedd yn gyfrifol am
enwebu pobl ar gyfer y gwahanol gyfrifoldebau a
chafwyd trafodaethau aeddfed dros ben. Edrychwn
ymlaen at weld y cynllun yn datblygu yn ystod y
flwyddyn a rhoi cyfle i ddisgyblion hynaf yr ysgol
chwarae rhan flaenllaw ym mywyd yr ysgol.
Blwyddyn 13
Rydym yn falch dros ben o lwyddiant Callum Evans.
Cafodd ei dderbyn i Goleg ‘Musical Theatre Academy’
Llundain. Dim ond 20 lle oedd ar y cwrs ac roedd dros
1000 o ymgeiswyr, felly tipyn o gamp oedd hynny.
Dymunwn yn dda iawn iddo ac edrychwn ymlaen at
ddilyn ei yrfa sy’n debygol o fod yn un llewyrchus iawn.

Hoffwn ddymuno’n dda i holl ddisgyblion y chweched
dosbarth sydd wedi ein gadael eleni. Mae canran uchel
ohonynt wedi cychwyn ar eu cyfnod mewn Prifysgolion
ledled Prydain ac eraill wedi mynd ymlaen i fyd gwaith.
Rydym yn falch iawn ohonynt ac yn ymfalchïo yn
y ffaith eu bod wedi chwarae rhan mor bwysig yn
natblygiad yr ysgol dros y ddwy flynedd ddiwethaf.
Roeddent yn ddisgyblion aeddfed a phrofwyd hynny ar
sawl achlysur. Derbyniodd yr ysgol lythyr gan y cwmni
‘security’ yn canmol eu hymddygiad ar noson eu ‘Ball’
yng ngwesty’r Maenan. Dyma ran o’r llythyr hwnnw;
I write this e-mail to highlight how impressed i
was with the year 13 pupils attending the ball i was
working on as a security officer. The pupils on the
night where courteous, well mannered, extremely well
behaved, polite and friendly. The pupils are a credit to
the school and represented the school and themselves
outstandingly. It was a pleasure to work with these
well behaved teenagers in a negative world.
Mae derbyn canmoliaeth am ein disgyblion gan aelod
o’r cyhoedd bob amser yn ein llenwi â balchder. Da
iawn chi gyn-ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy a phob
lwc i chi yn y dyfodol!
Llongyfarchiadau mawr i Rhodri Siôn, Hanna Williams,
a Sophie Richards ar dderbyn ysgoloriaeth gan
Brifysgol Bangor. Bu Rhodri hefyd yn llwyddiannus
ar ei ymgais i ennill ysgoloriaeth gan Brifysgol Bangor
ynghyd ag Ifan Hughes, Angharad Evans ac Angharad
Roberts ac enillodd Glyn Evans ysgoloriaeth Brifysgol
Abertawe. Dymunwn yn dda iddynt yn y Brifysgol.
Cwblhaodd rhai myfyrwyr o flwyddyn 12 gwrs
Cymorth Cyntaf gan Medi Tech.
Casglodd criw o enethod blwyddyn 12 £70 ar gyfer
elusen cancr. Cawsant lawer o hwyl wrth wacsio
coesau’r bechgyn o flaen cynulleidfa yn neuadd yr
ysgol.
Llongyfarchiadau i Emily Watson blwyddyn 12
am dderbyn gwobr am ei gwaith gwirfoddol. Mae
Emily yn hyfforddwraig o fri a rhoddwyd Emily ar
restr fer Gwirfoddolwyr y Flwyddyn Tenis Cymru
mewn dathliad yng ngwesty’r Celtic Manor. Dathlu
oedd hanes Emily wedi iddi ennill y wobr yn yr Adran
Ieuenctid drwy Gymru gyfan. Dal ati Emily
Haydn Jenkins
Gwobr UBS
Hoffem fel ysgol longyfarch ein Dirprwy Brif Ddisgybl,
Haydn Jenkins ar dderbyn y wobr, “UBS award for
outstanding students” am ei gyrhaeddiad rhagorol.
Enwebwyd ef gan yr ysgol oherwydd ei ganlyniadau
TGAU ac AS gwych ac am ei waith gwirfoddol yng

nghymuned Blaenau Ffestiniog. Aeth Haydn i Lundain
ar yr 8fed o Dachwedd i dderbyn ei wobr anrhydeddus.
Dymunwn bob lwc i Haydn yn y dyfodol agos gyda’i
gyfweliad ym Mhrifysgol Caergrawnt. Heb os nac oni
bai mae Haydn yn ddisgybl sydd â dyfodol disglair
iawn o’i flaen.

SEREN Y BYD TENNIS

Gwyddom oll am lwyddiannau Emily Watson,
Blwyddyn 12 ym myd tennis ac fe gafodd haf
ardderchog unwaith eto yn cynrychioli Cymru
mewn sawl twrnamaint. Bellach mae hi hefyd yn
gwneud enw iddi ei hun fel hyfforddwraig ac mae’n
gweithio tuag at gwblhau Hyfforddiant Lefel 2
gyda 1st 4 Sport and Inspire 2 coach.
Yn ystod y mis diwethaf aeth Emily i Westy’r
Celtic Manor yng Nghasnewydd i wobrau Tennis
Cymru. Cafodd ei henwebu gogyfer Gwirfoddolwr
y Flwyddyn a dyfarnwyd hi yn Wirfoddolwr Ifanc
y Flwyddyn. Anrhydedd yn wir ac un haeddiannol
dros ben. Derbyniodd ei gwobr gan Gadeirydd
Chwaraeon Cymru, sef Laura Moalister.
Mae Emily bellach yn Llysgennad Ifanc Aur Conwy
a llongyfarchwyd hi am gais arbennig iawn. Ond ar
Dachwedd 5ed derbyniwyd gwobr arall yn yr O2
ac yn ystod twrnamaint meistri tenis y byd. Emily
yw gwirfoddolwr y flwyddyn ar gyfer Cymru. Wedi
derbyn y wobr cafodd Emily weld Andy Murray yn
chwarae yn erbyn Thomas Berdych yn yr O2.
Emily Watson

Cystadleuaeth Nofio - Llwyddodd Lisa Allsup i
ennill tair medal aur ac un arian mewn cystadleuaeth
nofio gan ‘Swim Wales’ (Welsh National
Championships) a oedd wedi ei noddi gan British Gas
yn Abertawe ym mis Ionawr.
Enillodd fedal aur mewn ras 200 medr cefn, 100
medr cefn a 200 medr Individual Medley a medal arian
mewn 100 medr pili pala.
Llwyddodd Lisa i gael amseroedd ‘personal best’
hefyd ymhob un o’r cystadlaethau.
RYLA: Leah Hamilton a Annie Monks:
Yn ystod wythnos olaf gwyliau Haf, aeth Annie a fi
ar gwrs wedi ei noddi gan Glwb Rotary Llanrwst yn
arthog. Cwrs Arweinyddiaeth RYLA oedd y cwrs ac
roedden ni yng nghwmni hanner cant o bobl ifanc eraill
rhwng 16-18 oed.
Yn ystod yr wythnos cawsom gyfleoedd i
ddatblygu nifer o sgiliau megis: arweinyddiaeth,
dosrannu cyfrifoldebau, cyfathrebu a gwneud
penderfyniadau. Gwnaethom hyn drwy gymryd rhan
yn y gweithgareddau canlynol: canŵio, dringo, syrffio
a dringo mynyddoedd. Ar y cyfan roedd y profiad hwn
yn hynod fuddiol i’n dyfodol gan i ni ddatblygu nifer o
sgiliau. Roedd yn gyfnod ac yn brofiad ffantastig!

